
Тема: Олександр Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна» 

 

План 

1. Життя і творчість О.Довженка.  

2. Історія задуму повісті «Зачарована Десна». 

3. Жанр твору. Символіка назви.  

4. Тема, ідея. Сюжет, композиція твору.  

5. Характеристика образів повісті.  

 

Методичні рекомендації 

 

1. Опрацювати у підручнику життєпис Олександра Довженка (стор. 165-168), 

переглянути відеоматеріал, ознайомитися з цікавими фактами з життя письменника, 

а потім дати відповіді на питання.  

 Переглянути відеоматеріал "Новатор, який всім серцем любив Україну. 

О.Довженко" за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNNSItHMgw&ab_channel 

Контрольні питання:  

 1917 року О. Довженку було 23 роки. Він уже закінчив Глухівський учительський 

інститут, викладав у школі. Як він сприйняв революційні події? 

 Про що мріяв у дитинстві і юності майбутній письменник? 
 

 Розкажіть про родину О. Довженка 
 

 Як Довженко став кінорежисером? 
 

 Як називається останній фільм О. Довженка, який йому не судилося зняти? 
 

 Як називалася перша звукова стрічка митця? Як склалася її доля? Як склалася 

доля режисера? 
 

 Як О. Довженко потрапив у кінематограф? 
 

 Яка специфіка кіноповісті як жанру? 
 

 Який фільм О. Довженка після виходу на екрани став сенсацією? 
 

 Який фільм О. Довженка став шедевром світового кіно? 

 

2. Теорія літератури 

Запис у словнички літературознавчих термінів. 

Публіцистичність — проникнення характерного для публіцистики методу у твори 

непубліцистичні за своєю основою. Публіцистичність виникає тоді, коли автор прагне 

зворушити реципієнта, вплинути на його свідомість, викликати відповідну реакцію. 

Змінити не тільки уявлення, а й поведінку людини, викликати її відповідні вчинки. 

Кіноповість — жанровий різновид літературного сценарію. Твір кіномистецтва, 

сюжет якого порівняно складний, базується на цілій низці подій і в якому досягається 

епічна широта охоплення зображуваної дійсності. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNNSItHMgw&ab_channel


3. Опрацюйте матеріал про кіноповість О. Довженка «Зачарована Десна» і 

письмово складіть літературний паспорт до цього твору. (підручник с. 168-171)  
 

Аудіокнига «Зачарована Десна»:  

https://www.youtube.com/watch?v=yexAkuu5wjk 

Аналіз твору "Зачарована Десна". Найцікавіші та найважливіші факти про 

кіноповість: https://www.youtube.com/watch?v=CPCPOlAgboA&ab_channel 

4. Літературний бліц-диктант  
 

1. Від чийого імені ведеться розповідь - малого чи дорослого Сашка? 

2. Про якого персонажа йдеться у творі «Зачарована Десна»: «У малині лежав 

повержений з небес маленький ангел і плакав без сліз...»?  

3. Назвіть членів родини малого Сашка.  

4. Скільки няньок доглядало Сашка?  

5. Чому діти боялися лазити у кущі смородини і бузини? 

6. Хто, на думку малого Сашка, був схожий на Бога?  

7. Чому мати ненавиділа діда Семена? 

8. Яка картина висіла у будинку родини Сашка? 

9. Який персонаж твору не міг прожити без прокльонів жодного дня?  

10. Який гріх, на думку прабаби Марусини, учинив малий Сашко? 

11. Як звали собаку, що жив удома в Сашка?  

12. Яка музика була наймиліша Сашкові? 

13. Під час якого релігійного свята почалася повінь? 

14. Чим закінчувалася щорічна косовиця в Сашковій родині?  

15. Чому Сашка не прийняли до школи? Як звали першого вчителя Сашка? 

16. Яку незвичну тварину бачив Сашко на березі Десни?  

17. Що є щастям для митця? 

18. До кого/чого Сашко звертається: «Далека красо моя! Щасливий я, що народився на 

твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду, ходив босий по 

твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих 

про давнину»? 
 

5. Дослідницька робота.  

1. Зробити характеристику основних персонажів кіноповісті «Зачарована Десна». 

2. Заповнити родове дерево Сашка. Записати в порожніх квадратиках імена героїв 

твору, пам’ятаючи, що родовід ведеться знизу від найстарших предків до верху, де 

зображуються наймолодші представники роду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yexAkuu5wjk
https://www.youtube.com/watch?v=CPCPOlAgboA&ab_channel


Кросворд «Берегами зачарованої Десни» 

Запитання: 

По горизонталі: 

1. Який художній засіб використано автором у вислові «Дивлюсь у воду — місяць у 

воді сміється»? 

2. Як звали собаку в сім’ї Сашка? 

3. Який птах віщував погоду на косовиці? 

4. Що повисмикував Сашко, втративши при цьому свою святість? 

5. Улюбленою музикою оповідача було клепання … 

6. Яке релігійне свято згадується у творі? 

7. Жанр твору. 

8. Ім’я прадіда Сашка. 

По вертикалі: 

1. Ім’я колоритного героя твору. 

