
 

План –конспект  

уроку зарубіжної літератури з елементами медіаосвіти в 6 класі 

Онищенко Ольга Василівна,  

учитель-методист зарубіжної літератури, медіакультури 

Кременчуцького колегіуму №25 Полтавської області 

Тема: Микола Васильович Гоголь  «Ніч перед Різдвом». 

 Сюжет і композиція повісті 

Мета: повідомити про історію створення повісті; розглянути сюжет і 

композицію; поглиблено працювати з текстом;  розвивати критичне  мислення, 

творчі здібності, навички виразного читання, уважність; формувати життєві 

компетентності шестикласників;  викликати    інтерес до національної 

культури, виховувати любов і  повагу до  рідної землі, до свого народу. 

Очікувані результати: 

Учень (учениця):  

 знає сюжет повісті «Ніч перед Різдвом» і  визначає особливості 

композиції; 

 виразно читає ключові епізоди;  

 називає 1-2 твори мистецтва за мотивами аналізованого твору, 

співставляє літературний твір і його екранізацію; висловлює враження від 

них. 

Обладнання:  портрет письменника, технічні засоби для перегляду фрагментів 

фільму; роздатковий матеріал до «Кіночитання» 

Зараз прочитав «Вечори поблизу Диканьки».  

Вони здивували мене. Ось справжня веселість, щира, невимушена,  

без манірності. А місцями яка поезія! Все це так незвичайно  

в нашій нинішній літературі … 

 О.Пушкін 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Демонструється фрагмент мультфільму (момент колядок) «Ніч перед Різдвом» 
(1951 р., режисери Валентина та Зінаїда Брумберг ) 



 

- Ми тільки що переглянули фрагмент мультфільму, знятого за дуже відомим 

твором. Ви впізнали його? 

            Так, це чудова повість Миколи Васильовича Гоголя, що вводить нас  у 

радісну і таємничу атмосферу різдвяного свята в Україні. Любов до рідної 

природи і народу, до якого він належить і серед якого він виріс, не можуть не 

захоплювати читачів.  

Епіграф уроку 

• Прочитайте слова О. Пушкіна про збірку  М. Гоголя «Вечори на хуторі біля 

Диканьки», куди входить повість «Ніч перед Різдвом». 

• Якою є оцінка цієї повісті О. Пушкіним? 

ІІІ.Оголошення теми, формулювання разом із учнями мети уроку 

Слово вчителя: 

- Давайте визначимо, яких результатів кожен із вас очікує від уроку. 

Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

Починати свою відповідь можна словами: 

- Цей урок навчить мене… 

- Я очікую від цього уроку… 

- Цей урок допоможе мені… 

- Цей урок познайомить мене … 
 

Робота в зошитах. (Запис дати та теми уроку) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності 

              Сьогодні ми доторкнемось до незвичайних подій: загадкових, 

фантастичних і, безперечно, романтичних, адже тільки з піднесеним настроєм 

можна читати «Вечори на хуторі біля Диканьки». Розглянемо структуру збірки 

«Вечори на хуторі біля Диканьки», дізнаємося, хто з вас найкраще знає сюжет 

повісті «Ніч перед Різдвом» і був найуважнішим глядачем фільму та знайшов 

найбільше відмінностей. 

V. Сприйняття і засвоєння нових знань 

1. Повідомлення учня „Вечори на хуторі біля Диканьки” 

Учень. У вересні 1831 року вийшла з друку перша, а у березні 1832 року – 

друга частина збірки „Вечори на хуторі біля Диканьки”. Саме вона поставила 

Гоголя в один ряд із найвідомішими письменниками. 

     У збірку ввійшли дві передмови та вісім повістей („Сорочинський ярмарок”, 

„Вечір проти Івана Купала”, „Майська ніч, або Утоплена”, „Втрачена грамота”, 

„Ніч перед Різдвом”, „Страшна помста”, „Іван Федорович Шпонька та його 

тітонька”, „Зачароване місце”). 



У повістях є оповідач – пасічник Рудий Панько, весела, дотепна і розумна 

людина. Оповідач— той, від чийого імені ведеться розповідь у літературному 

творі.   

    Чому Рудий Панько? Діда Гоголя звали Панас  Дем’янович – по- вуличному 

«Панько». А Рудий  - натяк на колір волосся Миколи Васильовича. 

