
М е т а: навчити школярiв створювати тексти-
описи зовнiшностi людини, аналiзувати й розрiзня-
ти тексти цього рiзновиду в рiзних стилях мовлення;
поглибити знання учнiв про типи мовлення; удоско-
налювати вмiння складати план тексту, аналiзувати
мовнi засоби; розвивати здатнiсть бачити не лише
зовнiшню привабливiсть людини, а й красу її душi.

Т и п  у р о к у: урок мовленнєвого розвитку.
Е п i г р а ф и: Краса душi, краса любовi – найвища

на землi краса.
О.Гончар

У людини все має бути прекрасним: i
обличчя, i одяг, i душа, i думки.

А.Чехов
П е р е б i г  у р о к у

І. Уведення в тему.
�Прочитайте уривок iз твору. Укажiть назву й

автора. Дайте вiдповiдi на запитання.
Як батько вийшов з хати, Оксана довго ще чепурила-

ся та вихилялася перед невеликим в олив’янiй оправi
дзеркальцем i не могла намилуватися з себе. 

– І чого це надумано славити про мене, буцiмто я гарна?
– казала вона нiби знехотя, аби тiльки хоч про що-небудь
побазiкати з собою. – Брешуть люди, я й зовсiм негарна! 

Але майнуло в дзеркалi свiже, жваве, дитинно-юне
личко з блискучими чорними очима та невимовне зваб-
ливою усмiшкою, що вогнем пекла душу, – i виступила
навiч уся тих слiв несправедливiсть. 

– Хiба, може, й справдi чорнi брови та очi мої, – про-
вадила красуня, не випускаючи дзеркальця, – такi гарнi,
що вже iнших i на свiтi немає? Та й яка краса у цьому
кирпатенькому носi, i в щоках, i в губах? Буцiмто гарнi
мої чорнi коси? Ой! Інший злякався б їх увечерi: вони,
мов довгi гадюки, переплелись та обвилися круг голови.
Я бачу тепер, що й зовсiм негарна! – І, помалу вiдхиляю-
чи вiд себе дзеркало, скрикнула: – Нi, таки вродлива! Ой,
яка вродлива! Диво дивне! Яку ж радiсть дала б я тому,
чия буду жiнка! Як же милуватиметься мною мiй чо-
ловiк! Вiн i пам’ять стратить! На смерть зацiлує. 

– От так дiвчина, – прошепотiв, увiйшовши тихо, ко-
валь, – i чваниться вона не так, щоб дуже. Може, з годину
яку стоїть, видивляючися в дзеркалi, надивитися не мо-
же, ще й вихваляє себе вголос! 

– Таке-то, парубки! Чи я ж вам до пари? Погляньте-но
на мене, – провадила гарненька кокетка, – як я павою ви-
ступаю; сорочка в мене червоним шовком вишита. А стрiч-
ки на головi! Вам i довiку не бачити пишнiшого брузумен-
ту. Цього всього накупив менi батько, щоб посватав мене
найкращий хлопець у свiтi (М.Гололь, пер. М.Рильського).

� Якого значення власнiй зовнiшностi надає
дiвчина?

� Чи справдi таку важливу роль у життi людини
вiдiграє зовнiшня краса?

� Як ви розумiєте поняття внутрiшня краса,
краса душi?

�Прочитайте i прокоментуйте народнi й ав-
торськi афоризми про красу. Якою iдеєю вони
об’єднанi?

Пташка красна пiр’ям, а людина знаннями. Не вагай-
ся: на красу дивись, а розуму питайся. З краси не пити ро-
си. Краси на тарiлцi не подаси. Краса людини – це i дос-
коналiсть тiла, i сила волi (Н.Ужвiй). Хоч не з красою, аби
з головою. Краса до вiнця, а розум до кiнця. Краса душi
додає принадностi навiть непоказному тiлу, так само, як
неподобство душi кладе якийсь особливий вiдбиток на
прекраснi форми, збуджуючи в нас вiдразу (P.Лессiн8).

Робота з епiграфом. Прочитайте епiграфи до
уроку. Прокоментуйте. Оберiть один iз них епiгра-
фом до власного твору.

