
Тема. Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. 

              Імпресіонізм новели 

1. Прочитайте поезію, подумайте, які почуття викликає цей твір 

ТОБІ – БОГИНІ, ЖІНЦІ!.. 

Про тебе співали моря, 

За тебе згорала зоря, 

Тобою шуміли вітри 

Одинокії. 

Тобі усміхався туман, 

Про тебе писався роман, 

І очі твої — кольори 

Синьоокії. 

До тебе збігалась роса, 

Морська підіймалась коса, 

Підсніжник схилявся до ніг 

Зачарований. 

Тебе обіймало тепло, 

І серце піснями цвіло, 

Від неба тобі білий сніг 

Подарований. 

Від ночі у тебе — коса, 

Від літа — чарівна краса, 

Весна ж подарує тобі 

Білосніжності. 

Художник тебе малював, 

А хтось просто жив і кохав, 

І мріяв принести тобі 

Краплю ніжності. 

(А. Послужна) 

         Сьогодні ми поговоримо про загадково-чарівну жінку, так майстерно 

змальовану Володимиром Винниченком , образ якої є втіленням ідеї вічної 

жіночності та краси . 

         Вислів відомого філософа Григорія Сковороди влучно узагальнює тему уроку: 

«Жити слід так, щоб побачити у жорстокому — ніжне, у гіркому — солодке, у 

мотлосі — милість, у буйнощах — смак, в отруті — поживу, у смерті — життя , у 

безчесті — славу!». Чи не до цих ідей спрямований образ Панни в новелі «Момент» 

Володимира Винниченка? 

2.  Бліцопитування (Хто швидше! Найкраще – голосове повідомлення!) 

 Твір написаний...  

  Підзаголовок новели „Момент”...  



 У творі в нерозривну єдність сплетені мотиви...  

 Народна мудрість стверджує, що очі — дзеркало душі. Винниченко ж 

говорить, що дзеркало душі це — ...  

 „Був чоловік поважний і випускати з себе слів без потреби не любив”. Так 

охарактеризовано...  

 „Момент” за жанром...  

 Муся попрохала оповідача, якщо її вб'ють, написати, що вона померла так, ...  

 „Прекрасним витвором” словесного мистецтва новелу назвав...  

 Ім'я панни...  

3. Бесіда з учнями (образ Панни). Відпвідь озвучуємо (голосове повідомлення) 

 Хто така Панна? 

  Чи відповідала її зовнішність образу городської панни?  

 У творі В. Винниченко пише, що сміх —це дзеркало душі. Зробіть висновок, 

яка ж душа була в Панни? 

 Як поводилася у хвилини напруження панна Муся? 

 Які риси характеру і вчинки Панни вказують на її життєлюбство, рішучість, 

упевненість, оптимізм, віру в майбутнє?  

 Розкрийте зміст слів головної героїні новели: „А ім'я —пошлість”. 

 Що вона найбільше любила? 

 Як панна Муся розуміла кохання? 

 Чи погоджуєтеся ви, що життя плинне, щастя — це мить, а мить — частинка 

вічності? 

4. Самостійна робота з текстом новели. 

Добір цитат для характеристики образу Панни 

Опис зовнішності:  

Очі:  

Сміх:  

Манери поведінки:  

Зовнішність в екстремальних обставинах: 

Риси характеру:  

Погляди на життя:  

Вчинки:  

Висновок (учні роблять самостійно) записують у зошити. 

 

Домашнє завдання. Підготуватися до опитування з теми «Модерна українська 

проза. Творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника,                              

В. Винниченка» (тестування, розгорнені відповіді на питання) 

 