2. «Кіновікторина»: учні першої групи виразно читають літературний 

портрет персонажа повісті, учасники другої називають героя; якщо відповідь 
правильна, на інтерактивній дошці з’являється зображення кіногероя. 

- А як ви знаєте інших героїв твору? 

Опис героя у повісті Кіногерой 

«Вузенька мордочка, яка безнастанно 

вертілася на всі боки та нюхала все, 

що тільки траплялося, закінчувалась, 

як і в наших свиней, кругленьким 

п’ятачком; ніжки були такі 

тоненькі... А зате ззаду був він 

точнісінько губернський стряпчий в 

мундирі, бо в нього теліпався хвіст, 

такий гострий та довгий, як 
теперішні мундирні фалди»  

«…Свіже, жваве, по-дитячому юне 

личко, з блискучими чорними очима та 

невимовно привабливою усмішкою, що 

пропікала душу…» 

 

 

«Геть від мене, в тебе руки 

шорсткіші од заліза. Та й сам ти 

димом пропахся. Мабуть, геть чисто 

вимастив мене сажею.» 

 

 



«Вона була ні гарна ні погана з себе. 

Важко й бути гарною в такі роки. 

Однак вона вміла так причаровувати 

до себе найстатечніших козаків…» 

 

 

«Хоча й на зріст невеликий, 

завширшки був-таки як добра діжка. 

Ходив до того в таких просторих 

шароварах, що як би широко не ступив 

він, ніг зовсім не було знати, і 

здавалося, чи не винницький казан суне 
вулицею» 

 

 

3. Розминка «Літературні пазли»: учні знаходять логічну пару героєві, 

предметові чи явищу. 

Солоха – …; чорт –…; Оксана– …; Пацюк – …; Різдво –…; Петербург –…; 

Вакула – …; Чуб – …   . 

Довідник : 

Мітла, зорі; місяць; черевички; вареники; колядки; цариця; мішки; нагайка. 

Учні визначають кращих знавців тексту повісті. 

 

4. Робота з підручником. 
Як  побудована повість «Ніч перед Різдвом»,  ми з вами дізнаємось із 

підручника  ( Волощук Є. Світова література. 6 клас. – К. : «Генеза». 2014 .–  

с. 106) 

- Як  побудовано сюжет повісті «Ніч перед Різдвом»? 

( У сюжеті «Ночі перед Різдвом» переплітаються три лінії:  перша – лінія 

чорта; друга – лінія залицяльників Солохи; третя – лінія Вакули й Оксани. 

А об`єднує їх образ чорта, який поволі перетворюється на «чарівного 

помічника» коваля.) 

 

Фізкультхвилинка. 

Давайте перервемо нашу роботу і трохи відпочинемо. Встаньте, будь ласка. 

Зараз ми з вами виконаємо декілька вправ (збирання зірок, присідання в мішку, 

тримай чорта за хвоста). 

 



5. «Кіночитання» 

Коментар для вчителя 

Цікава форма роботи – співставлення тексту художнього твору і 

кінофільму – «Кіночитання». Це завдання учні можуть виконати вдома як 

самостійне дослідження і під час роботи над змістом у класі. Тоді вчитель 

пропонує окремі епізоди фільму, дібрані попередньо. Важливо, щоб учні, 

знайшовши розбіжності, могли пояснити, чим вони зумовлені ( Яку мету ставив 

письменник? А яку режисер)  Особливо активні «кінокритики» - молодші 

школярі, тому що їхньому вікові притаманна змагальність («Хто краще знає 

текст?») і бажання погратися, розважитися. Така форма роботи знімає 

психологічну напругу на уроці та створює атмосферу успіху.  

 Наведу приклад порівняння  повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом» 

та фільму за мотивами твору режисера Олександра Роу. Можна підготувати 

роздатковий матеріал – таблицю, де заповнені перший та другий стовпчик, 

третій – заповнюють учні : 

«Ніч перед Різдвом» 

Епізод Повість Миколи Гоголя 

(1832) 

Фільм Олександра Роу (1961) 

Чорт краде 

місяць 

«… раптом схопив він місяця 

вобіруч, гірко кривлячись та 

дмухаючи перекидав його з 

руки в руку…; аж тоді сховав 

похапцем до кишені…» 

Чорт дістає попону, щоб 

загорнути в неї місяць. 

