
29 листопада 2017 року викладачами Старинець Галиною 

Володимирівною та Горобчук Людмилою Миколаївною було проведено 

відкрите бінарне заняття з української літератури та історії України 

«Чорна сповідь моєї Вітчизни…» Василь Барка. Роман «Жовтий князь». 

Радянська модернізація 1929-1938рр.» зі студентами 122 групи. Заняття мало 

на меті безліч завдань (з літератури: дослідити події, що лягли в основу роману, 

визначити коло порушених у ньому проблем, здійснювати цілісний ідейно-

художній аналіз твору; з історії:   визначити хронологічні межі періоду, 

аналізувати позитивні  та негативні  результати перших п'ятирічок; показувати на 

карті основні індустріальні об'єкти; розкрити причини, етапи здійснення суцільної 

колективізації; показати, що колективізація проводилася насильницькими, 

антигуманними методами; з’ясувати передумови, масштаби і наслідки 

голодомору 1932-1933 рр.) але 

найголовніше завдання, яке 

ставили перед собою викладачі, 

– це навчити студентів  

порівнювати історичні дані з 

інтерпретацією образів-

персонажів у художній 

літературі, розрізняючи правду 

історичну і правду художню. 

Саме цій меті підпорядковані 

бінарні заняття – активізувати мислення й увагу студентів, виробляти  вміння 

аналізу й синтезу, вчити робити власні висновки; сприяти глибшому засвоєнню 

історичного матеріалу через вивчення художнього твору.   

Заняття розпочалося з поетичної хвилинки, під час якої студенти зачитали 

уривки з поезій, присвячених темі Голодомору в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. Це 

емоційно налаштувало присутніх на сприйняття інформації про одну з 



найбільших трагедій в історії нашого народу. Василь Барка – письменник-

емігрант, тому перед тим, як з’ясувати причини еміграції митця за кордон, ми 

звернулись до історичного минулого 

нашого народу, разом із викладачем 

історії визначили особливості 

суспільного розвитку нашої держави 

у 20-30-ті рр. ХХ ст., зокрема 

причини і наслідки колективізації та 

індустріалізації. Відійшовши від 

традиційного з’ясування біографії 

письменника, втілили більш дієвий 

прийом – інтерв’ю з письменником. 

У ролі Василя Барки виступив студент 221 групи Кобилинський Олександр. 

Застосовуючи розповідь від першої особи він досить детально і емоційно розповів 

життєпис письменника-гуманіста, який волею зовнішніх  обставин змушений був 

емігрувати за кордон, де і народився його роман «Жовтий князь».   

Разом із викладачем історії 

студенти підійшли до питання 

Голодомору в Україні: працюючи 

в групах, визначили причини 

голоду, навели конкретні історичні 

факти, які засвідчували масштаби 

трагедії. Після цього перейшли до 

аналізу роману. Студентка Вовк 

Вікторія підготувала 

випереджуваль-не завдання 

«Символічність назви роману». Для роботи над текстом використали один із 

прийомів критичного мислення – «Ромашка Блума». Викладач по черзі ставила 



студентам різні питання для з’ясування змісту твору: прості, уточнюючі, 

пояснювальні, творчі, оцінювальні. Після цього студенти об’єднались у групи і 

працювали над створенням схеми «Образи роману», один із учасників групи 

презентував результати роботи.   

Працюючи над історичними документами (Постанова Ради Народних 

Комісарів України від 20 листопада 1932 року «Про заходи до підсилення 

хлібозаготівель», «Закон про п'ять колосків». 1932 р., Постанова Райнаркому 

УРСР і ЦК КП(б)У про занесення  на 

чорну дошку сіл, які злісно 

саботували хлібозаготівлю) та 

«Картою голодомору в Україні» 

студенти визначили страшні наслідки 

голоду, який зруйнував мільйони 

людських життів. 

Роботу над твором завершили 

виступом груп з випереджувальними 

завданнями: І підгрупа – «Образи-

символи у творі», ІІ підгрупа – 

«Картини людських страждань та голодних смертей; ІІІ підгрупа – «Гуманістична 

ідея  роману». Студенти підготували цікаві та змістовні проекти, які 

супроводжувалися художнім читанням уривків із твору, мультимедійним 

демонструванням слайдів, уривків із кінофільму.  

Підбиваючи підсумки заняття, студенти дійшли висновку, що страх голоду 

невикорінним комплексом заклався у підсвідомість наших предків, опанував 

душі, зруйнував глибинне ментальне коріння, тому ми, сучасне покоління, 

повинні вшановувати їх пам'ять, беручи участь в акціях, які проводяться у  

четверту суботу листопада, відвідувати пам’ятні місця, і, звичайно, знайомити 



підростаюче покоління з художніми творами та документальними і художніми 

фільмами.  

Під час рефлексія на карті України з'явилися колоски  – позитивні афірмації, 

що і стало емоційним завершенням бінарного заняття.  


