
Тема. Микола Вороний. Життя і творчість письменника. «Блакитна 

панна» - єдність краси природи і мистецтва. 

Мета. 

Навчальна: вивчити основні віхи біографії письменника, зробити короткий 

огляд творчості письменника, розглянути символізм як художній метод на 

прикладі живопису та поезії М. Вороного «Блакитна панна». 

Розвиваюча: продовжити роботу над аналізом поетичних творів, вчити 

розпізнавати символічний твір серед інших, розвивати мовлення учнів, 

поглиблювати словниковий запас.  

Виховна: виховувати повагу до культурних надбань людства, любов до 

поетичного слова. 

Тип заняття: вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Мотиваційний етап. 

Слово викладача. На сьогоднішньому занятті ми познайомимося з поетом, 

чиї твори називали бездоганними, настільки вони легкі, чисті, музикальні. 

Автор цих віршів – Микола Кіндратович Вороний – втілив у своїх віршах 

високі ідеали, виявив «тонке розуміння гарного, художній смак і багато 

щирого безпосереднього почуття» (С. Єфремов) Слайд 1. 

Подивіться, будь ласка, на портрет письменника роботи художника М. Жука, 

прочитайте  епіграф до сьогоднішнього заняття (Слайд 2): 

Мій друже! Я красу люблю 

І з кожної хвилини 

Собі ілюзію роблю, 

Бо в тій хвилинності ловлю 

Я щастя одробини. (М.Вороний) 
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- Чи сподобався вам цей фрагмент вірша письменника? Як ви його 

зрозуміли? 

- Зробіть припущення, яку вдачу мав письменник, якою була його творчість. 

Ознайомитися з письменником вам допоможе творча група учнів, яка 

дослідила його творчість. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Ознайомлення з життєвим та творчим шляхом письменника. 

Виступ творчої групи студентів, які працювали над проектом. Орієнтовний 

текст виступів – додаток 2. 

- дитинство та юність письменника, слайд 3А; 

- дружба з І.Я. Франком, слайд 3Б; 

- уривок з вірша «Іванові Франкові»; 

- різнобічна діяльність Миколи Вороного, слайд 3В; 

- трагічна загибель поета, слайд 3Г; 

- виразне читання поезії «Інфанта». [Додаток 2] 

2. Вивчення стилю символізм. 

Учитель. Микола Вороний  - видатний український поет-символіст. Щоб 

краще зрозуміти його творчість, давайте ближче познайомимося з цим 

таємничим та цікавим стилем. (Слайд 4) 

Символізм— літературно-мистецький напрям кінця ХІХ — початку XX ст., 

основоположники якого проголосили основою мистецької творчості 

символ — таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також і 

потойбічних явищ, що її можливо розкрити, збагнути й відобразити тільки за 

допомогою мистецтва.  

Основними прикметами стилю є символіка, недомовленість, натяки, 

таємничість, загадковість. 

Символізм особливо виявив себе в живописі та поезії. Саме живопис і 

допоможе нам краще збагнути сутність цього напряму. Перед нами картина 

литовського художника Микалоюса Чюрльоніса «Казка королів» (Слайд 5). 

Які ознаки символізму ви на ній бачите? 
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(Відповіді учнів) 

Символізм співіснував з іншим великим стилем – реалізмом. Погляньте, будь 

ласка, на наступний слайд (Слайд 6). На ньому представлені картини 

М.О.Касаткіна «Шахтарка» і М.О. Врубеля «Царівна-лебідь».  Чудова нагода 

порівняти ці стилі! Свої думки викладіть у вигляді твору-мініатюри. 

(Учні складають твори-мініатюри, кілька з них зачитуються в класі). 

- На основі побачених картин зробіть припущення, якою має бути поезія 

поетів-символістів. 

3. Вивчення поезії «Блакитна панна» 

Учитель. Зразком символізму в поезії є вірш Миколи Вороного «Блакитна 

панна». 

Виразне читання учителем поезії. 

- Які ваші враження? (учні діляться враженнями). 

- Чи всі слова були зрозумілими? 

- Творча група провела невеличке дослідження і зараз розтлумачить нам 

значення деяких слів. 

Учень з творчої групи читає початок вірша: 

Має крилами Весна 

            Запашна, 

Лине вся в прозорих шатах, 

У серпанках і блаватах… 

      Сяє усміхом примар 

            З-поза хмар, 

Попелястих, пелехатих. 

Учень. Кажуть, мову добре вивчати на прикладі поетичних творів. А от щоб 

відчути красу поезії, треба розкодувати кожне слово, щоб побачити кожен 

образ, відчути його аромат. Слайд 8. 

