
Тема. Дмитро Павличко. Поезія 

 

План  

1. Життєвий і творчий шлях Дмитра Павличка. 

2. Основні мотиви лірики Д. Паличка. 

3. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори». Національний колорит 

поетичних образів, роль антитези.  

4. Мотив  кохання в поезії «Я стужився, мила, за тобою…». 

Завдання для студентів 
 

1. Ознайомтеся із життям і творчістю Дмитра Павличка (підручник с. 194) 

законспектуйте біографію Д. Павличка за схемою: 

 дитинство; 

 освіта, кар'єра; 

 шлях у літературу; 

 досягнення, провідна діяльність. 

 

2. Перегляньте відео: «Українська література. Дмитро Павличко»: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_a1Q2gTsc4&t=22s&ab_channel 

 

3. Аналіз поезії "Два кольори". Прочитайте поезію в підручнику (с. 195), 

дотримуючись виразності. Поміркуйте над критичними матеріалами та питаннями, які 

вам запропоновано до вірша. 
 

 Прослуховування пісні «Два кольори»: 

https://www.youtube.com/watch?v=EhUP5cL0xsw&ab_channel 
 

 Які почуття викликала у вас пісня «Два кольори»? 

 Які спогади у вас, можливо , виникли? 

 3 якою піснею і якого автора вона співзвучна?  
 

Паспорт твору 

Тема : розповідь про вишиту сорочку — як часточку маминої душі, оберіг; «свої 

пороги» — як початок і кінець людської долі, її духовні начала. 

Ідея:  уславлення  материнської  любові, яка завжди поруч із дитиною,оберігає  її; 

звернення  до читачів шукати свою життєву дорогу, свою долю, долаючи  труднощі і 

переживаючи радощі. 

Жанр: ліричний вірш                  Вид лірики: інтимна 
 

 Завдання «Асоціативний ряд».  З чим асоціюються у вас чорний і червоний 

кольори? Запишіть у зошит. 

                            ЧЕРВОНИЙ                                     ЧОРНИЙ  

 

 Творча робота.  

Завдання : складіть СЕНКАН до вірша «Два кольори» 

 

 Проблемне питання: Чому пісня-вірш «Два кольори» стала народною? 

https://www.youtube.com/watch?v=h_a1Q2gTsc4&t=22s&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=EhUP5cL0xsw&ab_channel


4. Аналіз поезія "Я стужився мила за тобою" 
 

 Аудіозапис: https://www.youtube.com/watch?v=6UeoFViD4T4&t=18s&ab_channel 
 

Вид лірики: інтимна 

Жанр: вірш 

Мотив: кохання й розлука 

Образи:  ліричний герой, самотній явір, молода яворина, зима та люд, скрипка, 

зроблена з журби самотнього явора. Це печальний музичний інструмент, народжений 

закоханим серцем. 

Художні засоби: епітети, персоніфікація, метафори, порівняння, інверсія, діалектизми, 

пестлива лексика, паралелелізм, рядкове перенесення, риторичне звертання. 

Римування: перехресне, рима: чолові і жіноча. 

Поезія мінорна за характером. 

 

 

Домашнє завдання:  
 

1. Прочитати матеріал про І. Драча ( підручник с.197-199)  

2. Довести, що «Балада про соняшник»-модерний твір. 

3. Написати твір-мініатюру «Червоне — то любов, а чорне — то журба» 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=6UeoFViD4T4&t=18s&ab_channel
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

