
Тема. Іван Драч. Поезія 

План  

1. Життєвий і творчий шлях Івана Драча 

2. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. 

3.  Символічність образів соняшника, сонця.  
 

Завдання для студентів 
 

1. Ознайомтеся із життям і творчістю Дмитра Павличка (підручник с. 197-199) 

законспектуйте біографію. 
 

2. Перегляньте відео: «Іван Драч. Життєвий і творчий шлях»: 

https://www.youtube.com/watch?v=mBsj9OCyYsk&ab_channel 

 

3. Теорія літератури 

Iван Драч назвав свiй твiр про соняшник баладою, але балада, зокрема 

фольклорна, — вид лiро-епiчної поезiї фантастичного, iсторико-героїчного або 

соцiально-побутового характеру з драматичним сюжетом. А значить, «Балада про 

соняшник» не вкладалася в загальноприйнятому розумiннi в рамки цього жанру, 

маючи ознаки то притчi, то медитацiї, то невеликої поеми. 

«Балада про соняшник» — твiр незвичний. Йому притаманнi баладнi елементи 

фантастики (зокрема, олюднення образiв соняшника й сонця, їх «одивнення» за 

рахунок навмисного заземлення, спрощення), особливий драматизм (адже справжнє 

потрясіння переживає химерний персонаж iз зеленими руками й ногами вiд 

дивовижного видива — сонця на велосипедi). 

 

- Як ви вважаєте, чому саме сонце займає особливе місце в житті людини?                                                                                                                                     

- А кого порівнюють люди із сонцем, сонечком?  

- А як сонце пов’язане з соняшником, а соняшник із землею? 
 

Творче завдання. 

Створення «Асоціативних рядів» до слів сонце, соняшник. 

       Сонце –  
 

       Соняшник –  

 

 Зверніться до підручника  й випишіть назви збірок, творів Івана Драча, де фігурує 

образ сонця чи соняшника. Зробіть висновок, що ж значить сонце для І.Драча? 

4. Робота з картиною. Володимира Патика «Соняшники»  (1988 р.). 

- Які почуття викликають у вас ці квіти? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBsj9OCyYsk&ab_channel


4. Опрацювання ідейно-художнього змісту твору «Балада про соняшник».  
 

- Розкрийте сюжет балади. 

- Назвіть образи, змальовані у творі. Охарактеризуйте їх. 

- Дайте визначення: що таке алегорія? 

- Проаналізуйте алегоричність образів соняшника й сонця в баладі І. Драча. 

- Проаналізуйте кульмінаційну думку. 

- Охарактеризуйте художні особливості твору. 

- У чому простежується новаторство Івана Драча? 

 

Складання паспорту твору  
 

Автор Іван Драч 

Назва твору «Балада про соняшник» (1962р.) 

Літературний рід лірика 

Вид лірики філософська 

Жанр  балада (модерна) 

Тема  розповідь про хлопця – соняшника, що прагне пізнати красу 

життя 

Провідний мотив талант бачити красу в повсякденному житті 

Алегоричні образи соняшник – поет, сонце - поезія 

Художні засоби епітети (золоті переливи, засмагле сонце); метафори (сонце 

їхало на велосипеді); звертання (поезіє, сонце моє оранжеве), 

алегорія 

Віршовий розмір верлібр (вільний вірш) 

Примітки  поет - шістдесятник 

 

- Зробіть висновок, чому дана поезія є модерною баладою? 

5. Літературний диктант «Кольорова гама почуттів» (виписати назви кольорів, які 

є в поезії)  

Підсумок заняття. 

Соняшник як символ любові до Батьківщини. 

 - Як соняшник повертає за Сонцем свою голову, так і людина думкою звернена 

до своєї Вітчизни. 

 - Як Сонце для соняшника – єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини 

Батьківщина – єдина і найвища цінність. 

  

 



Домашнє завдання:  
 

1. Прочитати матеріал про Григора Тютюнника ( підручник с.197-199)  

2. Прочитати новеллу «Три зозулі з поклоном» 

3. Написати твір-мініатюру на одну з тем: 

 «Сонце моєї душі» 

 «Чи хотів би я стати соняшником» 

*** Індивідуальне завдання – скласти тестові завдання до поезії (12 питань).  

 

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
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