От почнімо. Має – від слова маяти. Це коливатися або махати крилами. Це 

махає крилами весна. Напевно, всі знають, що шати – святкове вбрання. 

Звідси і прикметник ошатний – тобто добре вбраний. У серпанках і блаватах. 
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Серпанок – це легка прозора тканина, а блават – це одна з назв польової 

блакитної  квітки волошки. А ще блаватом називають прозору тканину. 

Попелястий – це кольору попелу, а пелехатий – це кошлатий, скуйовджений 

або такий, має довге скуйовджене волосся. 

А зараз послухайте уривок  ще раз. Ми впевнені, що він заграє для вас 

новими барвами. 

Учитель: Я пропоную виписати з вірша всі незрозумілі вирази. 

(Одинадцятикласники виписують) 

За допомогою презентації з’ясуємо значення слів. (Творча група пояснює 

слова) 

Слайди 9 – 15. 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.  

1. Робота студентів над виразним читанням поезії.  

2. Робота в парах над запитаннями: 

- До якого виду лірики відноситься поезія «Блакитна панна»? 

- Яка тема та ідея вірша? 

- Чому цей вірш відноситься до стилю символізм? 

- Які слова та вирази створюють атмосферу загадковості? 

- Знайдіть і поясніть образи-символи твору. 

Орієнтовна відповідь учнів: Вірш «Блакитна панна» - взірець пейзажної 

лірики. Це гімн весняній природі, молодості, натхненню. Весна постає у 

вірші як прекрасна дівчина. Там, де вона проходить,  усе змінюється. У 

душі поета весна викликає асоціації з красою мистецтва. Вірш належить 

стилю символізм, тому що тут наявні образи-символи (дівчина – символ 

весни), твір схожий на казку, таємничий, загадковий. Автор використовує 

урочисту лексику («Осанна!»), метафори («в сяйві мрій в’ються хмелем 

арабески»), значну кількість рідковживаних слів. Це надає твору неповторне 

інтелектуально-мистецьке забарвлення. 

3. Метод ПОПС. Дайте письмову відповідь. Слайд 16:  

Я вважаю, що вірш «Блакитна панна» відноситься до… 
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Тому що… 

І я можу довести це на прикладах:… 

З цього я роблю висновок… 

Зачитування декількох робіт, обговорення. 

V. Оголошення результатів навчальної діяльності студентів 

VІ. Домашнє завдання. Опрацювати статтю підручника.  

Додаток 1 

ЛІТЕРАТУРА 

Вервес Г.Д. Поет повертається на Батьківщину. Радянське 

літературознавство. – 1989. - № 1. – С. 26-38. 

Вороний Микола Кіндратович. Життя і творчість. 

https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1575 

Фасоля А.М. «Блакитна панна» - єдність краси природи і мистецтва. 

https://ukrlit.net/textbook/10klas_9/45.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1575
https://ukrlit.net/textbook/10klas_9/45.html


 6 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

Життєвий та творчий шлях письменника 

Микола Кіндратович Вороний народився 24 листопада (7 грудня) 1871 

р. на Катеринославщині. Через півроку батьки переїхали на Слобожанщину і 

там, на околицях Харкова (Гончарівка, Холодна гора), у напівсільському, 

напівміському оточенні минули його дитячі роки. Рід батька (він був 

ремісником, дрібним торгівцем) походив од учасника гайдамацького руху, 

матері — від шляхетсько-духовного роду Колачинських, з якого походив і 

відомий П. Колачинський — ректор Києво-Могилянської академії в 1697—

1702 рр. 

Освіту Вороний здобував спочатку в Харківському, а потім у Ростовському 

реальних училищах, згодом у гімназії в Ростові-на-Дону. Хлопець 

зачитувався Майн Рідом, Жюлем Верном, Вальтером Скоттом, а також 

поезією Некрасова, Нікітіна і Надсона, творами Т. Шевченка. 

У майбутнього письменника була мрія виїхати до Болгарії, вступити до 

Софійського університету і зустрітися з Михайлом Драгомановим. «Від 

нього хотілося набути наукового знання і з його ближчою допомогою 

виробити й скласти свій політичний світогляд... була думка, погостювавши у 

Галичині, махнути до Софійського університету і, ставши перед очі Михайла 

Петровича, чемненько попрохати: «Будь ласка, батьку, зробіть з мене 

людину». Але не судилось. У день мого приїзду до Львова увечері наспіла 

телеграма, що Драгоманов помер». Це було 1895 р. 
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Вороний подався спочатку до Віденського університету, а потім до Львова. 