!�� П а м ’ я т а й т е. Описуючи зовнiшнiсть люди-
ни, ми малюємо її словесний образ, передаємо її
внутрiшнiй свiт: риси вдачi, характеру, душевного
стану, настрою тощо.

ІІ. Оголошення теми й мети уроку.
� Запишiть у зошити цiлi уроку. Додайте до за-

пропонованого перелiку кiлька пунктiв, висловлю-
ючи свої очiкування вiд вивчення нового матерiалу.

З н а т и:
- визначення й жанровi особливостi тексту-опи-

су зовнiшностi людини;
- типовi мовнi засоби, що використовуються в

описах цього типу;
- стильовi ознаки рiзновидiв описiв зовнiшностi

людини;
- функцiї портретних описiв у художнiх текстах.
У м i т и:
- вирiзняти тексти-описи зовнiшностi людини

з-помiж iнших видiв описiв;
- визначати стильову належнiсть опису зовнiш-

ностi;
- аналiзувати будову й мовнi засоби текстiв цьо-

го типу;
- створювати усний i письмовий опис зовнiш-

ностi людини за власним спостереженням.
ІІІ. Актуалiзацiя опорних знань.
�Пригадайте вивчене в попереднiх класах про ти-

пи мовлення. Заповнiть вiдповiднi комiрки таблицi.

Тип мовлення На яке питання
дається вiдповiдь

Про що йдеться
в текстi

Розповiдь

Опис

Роздум
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ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ 
ЗА ВЛАСНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

Робота у групах. Прочитайте уривки з твору.
Визначте типи мовлення. Помiркуйте, якою спiль-
ною темою об’єднанi поданi висловлювання.

І. Про що думає мати? Про те, що отакою ж павутин-
кою бабиного лiта одсрiблюється її життя, чи пригадує



себе дiвчинкою, котра вперше вийшла в поле i мало не за-
хлинулась од радостi, пробудженої життям та чебрецевим
простором, од вiдчуття полинової волi, од зачудування во-
лошкою, котра зазирнула в очi вiчним поглядом? Чи ду-
має про те, як у вiйну несла з Овечачого в Самгородок
своїх дiтей, несла вночi, провалюючись по колiна в мок-
рий снiг, несла, закушуючи до кровi губи, несла, ковтаючи
сльози, свiй цвiт i своє майбутнє? Мусила рятувати їх од
смертi, котра насувалась на село. А чи пригадує той день,
коли вперше вiдчула, що вона живе на землi, що навколо
– бiлий свiт, який зеленiє, синiє i червонiє, бiлий свiт,
який смiється, говорить лагiдно або погрожує, бiлий свiт,
який тьохкає соловейком, блищить росою i шумить при-
бережним очеретом? Ще не вiдала в ту хвилю, що їй суди-
лось нести власне життя на своїх плечах то як камiнь, то
як хмаринку перецвiлої кульбаби. Думає, згадує чи мрiє –
i губи на її потемнiлому лицi схожi на гiрко прокладену
борозну, на живу борозну, котра лежить на безмежному
полi її обличчя. Потiм знову копає картоплю (Є.Гуцало).

ІІ. Смачно готує в цю пору мати. Як вона ворожить
над борщем! Встає ще вдосвiта, чистить i промиває буря-
ки, шаткує їх; нарiзає картоплi; сiче ножем капусту. Всьо-
го потроху добавляє в горщик – i помiдор кине, i петруш-
ки всипле, i цибулину, i стручок перцю, i листок лаврово-
го листя. А м’ясо кладе з кiсткою, кiстка щоб була з моз-
ком, а коли засмачує – то неодмiнно старається засмачи-
ти старим салом, щоб чулось. Ех, i борщ же тодi виходить
такий, що поки дочекаєшся обiду, то ладен власний язик
проковтнути (Є.Гуцало).

ІІІ. Бачу стомленi її очi, бачу наморенi її руки – i з кож-
ним роком тих ланцюжкiв пiд згрубiлою шкiрою все
бiльше, вони покорявiшали, почорнiшали, наче понабря-
кали землею, i вся мати – ще, здається, зовсiм недавно по-
молодому легка, весела й щаслива, схожа на сяяння
свiчки, – зараз потемнiшала, обважнiла, тi ланцюжки, та
чорнота землi беруть її у все надiйнiший полон, вона їхня
бранка. Срiбна моя свiчко, яка вдихнула в мене пелюсти-
ну свого вогню! Срiбна моя свiчко, що горiтимеш у менi,
що не погаснеш у своїх онуках, – стоїш ти й зараз у моїй
уявi на городi, на скупiй землi своєї скупої долi (Є.Гуцало).

