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29листопада 2019 року 

Тема.     Образ головного героя Павлика у творі Спиридона Черкасенка 

«Маленький горбань»        

                                           
Мета: продовжити роботу над аналізом твору; розкрити характери Павлика та Захарка, їх 

поведінку, вчинки; осмислити роль високих моральних якостей у становленні власної 

особистості; розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, пам’ять, логічне мислення, уміння 

грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки, розвивати 

навички ведення дискусій щодо проблемних питань; виховувати моральні якості (чемність, 

доброзичливість, вміння    слухати інших); виховувати толерантне ставлення  до людей, 

почуття любові до життя – найбільшої  цінності людини.  
Цілі :     учні повинні знати : зміст оповідання «Маленький горбань»,риси характеру головного 

героя ; назви художніх засобів , за допомогою яких характеризується герої ; значення терміна 

портрет ; особливості читання літературного портрета ;  

             учні повинні вміти : виразно  читати епічний твір ; характеризувати образ Павлика, 

складати блок схему до  образу головного героя і вміти користуватися нею під час аналізу ; 

складати усну характеристику головного героя твору ; добирати цитати на підтвердження 

власної думки ; давати власну оцінку діям і вчинкам персонажів .  

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації. 

Обладнання : ілюстрований матеріал . 

 

Хід уроку 
Епіграф:                                                                                                      Не будь переможений злом,  

але перемагай зло добром! 

Посл.Св.Апостола Павла до римлян, 12, 21                                                                            

 

І. Організаційний момент. Привітання 

            Доброго дня! Я рада вас вітати на сьогоднішньому уроці.  

   З’ясування  емоційної готовності учнів до уроку 

Ти усміхнися небу,                              

усім, хто біля тебе: 

і братику й сестричці, 

і сонечку й травичці. 
Люби усіх довкола, 

удома та у школі, 

і ця любов із Неба 

повернеться до тебе. 

 

Прощай дрібні образи 

і помирись одразу. 

Хто вміє всім прощати, 

сильнішим здатен стати. 

Твори добро, дитино, 

і у твоїй родині 

воно знайде домівку 

віднині і довіку. 

Проблемне запитання 

- Діти, як ви думаєте, про що або про кого йтиме мова на нашому уроці, виходячи із ціх 

слів? 

- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

Технологія «Озвучення очікування результатів».  
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 ІІ. Повідомлення  теми та мети уроку  

До визначених учителем цілей кожен школяр додає власні. 

Ознайомлення з планом уроку. 

 

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів 

    Ми продовжуємо обговорювати життя маленької людини, яка ще тільки починає пізнавати 

світ, робити перші самостійні кроки. Доля хлопчика непроста. Проте жодні труднощі не можуть 

зруйнувати в його душі великої доброти і любові до світу.  

 

 ІV.  Актуалізація опорних знань. 

      - Чи сподобалося вам оповідання С.Черкасенка? 

      -  А чим саме сподобалося? 

     Перевірка домашнього завдання (переказ тих епізодів оповідання, які вразили найбільше). 

 

V. Формування і вдосконалення вмінь та навичок 

     Тільки уявивши себе на місці героя твору, можна краще зрозуміти його вчинки та характер 

(спробуйте перевтілитися). Допоможе нам мінівікторина: 

- Які сни сняться Павликові? 

- Чому Павлик заступився за хлопчика, якого бив Захарко? 

- Чому Павлик мало не плакав? Чи боявся Захарка? 

- Чому Павлик уникав гурту, усамітнювався і мріяв? 

- Зачитайте у ролях текст від слів «Павлик сидів на траві…» до слів «…кинулись врозтіч». 

- Чи мав Захарко право бити? 

- Доберіть слова, які б характеризували стан дідуся і матері, коли ті дізналися, що Павлика 

побито. 

- Чому Павлик не захотів «віддячити» Захаркові? 

- Чим завершилася ця історія? Чи зрозумів Захарко свою провину? 

- Павлик назвав Захарка «гарним». Що він уклав у це слово? 

- Яка доля, на думку дідуся і мами, чекала Павлика? 

 

 VІ. «Музична хвилинка»  

     Та повернімося до нашого героя  

Павлик сів собі на горбочку й тішився з того: сині, як небо, очі його дивилися спокійно й 

задоволено. Чулим ухом ловив хлопець ніжну, дзвінку жайворонкову пісеньку… 

     Послухаємо й ми пісеньку, а одночасно відпочинемо 

 

VІІ. Опрацювання навчального матеріалу  

.1.  Робота над образом Павлика. 

