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УРОК-ПАНОРАМА «ТАЄМНИЧІ ГРАНІ БАЛАДИ». 
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ БАЛАДИ Р. СТІВЕНСОНА  

«ВЕРЕСОВИЙ ТРУНОК» 
 

В. А. Липа, Н. В. Ольховська, О. І. Ходорич,  
учителі гімназії міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням  

англійської мови м. Києва 
 
Мета: 1) повторити поняття жанру балади, пригадати її ознаки як ліро-епічного жан-

ру, вказати на відмінності фольклорної і літературної балад, назвати найвідоміших 
представників цього жанру у літературі, визначити художні особливості балади Р. Сті-
венсона «Вересовий трунок» мовою оригіналу та у перекладах українською і францу-
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зькою мовами; 2) розвивати навички виразного читання, аналізу та узагальнення, твор-
чого мислення; 3) виховувати почуття гідності та патріотизму. 

Очікувані результати 
Учні зможуть: дати визначення поняттю балади та вказати на її ознаки як ліро-

епічного жанру, визначити спільні та відмінні риси фольклорної і літературної балад; 
назвати найвідоміших представників цього жанру у світовій та українській літературі; 
визначити художні особливості балади Р. Стівенсона «Вересовий трунок» мовою ори-
гіналу та у перекладах українською і французькою мовами; створити озвучення мовою 
оригіналу анімаційного фільму «Вересовий трунок». 

Міжпредметні зв’язки: живопис; музика; українська література; англійська мова; 
французька мова; анімація. 

Тип уроку: урок формування (засвоєння) нових знань. 
Хід уроку 

Епіграф 
Якість є самою суттю балади, я маю на увазі Простоту (Р. Бернс) 
I. Організаційний момент. 
Доброго дня, діти! Сьогодні ми майже завершуємо мандрівку прекрасним і таємни-

чим світом балади. Тож повторимо, про що ви говорили на минулих уроках. Перевіри-
мо домашнє завдання та перейдемо до заключного етапу роботи над вивченням ба-
лади Стівенсона «Вересовий трунок».  

Отже, ви маєте (демонструється слайд з очікуваними результатами). 
II. Актуалізація опорних знань. 
(Проводиться вчителем світової літератури, який пропонує калейдоскоп інтерактив-

них вправ, що можуть бути використані на цьому уроці. Для реалізації аксіологічної лінії 
навчання можуть бути використані вправи: «Упізнай автора за портретом», «Театралі-
зація», «Інтелектуальна розминка». 

Для реалізації культурологічної лінії навчання можуть бути використані подальші 
вправи: а) усний твір на основі словесного асоціативного малювання; б) презентація 
«Балада в українській літературі». 

Для реалізації літературознавчої лінії навчання можуть бути використані вправи: 
«Літературний крос», «Коло Вена». 

Усі можливі варіанти інтерактивних вправ, розроблені на основі проектної діяльнос-
ті учнів, представлені в презентації. Варіант застосування деяких з них представлений 
на цьому уроці). 

1. Перевіримо домашнє завдання за допомогою інтерактивної вправи «Літе-
ратурний крос» (учням потрібно закінчити речення, які презентуються на мультимедій-
ній дошці: «Балада – це …», «Існує два види балад …», «Я знаю такі народні бала-
ди …», «Основними жанрами літературних балад є …», «У жанрі балади працювали 
такі поети …».  

2. Які спільні і відмінні риси ви можете назвати у фольклорної та літературної ба-
лад. (Проводиться за допомогою «Кола Вена», що представлено у відповідному 
слайді.) 
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3. Назвіть найвідоміших поетів, які творили в жанрі балади та їхні найвідоміші твори. 
(Використовується прийом «Упізнай автора за портретом», представлено у пре-
зентації.) 

4. Розкажіть про розвиток жанру балади в українській літературі. (Учнівська презе-
нтація «Балада в українській літературі».) 

5. Для повторення вивченого за баладою Стівенсона «Вересовий трунок» викорис-
товуємо інтерактивну вправу «Інтелектуальна розминка» (слайд), у якій учням пропо-
нуються запитання: 

– Визначить тему і головну думку балади Стівенсона «Вересовий трунок». 
– Назвіть основні елементи композиції цієї балади. 
– Назвіть образи головних героїв балади. 
– Які засоби розкриття їхніх характерів використовує автор.  
Отже, ми повторили, що жанр балади має багато характерних ознак, які допома-

гають його виокремити з-поміж інших літературних жанрів, що літературна та народна 
балада мають і спільні, і відмінні риси, що жанр балади розвивається й у світовій, і в 
українській літературі. 

III. Мотивація навчальної діяльності. 
(Проводиться вчителем світової літератури). 
На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо роботу за баладою Роберта Стівенсона 

«Вересовий трунок» (слайд). (Далі використовуємо проблемне питання, пов`язане з 
епіграфом уроку.)  

