
Поєднання реалістичного змалювання дійсності й філософського 

підтексту в новелі В. Винниченка «Момент» 

 

Мета: ознайомлення зі змістом новели. Знати її тематику, проблематику, 

філософський підтекст твору, вміти аналізувати новелу, аргументувати власну 

думку, навички зв'язного мовлення; визначати стильові особливості твору та 

імпресіоністичні елементи в ньому 

 

При самостійному опрацюванні новели потрібно перш за все її 

прочитати. Прочитавши, ми повинні задуматись над особливістю цього 

твору. 

 Ми повинні знати ,що прихід Володимира Винниченка в українську прозу 

був дійсно тріумфальним. Про це свідчать уже відомі нам відгуки І. Франка та М. 

Коцюбинського про його перші оповідання. Тому не дивно, що ім'я новачка 

відразу стало поряд з іменами найвидатніших митців. Усього ж творча спадщина 

письменника складається з 14 романів, близько 100 оповідань, 14 п'єс і великої 

кількості статей. Сьогодні ми маємо можливість ознайомитися з одним із кращих 

його творів — новелою «Момент», яку Євген Чикаленко назвав «прекрасним 

витвором» словесного мистецтва. 

 - Яка ж основна проблема була порушена письменником в творі? 

 -  Чи можемо ми стверджувати, що до Винниченка її не торкався ніхто?  

 

Запитання за змістом твору, на які ви повинні дати відповідь в своїх 

конспектах 

1.Подія, про яку йдеться у творі, відбулася навесні. Чи випадково це?        

2.Який підзаголовок має новела? З якою метою автор його використовує?  

3. Як ви думаєте ,чому герой-оповідач не має імені?  

4.Які причини змушують Панну нелегально переходити кордон? 

5.Як персонажі ставляться до смерті? Чи змінюється це ставлення протягом 

розповіді? 

6. Чому, на вашу думку, молоді люди після всього пережитого разом усе-таки 

приймають рішення розлучитися? 

7.Які проблеми порушено в новелі?  

8.Як ви поясните назву твору?  

9.Як ви вважаєте, чи вдало письменник дібрав заголовок?  

10.Яку роль у новелі відіграють описи природи? Які рядки підкреслюють 

контраст природи і цивілізації ? 

 

Домашнє завдання 

1.Скласти паспорт новели  В.Винниченка «Момент». 

2. Дібрати цитати до характеристики образу Панни. 

3. Завдання творчого характеру. Про події, які сталися з молодими людьми 

під час переходу кордону, ми дізнаємося зі слів головного героя юнака. А як би 

про це розповіла Панна?  

Задумайтесь над запитаннями і в конспекті дайте відповідь.  



Зигмунд Фрейд після 40 років досліджень людського мислення, працюючи з 

тисячами людей, спостерігаючи тисячі стурбованих голів, дійшов висновку, що 

щастя є вигадкою. Людина не може бути щасливою. Найбільше, чого можна 

досягнути — це зробити речі комфортнішими — і все. У кращому випадку 

людина може трішки зменшити нещастя, але бути щасливою вона не може.  

 -А як вважаєте ви: щастя — це вигадка чи реальність? Чи може людина 

бути щасливою? Що для людини, на вашу думку, може бути 

 - Такий випадок, про який ідеться в новелі В. Винниченка, я вважав би (не 

вважав) моментом щастя для себе, тому що… 

 - Сьогодні цікавим для мене було… 

 - Твір примусив мене замислитися над питанням… 

 

 

Додаток 

 Словникова робота 

Момент — середньовічна одиниця виміру часу, яка дорівнює 1,5 хвилини 

або ж 1/40 години. У сучасних мовах, зокрема в українській, слово «момент» 

означає короткий проміжок часу, не вказуючи його точної тривалості. 

Синоніми: мить, термін, відтинок, проміжок часу; строк. 

Зигмунд Фрейд після 40 років досліджень людського мислення, працюючи 

з тисячами людей, спостерігаючи тисячі стурбованих голів, дійшов висновку, 

що щастя є вигадкою. Людина не може бути щасливою. Найбільше, чого 

можна досягнути — це зробити речі комфортнішими — і все. У кращому 

випадку людина може трішки зменшити нещастя, але бути щасливою вона 

не може. А як вважаєте ви: щастя — це вигадка чи реальність? Чи може 

людина бути щасливою? Що для людини, на вашу думку, може бути 

Теорія літератури 

 Чому твір  В. Винниченка «Момент» вважається неореалістичною  

новелою?. 

Новела — це невеликий прозовий твір про незвичайну життєву подію з 

несподіваним закінченням. І автор «Моменту» протягом усього твору тримає 

читачів у напруженні, яке переживають двоє молодих людей — він і вона. Фінал 

твору несподіваний: розлука саме в той момент, коли в серцях обох оселилися 

любов і щастя. 

Однією з визначальних рис неореалізму є наявність документальної основи 

твору (принцип достовірності факту), увага до життя пересічної людини, що 

маємо в новелі. Підзаголовок твору «Із розповідей тюремного Шехерезади» 

вказує на те, що факт мав місце. Та й герої твору — звичайні, пересічні люди, але 

сильні особистості, які не погоджуються з умовами, які їм нав'язує суспільство. 

Часто в неореалістичному творі увагу приділено промовистій деталі, як-от у творі 

автор декілька разів звертає нашу увагу на очі героїні, які «горіли» то 

напруженням, то щастям, були великі, прекрасні. 

Сюжетові «Моменту» притаманні напруженість, елементи небезпеки, а 

імпресіоністична форма викладу, емоційність та психологізм твору змушують 

читача повною мірою відчути те, що переживав головний герой твору, який мав 



негайно перетнути кордон. У творі нерозривно зв'язані між собою два мотиви — 

життя і смерті. Усе це дає нам право вважати «Момент» саме неореалістичною 

новелою.) 

Що нового новелою «Момент» додав Винниченко в розкриття теми 

любові і щастя? 

У новелі «Момент» автор поєднує реалістичне змалювання дійсності з 

філософським підтекстом про плинність життя, про щастя людини, про мить як 

часточку вічності. 

         У творі йдеться про такий відрізок часу, який, переживши раз, пам'ятатимеш 

усе життя. В. Винниченко, розповідаючи про спалах кохання в серці головного 

героя, акцентує увагу, на відміну від існуючої традиції опису любовних сцен, на 

зображенні почуттів і відчуттів, а зовнішні події стають лише тлом, на якому це 

кохання розквітає. По-новому зображує Винниченко і поведінку жінки в 

любовному тандемі: саме вона виступає ініціатором рішучого кроку — розриву. 

Обраний стиль розповіді допомагає відчути те, що переживав головний 

герой, а екстремальність ситуації — момент на межі життя і смерті — сприйняття 

юнаком довкілля на емоційному рівні роблять читача ніби співучасником події. 

Пережитий момент любовного екстазу очищує героїв і збагачує їх новим 

духовним досвідом.) 

 