  Рольове знайомство з героєм оповідання Павликом 

- Діти, до нас на урок завітали гості, які розкажуть багато цікавого про нашого головного 

героя. А ви під час їхньої розповіді та нашої роботи запишіть у зошити вади і чесноти 

героїв оповідання. 

 
Зараз ми послухаємо розповідь дідуся Антипа про свого онука Павлика. 

 

Дідусь Антип  про свого онука – горбаня Павлика. 

 

Мій онук Павлик – горбань. Мені боляче дивитися на його «худі, гострі коліна, великий 

химерний горб, невеличку рідковолосу голівку», на те, як він  ходить, кумедно махаючи 

руками….  Ех, мати дала йому серце, та не дала вроди... А нема вроди, нема й щастя. І за віщо 

покарав Господь?.. І неня ж гарна, добра людина вдалася, хай Бог дає на здоров’я... Він... це він, 

батько... це за нього, п’яницю, Господь покарав калікою. Та він умер... йому тепер байдуже...» 
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А я дуже переймаюся майбутнім онука. Важко йому зараз серед бездушних дітей, нелегко буде 

жити і у жорстокому дорослому світі. 

 

Я намагаюся не відпускати Павлика гуляти у хлопчаче товариство, тому що за великим 

Павликовим горбом діти ще не вміють побачити чудового серця його. Тому боюся, що пустуни 

зобидять хлопця: вже не раз доводилося мені, йдучи з роботи, рятувати Павлика й скубти за 

чуба напасників. 

 

Мати про свого синочка-каліку 

 

Павлик – це мій біль, моє щастя і горе.  Синочок народився горбанем. Тяжко мені 

усвідомлювати це. Моя крихітка, моя кровинка, найрідніша людина – каліка.  Але яке ж у нього 

добре чутливе серце! Ще зовсім маленьким він просив мене розповісти йому перед сном казку. 

Найбільше його вражала казка про Зайчика. Що б я не розповідала, Павлик переймався долею 

Зайчика-Побігайчика. Його маленьке сердечко в покалічених грудях  боляче стискалося від 

жалю до сердешного, якого всі ображали. Лагідний, добрий, гарний світ казок зробив і думки 

Павлика лагідними, а серце чулим до всяких пригод. 

 

Дівчатка про свого товариша Павлика 

 

Ми любимо гратися з Павликом, тому що він дуже добрий, ніколи нікого не образить. 

 

Із Павликом цікаво. Він знає багато казок, уміє цікаво їх розповідати.  А ще хлопчик складає 

чарівні казки, в яких завжди перемагає добро. Павлик не такий, як усі хлопці: в нього добре 

чуйне серце, він цінує усе прекрасне. 

 

Павлик любить звірят, любить пташок і плаче, навіть зомліває, коли при нім хто з хлопців 

розбиває пташині яєчка або скручує голови горобеняткам. 

 

Павлик – горбань, але ми не помічаємо його каліцтва. Ми бачимо його глибокі, розумні, 

променисті очі; в них – гарні-гарні думки і прекрасна душа цього хлопчика. 

 

Захарко про горбаня Павлика 

 

Горбаня Павлика ми не часто беремо до своїх ігор. Він не може бігати так швидко, як ми; йому 

не подобаються наші розваги. Він, буває, кидається на нас з кулаками або ридає, коли ми 

розорюємо пташині гнізда. Тоді я можу дати йому по горбу. Хай іде жаліється дідові. А взагалі 

– йому з дівчатами гуляти, та й годі. Горбатий плаксій!   

           

2. Давайте продовжимо нашу розмову про Павлика-горбаня, та розглянемо прояви його 

духовної краси. 

- Чому Павлик не залишився осторонь, коли Захарко почав ображати хлопчика?  

- Чи страшно було Павликові?( Знайдіть про це у тексті і зачитайте). 
- Чи можна вважати таку поведінку героя проявом краси людської душі? 

- А як сприйняв цю історію дідусь Павлика? (Знайдіть про це у тексті і зачитайте).  

- Чому ж покарання не відбулося? 

- Як так сталося, що дідусь не здійснив своєї погрози? 