IV. Опрацювання нового матерiалу.
�Прочитайте. Доведiть, що наведене висловлю-

вання є описом. Кого змальовано в уривку? На що
саме звертає увагу письменник, вiдтворюючи
зовнiшнiсть героя? (Вiк, зрiст, риси обличчя, погляд.)

Стан високий, ус козацький,
Чорнi брови i юнацький
Погляд смiливий, палкий:
Так тим поглядом проймає,
Мов у душу заглядає…

Б.Грiнченко
�Проаналiзуйте будову речень. Визначте «вiдо-

ме» i «нове». З’ясуйте, на який з уже вивчених вами
типiв описiв схожий опис зовнiшностi. (Опис зовнiш-
ностi людини створюється подiбно до опису предме-
та. «Вiдомим» є сам предмет (суб’єкт) або його «час-
тини» (назви частин тiла, риси обличчя, елементи
одягу). «Новим» є ознаки цих складникiв зовнiшностi.)
� Запишiть текст, визначте «вiдоме» i «нове».
Та що ж то за дiвка була! Висока, прямесенька, як

стрiлочка, чорнявенька, очицi як терновi ягiдки, бровонь-
ки як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що
у саду цвiте, носочок так собi пряменький з горбочком, а
губоньки як цвiточки розцвiтають, i меж ними зубоньки

неначе жарнiвки, як одна, на ниточцi нанизанi. Коли було
заговорить, то усе так звичайно, розумно, так неначе
сопiлочка заграє стиха, що тiльки б її й слухав; а як
усмiхнеться та очицями поведе, а сама зачервонiється, так
от неначе шовковою хусточкою обiтреть смажнiї уста. Ко-
си у неї як смоль чорнiї та довгi-довгi, аж за колiно; у праз-
ник або хоч i в недiльку так гарно їх повбира, дрiбушка за
дрiбушку та все сама собi заплiта; та як покладе їх на голо-
ву, поверх скиндячок вiнком, та заквiтча квiтками, кiнцi у
ленти аж геть порозпуска; усi груди так i обнизанi добрим
намистом з червонцями, так що разкiв двадцять буде, ко-
ли й не бiльш, а на шиї... та й шия бiлесенька-бiлесенька,
от як би з крейди чепурненько вистругана (Г.Квiтка-
Основ’яненко).
�Якi художнi засоби використав автор в описi

персонажа? Про що слiд говорити, описуючи зов-
нiшнiсть людини?
�Послухайте уривки зi спогадiв сучасникiв про

Лесю Українку. Якою постає перед нами письмен-
ниця? Що може сказати про людину її зовнiшнiсть?

Виглядала Леся вище середнього зросту, тоненька,
худа дуже, смаглювата, лице мала загорiле, темне, довга-
сте, без рум’янцiв. Любила прихмурювати очi. Не призна-
вала нiякої пудри.

Переважно одягала блузку i спiдницю. У Колодяж-
ному ходила в українському вбраннi, а як iде в Ковель, то
переодягається. Леся накульгувала (Г.Полiщук).

Лесю уявляють мужеською, але вона вiдзначалася
великою жiночнiстю. Леся любила одягатися. Одягалася
гарно, але скромно, спецiально любила гарнi блузки. На
лiвiй руцi носила чорну рукавичку. Ходила Леся рiвно,
але прихрамуючи (А.Трущ).

Невисока бiлява молода жiнка, блiда, тендiтна, нiби
стомлена, але енергiйна, весела. Ось вона смiється, i з її
звужених повiк випромiнюється тепло, густа синява, бiля
очей лягають тоненькими павутинками зморшки. Ось во-
на перестає смiятись, i враз павутиннячко зникає, зникає i
синява очей. Вони стають свiтлими, допитливими, нiби
вона чогось жде вiд спiвбесiдника. Ось вона пiдiймає неве-
личку ручку, бiлу-бiлу, iз синiми прожилками i поправляє
сплетенi вузликом коси. Мiж брiв, не зачiпаючи високого
сяючого чола, стримить тоненька риска (К.Гранат).
�Проаналiзуйте поданi уривки з народних i

лiтературних пiсень. Дослiдiть, якi художнi засоби
використано в них для опису зовнiшностi. Спро-
буйте з’ясувати, який еталон дiвочої краси був у
ХІХ столiттi. Чи змiнився вiн нинi?