 
Вакула у 

Пацюка 

«Коваль не без побоювання 

відчинив двері і побачив 

Пацюка, що сидів на долівці 

перед невеликою діжкою, на 

якій стояла миска з 

галушками. Ця миска стояла, 

як навмисно, врівень з його 

ротом. Не поворухнувши й 

пальцем, він нахиляв трохи 

голову до миски і сьорбав 

юшку, хапаючи часом зубами 

галушки…» 

Перед Пацюком немає діжки, на 

якій стояла миска з галушками. 

Тільки дві миски – з варениками 

і сметаною. 

 
 



 
Подорож до 

Петербурга 

«Його [Вакулу] забавляло 

надзвичайно, як чорт чхав та 

кашляв, коли він скидав з шиї 

кипарисового хрестика та 

підносив до нього. Навмисно 

підіймав він руку почухати 

голову, а чорт, думаючи, що 

його хочуть хрестити, летів 

ще швидше». 

 

Автори фільму акцентують увагу 

на силі Вакули: він міцно 

тримається за чорта, вправно 

хапає його за хвоста, коли той 

скидає коваля, і від погроз 

силача починає летіти швидше. 

 

 
 

 
 

У височині  

 

 

 

«Можна було помітити, як 

вихором промчав повз них, 

сидячи в горшку, чаклун; як 

зорі, зібравшися купкою, 

гралися в піжмурки; як 

клубочився осторонь хмарою 

цілий рій духів; як чорт, що 

танцював при місяці, скинув 

шапку, побачивши коваля, що 

мчав верхи; як летіла, 

вертаючись назад, мітла, на 

якій, видно, тільки що 

з'їздила, куди треба, відьма... 

багато ще погані зустрічали 

вони». 

Можна бачити лише 

казкове зоряне небо. 

 

 

Біля 

шлагбаума  

«Чорт, перелетівши через 

шлагбаум, перекинувся конем, 

Коваль ловить чорта, який 

намагається втекти, і наказує 



і коваль побачив себе на 

баскому бігуні посеред 

вулиці». 

 

йому залазити в  кишеню 

 
Кум і ткач 

Шапуваленко 

несуть мішки 

«Тут висмикнули вони 

похапцем із тину по кілку, 

поклали на них мішок і 

понесли на плечах». 

Остап Шапуваленко 

танцює і приспівує українську 

жартівливу пісню: «Сам п’ю, сам 

гуляю…»  

Для досягнення ефекту 

комічності герої фільму 

перевертають мішок із 

залицяльниками Солохи, а потім 

хитрий кум піддає його на спину 

товаришеві. 

 
 

        Висновок: кінофільм Олександра Роу «Ніч перед Різдвом» створений на 

основі ( за мотивами) повісті Миколи Гоголя. Певні розбіжності обумовлені 

тими завданнями, які намагалися вирішити автори. Гоголь показує традиції, 

звичаї, використовує елементи українського фольклору. У фільмі О. Роу теж 

передано національний колорит, але більше гумору, жартів, народних пісень, 

музики, які відтворюють стереотипне уявлення про менталітет українців. 

 VІ. Підведення підсумків уроку.   

Бесіда 

- Що більше сподобалося: літературний твір чи його екранізація? 

Аргументуйте відповідь. 

- Що дає перегляд фільму після прочитання літературного твору? 

- А чи можна обмежитися тільки переглядом кінофільму, адже це набагато 

легше? 



- Чи співпадає сюжет повісті «Ніч перед Різдвом» і однойменного 

кінофільму? 

VІІ.  Домашнє завдання. 

Учитель. Гоголь у своїй повісті зумів у жартівливій формі розповісти про 

звичаї  і традиції українського народу. Але це тема наступного уроку. Щоб він 

пройшов цікаво, необхідно виконати такі завдання (на вибір): 

1. Комунікативно-ситуативна вправа: 

Розкажіть своїм друзям-іноземцям, які збираються читати повість,  про 

народні традиції та звичаї, описані у творі «Ніч перед Різдвом». 

2. Створіть власний журнал «Українські традиції», присвячений  різдвяним 

звичаям. 
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