
 
Предмет  

Українська література 

Клас 11  

Тема: Осип Турянський «Поза межами болю». 

Загальнолюдські мотиви у творі, гуманістичні 

цінності, що утверджуються в ньому. Біологічні 

інстинкти й духовна воля до життя. Ідея 

перемоги духа над матерією 

 

 

Аспект СР  

Епіграфи до уроку: 

Між небом і землею життя людини найцінніше. 
                                                  Протагор 

Лише ті здатні жити, кому часто доводилося бути 
на краю смерті. 
                                                     Дж.Неру 
Треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю 
жорстокість навколишнього світу, і це можливо.          
                                                       О.Генрі 
(учні вибирають один  і працюють над його 
обґрунтуванням протягом уроку) 

1. Постановка проблеми  над вирішенням якої 

працюємо протягом уроку: У чому сенс 
життя людини? (думки учнів на початку 
уроку й у кінці уроку після роботи над 
твором – доповнення, коригування). 

2. Евристична бесіда. 

- Які твори української літератури застерігають нас 
від мілітаризму, війни? («Оборона Буші» М. 
Старицького, «Вершники» Ю.Яновського, «Я 
(Романтика)» М.Хвильового, «В житах» 
Г.Косинки, «Україна в огні» О.Довженка, 
«Момент» В.Винниченка та інші) 
- Що хоче показати своїм твором кожен автор?  
 - Узагальніть тему та ідею творів. (Показується 
безглуздя війни, її антигуманна сутність, пов’язана 
з людськими вадами, аморальністю; 
прослідковується заклик залишатися людиною в 
найскладнішій ситуації, утверджується найвища 
цінність – людське життя, любов)  
- Як ви розумієте слова Осипа Турянського? Як 
можна пов’язати їх з біографією письменника? 
 «Людина на війні — це воля. Є воля — є людина! 

Нема волі — нема людини! Скільки волі, стільки й 

людини». 

 
3. Група «Історики» підготувала матеріал про 

австро-сербський фронт Першої світової 
війни 

 
4. Словникова робота. 

 Група «Лінгвісти» підготувала  пояснення 
окремих слів (межа, воля, біль) 

5. Асоціативна вправа 

Уявіть, що перед вами мольберт, фарби й пензлі. У 

Тема СР: допомогти учням усвідомити 
загальнолюдські мотиви й гуманістичні 
цінності твору; роль біологічних інстинктів і 
духовної волі для збереження життя й 
людської гідності; збагнути глибину 
поставлених у повісті проблем, відчути 
гуманістичний пафос твору; розвивати 
вміння пізнавати і розуміти справжню 
цінність речей, явищ, почуттів; виховувати 
гуманізм, милосердя, неприйняття будь-
якого насильства 

 

 
 
 
 

 

Група «Історики» підготувала матеріал про 
австро-сербський фронт Першої світової 
війни 
 

 
 



 
 
 
 

кольоровій гамі вам потрібно усно змалювати 
загальне враження від прочитаного твору О. 
Турянського «Поза межами болю». Які кольори ви 
б використали?   (відповіді учнів). Чи співпадають 
вони з тими, які використані  
на картинах цієї тематики? 
Складіть асоціативний ряд до слова війна - ( жах, 
смерть, кров, нещастя, горе, розруха, розлука, 
сироти…). Його можна утворити й з допомогою 
малюнків. 

6. Повідомлення групи «Психологів» 

(про страх, стрес та реакцію індивідуумів на 
стресові ситуації) 
 

7. Дискусійне запитання:  

Що керує людиною на війні: інстинкт 
самозбереження чи прагнення до перемоги над 
собою?   
 
8. Робота над твором 

 

Проблематика  твору:  

- усвідомлення ваги моральних цінностей,  
- духовне вдосконалення людини,  
- розуміння природи війни як катастрофи; 
- боротьба людини за життя; 
- боротьба між матеріальним і духовним 
- любов до життя, не дивлячись ні на які 
перешкоди; 
- дружба, вірність, гуманізм, любов до рідних та 
Батьківщини 

Провідна ідея твору? 

 ( «Хай ясна ідея…») Розкриттю ідейного задуму 
автора підпорядковані всі образи твору. Це люди 
різних національностей, але їх єднає не лише 
спільне нещастя, а любов, дружба і братерство: 
«Ось тут, між нами заступлені народи, котрі так 
себе ненавидять і поборюють. А проте ми, їх сини, 
почуваємо себе тут, наче брати. Ми тут вже 
здійснили ідеал братньої прихильності і любові», - 
так говорить один із персонажів. Засудження 
війни; возвеличення духовного вдосконалення 
людини – ідея твору. 
 