- Чи правильно вчинив Павлик, коли не дозволив дідусеві покарати свого кривдника 

Захарка? 

      Прогнозування. 

- А як ви вважаєте, тепер Захарко не буде кидатися на Павлика із кулаками? 

- А якщо інші хлопці будуть ображати Павлика, як Захарко поводитиметься у цій 

ситуації?    
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3. Складання та аналіз  блок – схеми до образу  головного героя 

 

                                           Великодушність  

            Доброта , милосердя                  Вразливість душі , поетичність 

             Сприйняття краси                    я                      Співстраждання (готовність   

                                                                                    прийняти чужий біль яксвій)                

Творча уява                                                                             

 

        

                      

          Лагідний, сумний         Мужність     Чуле серце 

              

4. Аналіз . Схема – ланцюг  
 Чи винен Павли , що народився калікою ? Що стає джерело його страждань ? 

 Каліцтво              горб             самотність              нещастя             кара за батьків гріх. 

Яким почуттям керується Павлик у своїх діях ? 

Яку рису характеру ви цінуєте в людях найбільше ? 

У чому сила маленького , нещасного , беззахисного горбаня ? (Сила в його чистому 

дитячому серці ) 

- Чи вважаєте ви Павлика красивим ?  

- Діти, так яка ж краса стоїть на першому місці – зовнішня чи внутрішня? 

     Краса зовнішня бажана, а душевна – обов’язкова, необхідна для кожного, хто вважає себе 

людиною. Треба зазирнути в очі людині, якщо вона зовні не красива, а в них можна побачити й 

доброзичливість, порядність, справедливість, чуйність. І взагалі, якщо людина красива душею, 

значить і зовнішня краса в неї є обов’язково. 

5. Творча робота   
Скласти  твір – характеристику героя(письмово).  

6.  Міні – дослідження  
– Які дві моральні категорії стикаються у творі? (Добро – зло.) 

     Світ складається з людей, які живуть у ньому. Які люди, такий і світ, бо кожен є його 

складовою частиною. Звернемо увагу на чесноти та вади, записані на дошці. Вони розділені на 

два стовпчики: добре і прекрасне протиставляється поганому , злому. Це художній прийом 

називається антитезою. (Антитеза - протиставлення протилежних явищ, понять, почуттів, 

думок, характерів). 

 

Світло А 

Н 

Т 

И 

Т 

Е 

З 

А 

Темінь 

Лагідний характер, 

Добрі думки ,  

Чудові краєвиди, 

Ненині казки, 
Атмосфера любові та ласки , 

Добро   

Старше каліцтво, 

Кпини, образи однолітків ,  

Жорстокість, 

Батьків гріх, 
Зло  

Павлик , мати , дід Антип Пронька 

 

-  Обґрунтуйте , хто з героїв твору уособлює добро , а хто – зло ? 

-      Отже, добро-світло уособлюють Павлик, мати, дід Антип, а зло – темінь -  батько 

Павлика, Захарко.  

- Діти, а хіба можна сказати, що Захарко зовсім духовно нікчемна людина?  

- А кого б ви не віднесли до жодної із груп? Чому? (дівчата, хлопці).  

- Якщо ви опинилися на місці хлопців, щоб ви робили, як себе повели?  



5 
 

- Діти, а що означає байдужість?  (Зло-темінь) .  

     Спираючись на схему-опору, зробіть висновок, що ж є головним конфліктом у творі?  

(Боротьба добра зі злом, добре і прекрасне протиставляється поганому, злому) 

Учитель. 

• Чого вас навчило оповідання? 

• Який урок життя ви взяли для себе? 

• До чого спонукає твір?  

 

7.  3 грудня – Міжнародний день інвалідів. Люди з фізичними вадами мають щирі серця і теплу 

душу. І багато хто з них не зневірюються, не впадають у відчай через свої хвороби і каліцтво, 

продовжують жити і плідно працювати. 

Поряд із нами є багато людей з обмеженими можливостями. Чи зустрічали ви їх в сучасному 

житті? 

Повідомлення учнів про людей з обмеженими можливостями, які досягли значних висот у 

своєму житті. 

     Владислав Андрійович Титов (1934-1987) - російський радянський письменник. Лауреат 

Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1981). У 1960 році під час аварії на шахті, коли 

він врятував своїх товаришів, позбувся обох рук. Став письменником. Не маючи рук, писав, 

тримаючи олівець в зубах. 