Хочу звернути увагу на епіграф до уроку. Слова Роберта Бернса про те, що «якість 
є самою суттю балади, я маю на увазі Простоту» (слайд). 

– Як ці слова допомагають зрозуміти, якими постануть перед нами художні особ-
ливості балади Р. Стівенсона «Вересовий трунок» мовою оригіналу та у перекладах 
українською і французькою мовами. 

– На вашу думку, чому епіграф розташований на прекрасному краєвиді з квітучим 
вересом? (Підкреслити красу краю, яким заволоділи іноземці, що знищили народ пік-
тів). 

Мета нашої роботи на уроці – визначити художню своєрідність балади Стівенсона 
«Вересовий трунок» мовою оригіналу і у перекладах українською та французькою мо-
вами. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 
За допомогою методичної стратегії групового навчання «джинсоу» учні на уроках 

світової літератури, англійської і французької мов у групах розв’язують поставлену 
проблему та відбирають результат для узагальнюючої таблиці «Художня своєрідність 
балади Стівенсона «Вересовий трунок», яка заповнюється прийомом ґронування. 

На уроці світової літератури перед учнями поставлені такі завдання для групової 
роботи: 

1-ша група. Розказати про особливості сюжету твору, особливості розкриття обра-
зів головних героїв. 

2-га група. Підготувати інсценування діалогу шотландського короля і старого пікта у 
перекладі українською, визначити, як у їхньому діалозі розкрито головну думку твору. 
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3-тя група. З’ясувати роль діалогів, пейзажу та антитези у творі. 
4-та група. Визначити особливості композиції твору. 
5-та група. Чим балада Стівенсона схожа на фольклорні балади, а чим відрізня-

ється.  
Отже, ми з вами визначили особливості сюжету, головну думку твору, особливості 

розкриття образів головних героїв, з’ясували роль діалогів, пейзажу та антитези у творі, 
визначили особливості композиції твору і риси схожості та відмінності балади Стівен-
сона від фольклорних балад. 

На уроці англійської мови учням поставлено завдання для групової роботи: 
I група: робота з лексичним матеріалом. Учитель акцентує увагу на: а) використанні 

у баладі архаїзмів (thy, thee, thou); б) вживанні прикметників, що описують зовнішність і 
характер героїв, місце і час подій; в) ролі синонімів, епітетів, метафор, порівнянь у текс-
ті балади мовою оригіналу. 

Цей вид роботи розширює словниковий запас учнів, закріплює граматичні навички, 
розвиває пам’ять.  

ІІ група: підготовка запитань різних типів (загальних, спеціальних, альтернативних, 
запитань до підмета) для обговорення змісту балади. 

Цей вид роботи розвиває логічне мислення учнів, навички діалогічного і монологіч-
ного мовлення, а також удосконалює знання граматики. 

ІІІ група: визначення темпу читання балади, ритму, інтонаційної виразності й офор-
млення ілюстрацій. 

Цей вид роботи удосконалює фонетичні навички учнів, правильне вживання інто-
нації і мелодики балади, виховує естетичний смак, уміння глибше проникати у зміст 
твору, артистизм.  

На уроці французької мови робота проводиться у такий спосіб: 
Professeur – Maintenant on va écouter la balade «Miel de bruyère» en traduction russe 

faite par S. Marchak. Nastia, lis, s′il te plaît. (élève lit la balade en russe) прослуховування 
балади в перекладі С. Маршака. 

Аудіювання 
Professeur – Et maintenant je vous propose d écouter ľenregistrement de ľextrait de la 

balade en français. Regardez les dessins au tableau et imaginez-vous que vous êtes en 
Ecosse antique où déroule ľaction suivante... (Les élèves écoutent ľenregistrement de la 
balade en interprétation de speaker.) Прослуховування балади французькою мовою у 
виконанні диктора. 

Professeur – Mes élèves, en lisant la balade, tâchez de suivre de la prononciation de 
ľenregistrement. (Les élèves lisent ľextrait de la balade.) Учні читають баладу. 

Лексична робота 
Professeur – Alors, travaillons avec le vocabulaire (див. Додаток №1). 
Lisez la 1-e ligne de la balade et trouvez les synonymes du mot «robuste» (fort, musclé, 

solide,puissant, vigoureux); «le guerrier» (soldat, militaire,combattant, conquérant); «la 
roche» (le rocher); antonyme du mot «vieux» (jeune); les mots de la même famille du mot 
«son vieux père» (vieil, vieille, vieillard(m), vieillesse(f), vieillir). 

Морфологічна робота 
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Professeur – Trouvez les expressions aux passé composé et donnez les infinitifs de ces 
verbes : – a lié – lier, il ľ a jeté- jeter, ľ ont fermé – fermer, j’ai dit – dire. 