Чистеє небо зiроньки вкрили, вийди, дiвчино, до ме-
не мила. Дай подивитись в яснiї очi, стан твiй обняти
гнучкий дiвочий. Глянути в личко бiле чудове, на коси
довгi, на чорнi брови.

Чорнiї брови – стрiчки шовковi, все б тiльки вами я
любувавсь. Карiї очi, очi дiвочi, все б тiльки я дивився на
вас! (К.Думитрашко)

Ой дiвчино, дiвчинонько, така ж бо ти пишна, як у
лiсi при дорозi бiленькая вишня.

В тебе очi чорненькiї, як терн на галуззi, личко твоє
рум’яненьке, як калина в лузi.

Жито, мамцю, жито, мамцю, жито-колосочки…
Як дiвчину не любити, коли чорнi очки!
� З’ясуйте, з яких творiв наведено описи, яких

персонажiв вони стосуються. Дослiдiть, через опис
яких деталей зовнiшностi авторам удалося переда-

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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ти риси характеру чи душевного стану портретова-
них. Якi оцiннi слова використали письменники?

Сестру Дiдона мала Ганну
Насправжки дiвку хоть куди,
Проворну, чепурну i гарну,
Приходила i ся сюди
В червонiй юпочцi баєвiй,
В запасцi гарнiй фаналевiй,
В стьожках, в намистi i в ковтках…

(Ганна, «Енеїда» І.Котляревського.)
Як вийшла бабище старая,
Крива, горбатая, сухая,
Сiда, ряба, беззуба, коса,
Розхристана, простоволоса,
І, як в намистi, вся в жовнах. 
(Сiвiлла, «Енеїда» І.Котляревського.)

Хлопець гарний, русявий, чисто пiдголений; чуб че-
пурний, уси козацькi, очi веселенькi, як зiрочки; на виду
рум’яний, моторний, звичайний.

(Василь, «Маруся» Г.Квiтки-Основ’яненка.)
Була вона якось особливо гарна? Нi, зовсiм нi. Про-

сте кругле обличчя, блiдуватий колiр… Хiба що очi, ве-
ликi, чеснi, яснi, блакитно-сiрi? Очi дивилися прямо, в
них свiтився розум, природжений гумор, якого побоюва-
лись. Уся вона – молода двадцятирiчна письменниця –
була без прикрас, без манiрностi, без умовностей етикету,
не розв’язана i не замкнена.

(О.Іваненко про Марка Вовчка.)
�Прочитайте поданi описи. Визначте, до якого

стилю вони належать. Дослiдiть, яким чином через
опис зовнiшностi автор дає оцiнку портретованим.
Яку саме? Знайдiть i випишiть оцiннi слова.

І. В хату ввiйшов старий Джеря, високий, тонкий, з
сивуватими довгими вусами, з нужденним блiдим ли-
цем та смутними очима. Тяжка праця дуже заранi зiгну-
ла його стан. Глибокi зморшки на щоках, на лобi, помор-
щена темна потилиця од гарячого сонця, грубi руки –
все це нiби казало, що йому важко жилося на свiтi. На
його пальцях, навiть на долонях, шкура так поморщи-
лась та порепалась, нiби потрiскалась на жару. На лiвiй
руцi всi пальцi трусились безперестану навiть тодi, як
вiн спав. Скiльки вiн вижав, перемолотив та перевiяв
тими руками хлiба на панщинi за свiй довгий вiк! (І.Не-
чуй-Левицький)

ІІ. Це був невисокої, поганої статури чоловiк. Лице
його м’яке й знiжене, занадто м’яке для чоловiка тридця-
ти п’яти рокiв, було позначене неживим рум’янцем, як на
порцеляновiй ляльцi. І взагалi вiн був занадто «лялько-
вий». Великi сiрi очi, довгi повiки, рiвний прямий носик,
тонкi, приємно складенi вуста. Просто тобi пастушок з
малюнка на табакерцi! Однак це враження скоро зника-
ло. Щось чепуристе, жорстокувате було в цих очах, у
пiдтягнутих губах (За В.Короткевичем).
�Опис зовнiшностi людини може бути складе-