Бесіда за змістом: 

- Що допомогло вижити героєві-оповідачеві? 
(Слабенькі ручки сина, які він ніби відчував на 
шиї, тримали його) 
- Хто виявився найслабшим у танці?  Назвіть його 
останнє прохання. Як це його характеризує? 
(Найслабшим виявився Бонні. Попросив передати 
якісь гарні слова його мамі й заспокоїти її, що 
помер він у теплій хаті на м’якій постелі) 
-  Біля вогнища кожен герой розповіді постає як 
особистість в екстремальній ситуації… Продовжіть 

 
 

 

 

 

 

Група «Лінгвісти» підготувала  пояснення 
окремих слів 
 
Межа( за Академічним тлумачним словником 
української мови) - перен. Останній, крайній 
ступінь. Є і в житті людини, і в житті цілих 



народів така межа, за яку ніяк не можна 

відступати, не втративши гідності ; 
Найміцніший сплав сталі має межу 

витривалості; 
- критичну грань між чим і чим, чого і 
чого, перен. Границя поділу, розрізнення 
яких-небудь явищ, предметів тощо. Я і сам 

знаю, що не можна провести межу між 

живим і мертвим. І надто тонкою буває 

межа, яка розділяє добро й зло, любов і 

ненависть, злети й падіння. 

Воля - одна з функцій людської психіки, яка 
полягає насамперед у владі над собою, 
керуванні своїми діями й свідомому 
регулюванні своєї поведінки. Він зусиллям 

волі подавив у собі те бажання.  

Прагнення досягти своєї мети; рішучість. 
Наполегливість, воля — усе на путі 

переможе — І гірські перевали, і хащі, й 

глибокі моря. 

Біль - відчуття фізичного страждання. Він 

аж застогнав від болю;  Відчуття прикрості, 
образи, смутку. З болем у серці згадав 

Силантьєв, що техгурток.. працює кволо. 

 

 
 
Група «Психологи» допоможе скласти 
психологічну характеристику героїв твору, які 
опинилися у надзвичайно важких умовах. 
Страх – внутрішній стан, що обумовлений 
загрозою реального та передбачуваного лиха. 
З точки зору психології вважається 
негативно забарвленим емоційним 
процесом.  
Афективний страх зумовлюють надзвичайні 
реальні обставини, здебільшого пов’язані з 
небезпекою для власного життя. Він 
виражений у тому, що на певний час 
паралізує волю людини, її здатність до 
свідомої діяльності. Робота нервової системи 
різко порушена і людина не дає собі звіту у 
вчинених діях.  
Паніка охоплює майже раптово цілу масу 
людей, заражає їх почуттям неминучої 
небезпеки. 

Стрес. Поняття "стрес" {англ. stress - 
напруження) було запропоновано 
канадським ученим Г. Сельє як спосіб 
досягнення резистентності (стійкості) 
організму до дії негативних чинників будь-
якого походження. Це неспецифічна 
реакція на різноманітні подразнення, що 
перевищують певний рівень і тому стають 

думку. (Мовчазний сліпий Штранцінґер у відчаї з 
бажання віддати останнє спалює у вогнищі свою 
скрипку («Оця скрипка — це його очі»); Сабо рве 
банкноти, що їх підступним чином здобув на війні, 
і розмірковує, що то значить мати гроші; 
Оглядівський (оповідач) марить дружиною й 
синочком; Добровський (колишній організатор 
світських балів) біля вогнища філософськи заува-
жує: «Ми вже не маємо гроші і також не 
потребуємо гроші. Тепер ми стали людьми») 
- Як змінила критична ситуація смисл життя 
героїв? Чи змогли б вони стати такими, як були 
раніше, якщо б вижили? 
Чи були у вашому житті ситуації, які заставили вас 
переосмислити свої вчинки, життя? 
Поясніть, чому шлях, яким ішли полонені, 
називався «дорогою смерті»? 
- Що опановує героями в той момент?  
(Звичайно, страх. Як не важко, але вони втекли з 
полону заради життя і так легко віддавати 
найсвятіше жодному не хотілося) 
- А чи може людина керувати своїм внутрішнім 
станом, вчинками в пориві страху? 
 