A ľimparfait : écho répondait – répondre, j’avais – avoir, je ne croyais pas – croire 
Professeur – Répondez aux questions: 
1. Dans cette balade y a-t-il des mots de la même sonorité dans différentes langues? 

Donnez vos exemples, s.v.p. (verticale, cri, écho, mystère)  
2. Est-que nous avons présenté le contenu de la balade? 
E- Oui, nous avons présenté le contenu de la balade. 
3. Est-que nous avons présenté ľidée principale de cette balade? 
E- Oui, nous avons présenté ľidée principale de cette balade. 
4. A votre avis quelle est ľidée principale de la balade «Miel de bruyère»? 
E- L’idée principale de la balade «Miel de bruyère» est le courage et la sagesse d`un 

homme simple, ordinaire mais libre.  
Professeur – En résumé de notre travail, je veux dire que vous avez lu cette balade dans 

ľoriginal. Vous avez analysé sa traduction ukrainienne faite par Evguène Krygevitche et celle 
russe faite par S.Marchak aux leçons de la litérature du monde. Et alors, vous avez traduit 
ľextrait de la balade en français. Dites-moi, s.v.p., quelle traduction de la balade «Miel de 
bruyère» vous aimez la plus?  

Et pourquoi? (Учні висловлюють свою думку.) 
Результати роботи учнів в групах на уроках світової літератури, англійської і фран-

цузької мов заносяться до узагальнювальної таблиці «Художня своєрідність балади 
Стівенсона «Вересовий трунок», яка заповнюється за допомогою прийому ґронування. 
(Результати діяльності учнів подано у презентації на слайді.) 

V. Рефлексія (Проводиться вчителем англійської мови) 
Учням було запропоновано творчу роботу «Ми створюємо анімацію» (озвучення 

мовою оригіналу анімаційного фільму «Вересовий трунок»). Для цього учні вилучили із 
анімаційного фільму озвучення російською та музичне оформлення, використавши для 
озвучення візуального ряду фільму самостійно дібрану народну шотландську музику та 
вставивши власний дикторський текст англійською мовою. (Учнівський варіант озву-
чення представлено в презентації уроку). 

Отже, учні спробувати себе у ролі режисерів, звукооператорів, звукорежисерів та 
акторів озвучення.  

Результати (відповідно до меті) уроку-панорами подано на слайді.  
VI. Виставлення оцінок та домашнє завдання. 
1. Коментування та виставлення оцінок. 
2. Домашнє завдання (слайд). 
Підготувати виразне читання балади (за вибором учня) в оригіналі: українською, ан-

глійською, французькою або російською мовами.  
 
Додаток 1. Балада Сівенсона «Вересовий трунок» у перекладах російською, укра-

їнською і французькою мовами. 
Вересковый мед

(отрывок)
– Правду сказал я, шотландцы, 
От сына я ждал беды.
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Сильный шотландский воин 
Мальчика крепко связал 
И бросил в открытое море 
С прибрежных отвесных скал. 
Волны над ним сомкнулись. 
Замер последний крик. 
И эхом ему ответил 
С обрыва отец-старик:

Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды. 
А мне костер не страшен. 
Пускай со мной умрет 
Моя святая тайна – 
Мой вересковый мед! 

 
(Переклад російською  
Самуїла Маршака) 

 
Вересовий трунок

(уривок) 
 
І хлопця скрутили міцно, 
І дужий вояк розгойдав 
Мале, мов дитяче, тіло, 
І в буруни послав. 
Крик бідолахи останній 
Поглинули хвилі злі. 
А батько стояв на кручі – 
Останній пікт на землі.

– Владарю, сказав я правду:
Від сина чекав біди. 
Не вірив у мужність хлопця, 
Який ще не брив бороди. 
Мене ж не злякає тортура. 
Смерть мені не страшна, 
І вересового трунку 
Зі мною помре таїна! 

 
(Переклад українською  
Євгена Крижевича) 

 
La balade «Miel de bruyère» de R. L. Stevenson

(Авторський переклад французькою) 

Le robuste guerrier Écossais
A lié le garcon fortement, 
Il l`a jeté à la mer ouverte 
De la roche littorale verticale. 
 
Les vagues l`ont fermé tout de suite 
Son dernier cri s`arrêtant, 
Et comme écho lui répondait 
De la raide, son vieux père.

Les Écossais, j̀ ai dit à mon fait
J`avais peur avoir du malheure de mon fils 
Je ne croyais pas à la fermeté de jeunes 
Qui ne rasent pas sa barbe 
 
Et moi, je n`ai pas peur du feu, 
Et qu ìl sera mort avec moi! 
Mon mystère sacré! 
Mon miel éricacé!

 