 

 
 

 

Домашнє завдання:  
 

1. Підготувати повідомлення «Життя і творчість Олеся Гончара» 

2. Прочитати твір «Модри Камень» О. Гончара.  

3.  ***Дослідницька робота. Створити презентацію, спробувавши дати 
відповідь на питання «Яке ж воно, щасливе дитинство?» 

 

 

Електронний підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-

ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у ТЕЛЕГРАМ Не забудьте вказати своє прізвище та 

ім’я. 

 

 

 

 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
mailto:nataliznachur88@gmail.com


 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ТВОРУ 

 
Рід літератури «Зачарована Десна»: епос.  

Жанр: кіноповість («автобіографічне кінооповідання»), 

Тема: спогади письменника про своє дитинство, про кровний зв’язок з народом і 

рідною землею. 

 Ідея: з’ясування основних факторів формування людської особистості, духовного 

джерела справжнього таланту, ролі праці в житті людини, оспівування краси природи, 

рідного краю, людей праці. 

 Герої: малий Сашко (у новелах) і Олександр Довженко (в авторських відступах); мати 

Одарка Єрмолаївна, батько Петро Семенович, дід Семен, прабаба Марусина. 

особливість повісті в тому, що в ній оповідачем є сам автор, який виступає у двох 

іпостасях: як автор — зрілий митець Олександр Довженко — і як герой твору — 

маленький Сашко.  

Сюжету як такого немає. Натомість є певна двоплановість:  

 основна сюжетна лінія — це новели про дитинство Сашка (його враження, 

захоплення довкіллям);  

 другий план — ліричні відступи зрілого майстра (філософське осмислення 

художньої творчості, краси людської праці, природи, людини).  

Отож розповідь має двоплановий характер: перший план - це своєрідне поетичне 

відтворення світу у свідомості дитини; другий — філософські роздуми зрілої людини-

митця про сенс людського буття, роль дитинства у формуванні особистості.  

 

Композиційно-стильові особливості «Зачарована Десна» 
 

Особливістю кіноповісті «Зачарована Десна» можна вважати відсутність чіткого 

сюжету, однак це не перешкоджає читати твір з неослабною увагою. Для втілення 

художнього задуму автор звертався до випробуваних часом джерел — фольклору і 

класичної літератури. Письменник запозичує з фольклору принцип «нанизування 

мотивів, використання ліричних і публіцистичних відступів, традиційних зачинів і 

закінчень, обрамлення, поетичної антитези і зіставлення, ретардацій» (ретардація — 

штучне уповільнення дії з метою звернути увагу читача на дану подію, епізод, думку).  

Композиція кіноповісті «Зачарована Десна» являє собою органічне поєднання 

ліричних і філософських роздумів літнього Довженка з романтичним, чистим 

поглядом малого Сашка. У творі можна виділити окремі новели («Город», «Хата», 

«Смерть братів», «Смерть баби», «Повінь», «Сінокіс», «Коні», «До школи»), 

ліричні й публіцистичні відступи. Але твір є цілісним: це суцільний потік думок, 

спогадів, що напливають одні на одні, та зображення умов, у яких формувався 

світогляд майбутнього митця (побут, оточення). Особливості композиції «Зачарованої 

Десни» зумовлені ще й жанром твору - кіноповість. Звідси й фрагментарність, швидка 

зміна «кадрів», планів, яка не впливає на цілісне сприйняття ліричної, сповненої 

тонкого гумору авторської сповіді. Сам О. Довженко як кіносценарист уважав, що 

сценарій (а кіноповість «Зачарована Десна» є одночасно сценарієм до однойменного 

фільму) треба писати двома руками: в одній тримати маленький тонкий пензлик для 

виписування дрібних деталей, а в другій — великий пензель створення описів 

стокілометрових обширів, пристрастей, масових сцен. 

  



Для стилю «Зачарованої Десни», на думку багатьох критиків, характерне поєднання 

лірико-романтичного оповідального тону, публіцистичного пафосу, побутово-ліричної 

оповіді, іронічно-сатиричних моментів.   
 

Проблематика «Зачарована Десна»:  

 сенсу людського буття;  

 гармонії людини і природи;  

 формування особистості;  

 освіти;  

 любові до рідної землі;  

 поваги до батьків;  

 любові до людей.  

 

Примітки: «Зачарована Десна» — автобіографічний твір, спогади письменника про 

дитинство, перші кроки пізнання життя, про «перші радощі, і вболівання, і чари 

перших захоплень дитячих...», про діда Семена і прадіда Тараса, прабабу, матір і 

батька, коваля діда Захарка, дядька Самійла — неперевершеного косаря. Спогади ці 

час од часу переростають в авторські роздуми - про «тяжкі кайдани неписьменності й 

несвободи», інші лиха та страждання людей праці й разом з тим — багатство їхніх 

душ, внутрішню культуру думок і почуттів, їхній смак, їхню вроджену готовність до 

«найвищого і тонкого».  

У кіноповісті О. Довженко поетично формулює творче кредо митця: «Митці 

покликані народом для того, щоб показувати світові насамперед, що життя 

прекрасне... Бачити зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах».  
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