Перегляд  кадрів із фільму. «Танець смерті» 

 
- Які відчуття виникли після перегляду?   
   Що символізує «танець смерті»? 
(Відчуття страху, ціни життя, бажання не втрачати 
надію, інстинкт і волю до життя) 
- Чи були у персонажів шанси вижити? 
-Чому вони не палять скрипки?  
-Як вони поводять себе в екстремальній ситуації? 
Що втримує їх від людоїдства? 
- Чому майже усі герої твору втрачають волю до 
життя? 
- Чому виживає Оглядівський? (Через нього іде 
авторське осмислення життя й смерті. Виживає, бо 
веде його надія – образи дружини і сина. Герой іде 
до них крізь страшні випробування. Необхідність 
їх захистити – провідна рушійна сила його волі до 
життя) 
- А що ж єднає і різнить Оглядівського і 
Добровського? 
 
(Коло Вена) 

 
 



неприємними і небажаними. Ця реакція 
виникає і тоді, коли організм не може 
протягом тривалого часу перебувати у 
стані напруження. Згідно з поглядами 
професора Різві стрес може розглядатися у 
трьох значеннях: 1)стрес - стан тривоги в 
організмі, який він прагне усунути чи 
зменшити; 2)стрес - психічні і поведінкові 
реакції, що відображають стан 
внутрішнього неспокою чи його 
придушення; 3)стрес - подія чи умова в 
фізичному чи соціальному оточенні, яка 
веде до вживання заходів для агресії, 
уникнення, прийняття рішення про 
усунення і ослаблення загрозливих умов. 
Психологічний стрес як особливий 
психічний стан є своєрідною формою 
відображення суб'єктом складної, 
екстремальної ситуації, в якій перебуває 
людина. Оцінка життєвої ситуації, 
сприйняття її як загрозливу для фізичної, 
психічної складової особистості залежить 
від індивідуальних властивостей 
особистості, умінь, навичок відповідно до 
специфіки особистого досвіду індивіда під 
час переживання схожих ситуацій. 
Емоційна реакція особистості є суттєвою 
внутрішньою умовою, що визначає її 
психічну життєдіяльність.  

Поради психолога (прийоми, що допоможуть 

зняти стрес) 

1. «Питання самому собі» 
Цей прийом нейтралізує засоби, які 

блокують відчуття спокою, шляхом 

створення нових перспектив в ситуаціях 

пресингу. Коли ви підозрюєте, що 

перебільшуєте значення якоїсь проблеми, 

задайте собі наступні питання: 

1. Це дійсно так важливо? 

2. Чи ризикую я чим-небудь дуже важливим 

для себе? 

3. Чи буде це так само важливо для мене за 

два тижні, через місяць? 

4. Чи варто за це померти? 

5. Чи може щось бути ще гірше? 

6. Чи варто через це так сильно 

переживати? 

2. «Прості твердження» 
Повторення коротких, простих стверджень 

дозволяє впоратися з емоційним 

напруженням. Ось декілька прикладів: 

- Зараз я почуваю себе краще. 

Оглядівський: спокійний, врівноважений, 
глибоко сприймає горе товаришів, слабкий 

фізично, вижив. 
Добровський: іронізує, має організаторські 
здібності, гордий, не показує свого безсилля, 

загинув від пострілу своєї ж рушниці. 
Обидва: українці, освічені, притаманна воля до 

життя. 
-Які епізоди твору говорять про те, що навіть у 
надзвичайно важкій ситуації людина здатна 
залишатися людиною? (автор показав людей, які 
поза межами болю виживали інакше: а)замерзаючи 
від холоду й не маючи, чим розпалити вогонь, вони 
не чіпають скрипки збожеволілого й осліплого від 
горя Штранцінгера. «Дай спокій, — відповів 
Добровський. — Оця скрипка — це його очі... ...Ти 
стань собі на боці, Штранцінгер. Ти святий. Нічия 
рука тебе не торкнеться.»), натомість обирають 
«танець смерті» — хто впаде, з того знімуть одіж 
на розпал багаття;  
б) корчачись від голоду не наважуються з’їсти 
труп свого померлого товариша; 
в) автор (доктор Оглядівський) так і не зможе 
потай з’їсти випадково знайдений у кишені 
шматочок цукру — поділить на всіх.  
Художні тропи, за допомогою яких   
 О.Турянський утверджує ідею безглуздості 
імперіалістичної війни: 
- «Ідуть живі трупи по трупі природи». Який 
художній засіб використав автор у цьому уривку? З 
якою метою? (Письменник досить точно 
використовує оксюморон, щоб передати весь жах 
ситуації, в яку потрапили герої твору); 
- Проаналізуйте тропи в поданому уривку: «Чорні 
хмари закрили заздрісно сонце і блакить неба й 
повисли над ними, як велетенські чорні крила 
всесвітнього духа знищення». Слайд  (Метафори, 
епітети)  
- Який троп вжито автором у реченні: «І спокійні 
ці хмари, як німе прокляття, непорушні, мов скелі, 
невблаганні, як доля»? (порівняння) 

 
9.  Міні-диспут 

Добровський про смерть Бонні: « Прокляте те 
життя, в котрому слабший мусить згинути, щоб 
дужчий міг жити». 
Чи не є це запереченням життя взагалі?  
 