     Художник Микола Бідняк -  натрапивши на польову міну, втратив обидві руки, але був 

лауреатом Національної премії ім. Т. Шевченка, кавалером ордена Ярослава Мудрого V 

ступеня, членом Спілки художників України; поетеса Ганна Дущак, яка через помилку лікарів 

багато років була прикута до ліжка; поет із Вінничини Володимир Забаштанський, який у 

юності втратив зір і обидві руки, але переміг свої вади, навіть став членом Спілки письменників 

України; пара олімпійці. 

VІІІ. Рефлексія та оцінювання діяльності учнів 
Дайте відповідь на одне з запитань. 

- Уявіть себе дорослим . Що бажали б ви своїй дитині найперше ? Чому ? 

- Якого  подарунка від долі хотіли б отримати ви і чому ? 

IX. Підсумок уроку  
Дайте відповідь на проблемне запитання уроку . 

Технологія «Мікрофон»: 

 «Завдяки уроку я дізнався про…» 

 «На цьому уроці я навчився…» 

X. Заключне слово вчителя  

   У світі йде одвічна боротьба двох протилежних сил: добра і зла. Кожна людина на своєму 

шляху обов'язково зустрічається з їх проявами і після цього набуває життєвого досвіду, 

мудрості. "Нема мудріших, ніж народ, учителів", - писав поет М. Рильський. Саме народ у своїх 

численних казках, легендах, переказах завжди підносить тему протиборства добра і зла. 

     Обидві ці сили дуже могутні, тільки одна з них творча, життєдайна, а друга - руйнівна, 

страшна, жорстока. 

     Напружені сюжети оповідання С.Черкасенка «Маленький горбань» веде нас шляхами 

боротьби душевно красивого і щедрого горбатого хлопчика Павлика з підступністю, 
жорстокістю, злом.  

     Яким прекрасним могло бути наше буття, якби кожна людина жила за правилом: "Поводься 

з іншими так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою". Тоді б зникли війни, сварки, вбивства, 

злочини, ворожнеча, помста - всі ті атрибути зла, які несуть людям знищення. 

     Поспішаймо творити добро, щоб наша земля квітувала садами, повнилася дитячим сміхом, 

буяла радістю! 

XI. Домашнє завдання  

      Придумати продовження оповідання. Як, по-вашому, складеться подальша доля Павлика? 

Що треба для того, аби він зберіг своє добре серце?  
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Додаток 

 

Усі люди красиві , як добрі…                                                                                                                               

Г. Тютюнник.  

У внутрішньому світі людини доброта – це сонце. 

 Гюго В. 

Найкращий засіб від образи – пробачення.  

                                                                                                                                  Сенека . 

 Справа не в тому, в чому людина ходить,  

а в тому, що вона в собі носить. 

І.В.Омулевський 

 

. Повідомлення учнів про Владислава Титова 

     Владислав Андрійович Титов (1934-1987) - російський радянський письменник. Лауреат 

Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1981). У 1960, рятуючи шахту від вибуху, 

Владислав Титов здійснив подвиг. Вагонетка з вугіллям, зірвавшись з рейок, вдарила в 

електрокабель високої напруги і пробила його, коротке замикання - і висічений вогник побіг по 

кабелю до трансформатора. В. Титов знаходився поруч і зрозумів: якщо вогонь добереться до 

трансформатора - станеться вибух на шахті, де працювали дві зміни шахтарів. Відключити 

струм часу не було, і гірський майстер, щоб не допустити вибуху кинувся до щитка і прийняв 

на себе удар в шість тисяч вольт. Вибуху не сталося, але кабель ще горів. Тоді Титов проповз 

кілька метрів і закрив своїм тілом вогонь. Його знайшли прохідники. Багато місяців лікарі 

боролися за життя героя. Загадкою для лікарів залишалося те, що Титов не загинув миттєво - 

отримані ним травми були несумісні з життям. Йому зробили кілька складних операцій. 

Мистецтво лікарів і величезна воля Владислава Титова, його невгасима любов до життя в 

підсумку перемогли «всім смертям на зло ...» Титов залишився живий, але з лікарні вийшов з 

важкою інвалідністю, кульгаючи, без обох рук 

     Переїхав до Луганська на постійне місце проживання. Тут став письменником. Не маючи 

рук, писав, тримаючи олівець в зубах. 