ний у рiзних стилях. Прочитайте наведенi уривки
текстiв i визначте стильову належнiсть їх. Укажiть,
у яких сферах спiлкування можуть бути викори-
станi тексти такого типу. Яка мета їх? (Науковий
опис зовнiшностi людини використовують антропо-
логи, iсторики, лiкарi у професiйнiй дiяльностi.
Дiловi описи здебiльшого складають експерти-
кримiналiсти. Також вiн може бути частиною тек-
сту оголошення про вакансiю, де викладено вимоги до
зовнiшностi претендентiв. 

Мета наукового й дiлового описiв зовнiшностi –
об’єктивно, максимально точно передати особливостi
вигляду людини; такi описи є конкретними, небага-
тослiвними, слова вживаються у прямому значеннi.

Мета художнього портретного опису – створи-
ти образ, емоцiйно вплинути на читача, викликати
певне ставлення до портретованого.)

І. Дашкович був чистий черкасець: високий, рiвний, з
дужими плечима, з козацькими грудьми, з розкiшним
темним волоссям на головi. В його було лице повне з ви-
соким i широким одслоненим чолом. Брови лежали низь-
ко й рiвно над карими ясними, чималими очима. Чималi
рум’янi губи були складенi щiльно i навiть трохи сердито.
Його погляд, виявляючий розум i тяму, був твердий,
спокiйний. Рiдко траплялось бачить таке лице, де одразу
можна було б примiтить думи, й розум, i завзятiсть. Та не
було тодi нi навкруги його, нi в його самого матерiалу для
правдивої, широкої думи та широкого погляду, його ру-
шення, його хода – все було поважне. Вiн ступав кожною
ногою, нiби думаючи, як треба ступить, все ходив заду-
мавшись. А як було сяде чи стане, згорнувши руки i
спокiйно дивлячись, його постава була така картинна,
хоч малюй па полотнi (І.Нечуй-Левицький).

ІІ. Розшукується Ганна Пилипчук. На вигляд три ро-
ки. Зрiст приблизно 1 м 10 см, середньої статури, обличчя
кругле, свiтле волосся, повнi губи. Була одягнена в рожеву
курточку з капюшоном, рожевi брючки, темно-коричневi
гумовi чоботи, бiло-блакитну вовняну шапочку (З газ.).

ІІІ. Згiдно з поглядами Федора Вовка та його учнiв i по-
слiдовникiв, для українського антропологiчного типу влас-
тивi такi ознаки: високий зрiст, довгi ноги, широкi плечi,
смуглявий колiр обличчя, темне кучеряве волосся, кругла
голова, продовгасте обличчя з високим i широким чолом,
темнi очi, прямий нiс, дуже розвинена витягнена нижня ча-
стина обличчя, невеликий рот i малi вуха (В.Петров).

Робота у групах. До слiв очi, погляд, брови, губи,
нiс доберiть:

1-ш а  г р у п а: епiтети i порiвняння для характе-
ристики зовнiшностi людини в художньому стилi; 

2-г а  г р у п а: означення для опису зовнiшностi
людини в науковому стилi.
�Укладiть словнички портретної лексики, запи-

суючи дiбранi прикметники й iменники за абеткою.
Творче завдання. За поданим планом складiть

усний твiр-опис зовнiшностi свого товариша. Ско-
ристайтеся укладеними в попередньому завданнi
словничками портретної лексики.

П л а н
1. Хто ця людина?
2. Що найперше впадає в очi в її зовнiшностi?
3. Зрiст, постава, манери, хода.
4. Риси обличчя. Вираз обличчя. Погляд.
5. Волосся, зачiска.
6. Одяг.
7. Що вам подобається в портретованому, а що,

можливо, нi.
8. Заняття, захоплення.
9. Особливостi характеру.

10. Загальне враження, оцiнка.

Домашнє завдання. Запишiть складений на
уроцi опис зовнiшностi людини, передайте у творi
власне ставлення до портретованого. Використо-
вуйте вiдповiднi художнi засоби.
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