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Тема. В.В.Биков «Альпійська балада». Протиставлення сили дружби і 

кохання світу насильства. 

Мета -  формувати компетентності 

предметні:  

- виявляти історичну основу твору; емоційне враження від прочитаного; 

                   - висловлювати власне судження щодо подій і образів, 

підтверджуючи свою думку цитатами з твору; 

                   - характеризувати образи персонажів, виявляючи у них ключові 

риси, національний і загальнолюдський зміст, 

ключові: 

 НЛ-1 – усвідомлення загрози зникнення людства внаслідок війн на планеті 

Земля; 

НЛ-2 - цінування любові до ближнього; 

НЛ-3 - висловлення судження щодо переваг мирного співіснування народів 

світу; 

НЛ-4 - усвідомлення важливості креативності та переваги спільної діяльності 

задля досягнення мети. 

Тип уроку: урок формування знань, умінь, навичок. 

Міжінтегровані зв’язки: історія, етика, кіномистецтво. 

Обладнання: медіа засоби, роздавальний матеріал, підручник, твори мовою 

оригіналу. 

Хід уроку 

І. Орг.момент. 

Доброго дня, рада вас усіх вітати в гарному настрої. І перш, ніж ми почнемо 

працювати, давайте приймемо правила роботи на сьогоднішньому уроці. 

(правило піднятої руки, цінувати час, не перебивати одне одного, не 

повторюватися, обирати самостійно форму роботи і т.д.) 

ІІ. Мотивація. 



= Ви любите мультфільми? Я пропоную вам переглянути один із них. 

(перегляд мультфільма  «Невезучий Дженкінс і везуча Лу») 

= Кого із літературних героїв вам нагадують герої мультфільму? 

А яка різниця між ними? 

- Давайте з вами одягнемо синій капелюшок і ви мені скажете, чого ви 

чекаєте від сьогоднішнього уроку? 

  ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. 

Добре, а ще  сьогодні ми будемо  вчитися висловлювати власне судження 

щодо подій і образів, підтверджуючи свою думку цитатами з твору, 

характеризувати образи персонажів, виявляючи у них ключові риси, 

національний і загальнолюдський зміст, спробуємо усвідомити загрозу 

зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля і, саме головне, вчитися 

цінувати любов до близьких людей, так як тема нашого уроку «В.В.Биков 

«Альпійська балада». Протиставлення сили дружби і кохання світу 

насильства» (запис у зошит) 

ІV. Робота над темою уроку. 

- Одягніть білий капелюшок і нагадайте мені сюжет «Альпійської 

балади». 

- Ви сказали, що вони закохалися. Зараз ви одягнете зелений капелюх, 

виберете для себе форму роботи – групову, в парах або індивідуально – 

і сформуєте визначення: що таке кохання і що таке дружба. А щоб хоч 

якось полегшити  завдання, я звернулася до наших молодших членів 

шкільної родини і вони дуже постаралися вам допомогти (хвилинка 

релаксації).У вас є 5 хвилин. 

В словнику по етиці дається таке визначення цим поняттям: 

«Дружба – це форма міжособистісних стосунків, заснована на спільності 

інтересів і взаємній симпатії. 

Кохання – це почуття між людьми, засновані на їх взаємній зацікавленості 

і схильності. 

Давайте з вами від слідкуємо як виникли почуття між нашими героями. 

Що відчув Іван до Джулії при першій зустрічі? Відповіді підтверджуйте 

цитатами з тексту.(зображення схеми в зошиті) 

Злість     ………………………..просте людське щастя=насилля 

Одягніть червоні капелюхи і скажіть, які асоціації у вас виникають зі 

словом насилля? 



(В скарбничку)Насилля — це дії, що принижують людську гідність, завда-

ють шкоди здоров'ю, а іноді й життю людини. 

Одягніть чорні та жовті капелюшки і попрацюйте з поняттям «насилля». 

( 2 хвилини, роздати капелюхи) 

 

Існують такі види насилля: 

 фізичне—побиття, штовхання та нанесення інших тілесних ушкоджень; 

психічне та емоційне—глузування, пригнічення волі, образа, приниження, 

примус, пліткарство і все, що спричиняє негативний вплив на емоційний і 

поведінковий розвиток людини; 

 моральне — залякування та погрози; 

 релігійне — примушення до участі у релігійних обрядах;  

духовне — позбавлення людини можливості вчитися і розвиватися; 

сексуальне — ймовірна або фактична сексуальна експлуатація людини; 

зневага — ігнорування важливих аспектів турботи про людину та інші. 

 Якого насилля зазнали наші герої? А що протистояло цьому насиллю? 

А які почуття привели наших героїв до бажання мати просте людське 

щастя?  

V. Узагальнення 

Чи завжди ми цінуємо те, що маємо в своєму житті? Пригадайте відвідану 

нами виставку «Моє місце». Що і коли почали цінувати люди, які змушені 

були покинути рідні домівки на Сході України в зоні АТО? 

Зараз я хотіла б разом з вами скласти порадник для всіх громадян нашої 

країни та жителів планети, якими треба бути або що треба робити для 

того, щоб зберегти мир в усьому світі? 

Д\З: на наступний урок творчо оформити «Порадник» та допрацювати 

його 

VІ. Підбиття підсумків уроку 

Давайте повернемося до наших очікувань та поглянемо наскільки вони 

справдилися. 

VІІ. Оцінювання. Давайте оцінимо вашу роботу. Хто був самим 

активним і заслуговує на гарні оцінки?  

VІІ. Рефлексія. 



Діти, я хочу до вас звернутися словами казахського поета Байгалі 

Серкебаєва: 

На что мы тратим жизнь! 

На мелочные ссоры, 

На глупые слова, пустые разговоры. 

На суету обид, на злобу вновь и вновь. 

На что мы тратим жизнь… 

А надо б на любовь! 

І хочу вам передати привіт від людей, які вас дуже сильно люблять! 

(перегляд ролику, вручення сердечок) 

 

 

 

 

 

 