Але  університетська рутина, політична атмосфера гнітили молодого поета. 

(Слайд 3А) 

Саме на цей час припадає зближення з Франком, яке незабаром 

переросло у справжню дружбу. В листі-біографії Вороний зауважував: 

«Вплив його [Франкової] могутньої особи був на мене колосальний. І тепер 

скажу: «це був велетень, таких людей в житті я більше не стрічав» Вороний 

стає членом редколегії найпередовішого в ті роки українського журналу 

«Житє і слово», в якому веде розділ «Вісті з Росії». Майже сам готує всі 

матеріали цього розділу, допомагає Франкові у виданні часописів 

«Громадський голос» і «Радикал». За допомогою свого старшого друга 

Вороний на певний час стає режисером театру «Руська бесіда», де раніше 

редагує журнал «Зоря», багато уваги приділяє вивченню новітньої 

французької та німецької літератур. Але якщо говорити про впливи і 

захоплення, то, крім Франка та інших українських письменників, слід згадати 

французьких символістів Бодлера і Мореаса, а також німецьких філософів.  

(Слайд 3Б) 

Поет присвятив вірша своєму вчителю Іванові Франку, де виклав своє 

бачення поезії: 

Чи все ж те розумом збагнути, 

Що дасться серцеві відчути? 

І чи можливо без утрати 

Свобідний творчий дух скувати? 

І хто Поезію — царицю 

Посміє кинуть у в'язницю? 

Хто вкаже шлях їй чи напрямок, 

Коли вона не зносить рамок? 

В ній в с і краси кольори сяють, 

В ній в с і чуття і змисли грають!.. 

До мене як горожанина 
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Ставляй вимоги — я людина. 

А як поет — без перепони 

Я стежу творчості закони; 

З них повстають мої ідеї — 

Найкращий скарб душі моєї. 

Творю я їх не для шаноби; 

Не руш, коли не до вподоби. 

І ще скажу, мій славний друже, 

Я не беру життя байдуже. 

Високих дум святі скрижалі, 

Всі наші радощі і жалі, 

Всі ті боління і надії 

І чарівливі гарні мрії, — 

Все, що від тебе в серце впало, 

Не загубилось, не пропало... 

Моя девіза: йти за віком 

І бути цілим чоловіком! (М.Вороний «Іванові Франкові») 

Микола Вороний — постать в українській культурі неординарна. Щоб 

переконатись у цьому, досить згадати, що він був поетом, перекладачем, 

критиком, істориком літератури, публіцистом, актором, режисером, 

редактором, дослідником національного театру, світової та вітчизняної 

драматургії, громадським діячем. Своєю творчістю він обстоював думку про 

необхідність модернізації української літератури. Від збірки до збірки поезія 

Вороного глибшає змістом, письменник порушує загальносвітові теми, 

філософські питання, еволюціонує від романтизму до символізму. Але 

тяжіння до модернізму не перешкоджало Вороному писати твори, пройняті 

щирою любов'ю до народу, шаною до його кращих синів. (Слайд 3В) 

Революцію М. Вороний не сприйняв та емігрував за кордон у 1920 р. 

Викладав в українській драматичній школі при Музичному інституті імені М. 
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Лисенка, деякий час був директором цієї школи. У 1926 р. Вороний 

повернувся в Україну, займався педагогічною і театрознавчою діяльністю.  

У 1934 р. над письменником зійшлися хмари, його було арештовано, 

почалося слідство. Поету інкримінували контрреволюційну діяльність. 7 

червня 1938р. — розстріляний (хоча в деяких джерелах можна знайти інші 

дати і причини смерті М. Вороного, наприклад, "Помер М. Вороний у 1942 

році в окупованій гітлерівськими загарбниками Воронезькій області" або 

"Помер М. К. Вороний 1940 року, місце і причина смерті невідомі". 

Вивчення архівів КДБ (комітет державної безпеки) дозволило документально 

точно визначити, що Вороний проходив по груповій справі з традиційним 

для того часу формулюванням "за участь у контрреволюційній військово-

повстанській організації" і 29 квітня 1938 року особлива трійка при НКВС 

винесла поетові вирок — "розстріляти". Розстріляний був також і його 

єдиний син. 10 листопада 1957 ухвалою президії Кіровоградського обласного 

суду Миколу Вороного було повністю реабілітовано. Прекрасні вірші поета 

знову повернулись до своїх читачів. (Слайд 3Г) 

 