10. Рефлексія: висловити своє ставлення до 
описаних подій.  

Чого навчає цей твір? 
 Чи наділені ви достатньо фізичною та моральною 
силою для подолання життєвих труднощів?  
Про що потрібно пам’ятати кожному, хто робить 
певні кроки, що можуть принести лихо іншим?  



- Я можу повністю розслабитися, а потім 

швидко зібратися. 

- Я можу управляти своїми внутрішніми 

вiдчуттями. 

- Я можу впоратися з напругою у будь-який 

момент, коли побажаю. 

- Життя занадто коротке, щоб витрачати 

його на всякі занепокоєння. 

- Що б не сталося, я постараюся зробити 

усе від мене залежне для уникнення сильного 

стресу. 

- Внутрішньо я відчуваю, що у мене усе буде 

в порядку. 

 
 

 
 
 

Чи здатні залишатися оптимістом навіть у 
критичній для вас ситуації? 
Що побажали б ви людям XXІ століття? 
 

11. Зачитування окремих фрагментів  

учнівських листів воїнам АТО  

 

12.  Метод проектних технологій. Проектуємо 
модель життя людей планети без воєн? Чи 
реально це? 

 
13.  Скласти сенкан з одним із слів 

 Життя 
багатостороннє, бурхливе 
виховує, навчає, розвиває 
дає змогу реалізувати себе 
боротьба 
Смерть 
нестерпна, незвідана 
відбирає, карає, знищує 
є небажаною для кожної людини 
вічність 
 

14.  « Мікрофон»: 

Для мене твір «Поза межами болю» - це … 
Із твору я зрозумів, що …. 
Після прочитаного твору війну я став(ла) 
сприймати як…. 
Найголовніше для людини в екстримальній 
ситуації це… 
Чи є актуальним цей твір? Чи слід його вивчати у 
школі? 
 
Іде мова про те, що світ на межі ІІІ Світової війни. 
Що побажали б ви лідерам країн, які брязкають 
зброєю? 
 

15.  Домашнє завдання ( 3 варіанти) 

Характеристика оповідача, використовуючи 

Технологію особистих вражень 

 

 І. Оцінні враження. 
Оцінити особливості формування: 
1) характеру персонажа; 
2) поведінки героя; 
3) мови літературного персонажа; 
4) стосунків головного героя з іншими 
персонажами. 
 
 ІІ. Моделюючі враження. 
Скласти: 
1) діаграму життя (характеру, поведінки) героя; 
2) графік долі персонажа; 
3) коло міркувань (думок) героя; 
4) кольорову мозаїку життєвого шляху героя. 



 
 

 

ІІІ. Творчі враження. 
Скласти твір-враження за наступною схемою: 
1) Вступ. Аналіз ідейного навантаження 
літературного персонажа 
у творі. 
2) Аргументи-враження. 
3) Основна частина. Розгортання думки (розкриття 
особистих міркувань-вражень, підтверджених 
цитатним матеріалом з твору). 
4) Висновок (висновки-враження, підтверджені 
висловлюваннями автора чи літературних 
критиків). 
 

 
Коментарі 

Проблеми, що піднімаються на уроці, у 
перспективі допоможуть суттєво змінити ціннісні 
пріоритети та світоглядну позицію у формуванні 
відповідальної, соціально-активної поведінки; 
усвідомити роль біологічних інстинктів і духовної 
волі для збереження життя й людської гідності; 
розвиватимуть вміння пізнавати й розуміти 
справжню цінність речей, явищ, почуттів; 
виховуватимуть гуманізм, милосердя, неприйняття 
будь-якого насильства. Учні зроблять для себе 
висновок, що у будь – якій ситуації людина 
повинна намагатися залишатися людиною; війни 
неприпустимі, як і жорстокість, тероризм; воля 
людини до життя може зробити більше, ніж усе 
інше; цінності, за які варто боротися, - це любов і 
повага до близьких, рідних тощо.  
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