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Тема. Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради 

людей.  

Мета: ознайомити із давньогрецьким міфом про Прометея, працювати над виразним 

читанням; вдосконалювати навички роботи з текстом, виховувати здатність на благодійні 

та героїчні вчинки 

Тип уроку: формування умінь та навичок 

Види роботи: бесіда,  робота  в групах.  

Обладнання та наочність: репродукції картин (“Прометей приносить людству вогонь” 

Генріх Фюгер, «Закутий Прометей» Якоб  Йорданс, «Прометей»  Гюстав Моро, 

«Прометей прикутий», Пітер Пауль Рубенс), музичні фрагменти: Скрябін О. «Поема 

вогню», Ф.Ліст «Прометей», Р.Вагнер «Прометей», текст міфу, міфологічний словник 

Епіграф: Тверду душу не похитнуть загрози. Буаст 

 

Хід уроку 

І. Актуалізація опорних знань 

- Перевірка домашнього завдання. Читання власних міфів про виникнення будь-яких 

природних явищ. 

- Що таке міф? 

- У чому його відмінність від казки? 

- Що таке міфологія?  

- Які міфи ми вивчили? 

- Чого навчають міфи? 

- Навіщо потрібно знати міфи? 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Слово учителя.  На попередніх уроках ми прочитали чимало міфів різних народів. 

Сьогодні ми продовжимо знайомство з чарівним світом давньогрецьких міфів, які 

дивують розмахом фантазії та захоплюють цікавими подіями. 

Міфологічний диктант 

1) Кому з богів молився грецький юнак, коли він: 

• вирушав до гімназії (Афіні); 

• вирушав на полювання (Артеміді); 

• вирушав на війну (Арею); 

• садив дерево або виноградник (Діонісу); 

• готувався виступити на уроці?  (Гермесу) 

2) Кому з богів Давньої Греції молилися:  

• юристи (Феміді); 

• мореплавці (Посейдону); 

•  ковалі (Гефесту); 

• землероби (Деметрі); 

• артисти (Аполону); 

лікарі (Асклепію)? 

3) А кому з богів молилися б давні греки, щоб отримати вогонь?  

-  Що вам відомо про Прометея? (Прометей — це титан, у перекладі з грецької Prometheus 

означає «провидець») 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Тест на знання міфу 

1. Прометей був 

а) богом; б) циклопом; в) титаном. 

2. Друг Прометея Гефест був  

а) богом мистецтва; б) богом 

7. Прометей з гордістю спостерігав, як люди 

а) починали змагатися між собою у спритності; 

б) починали змагатися з богами в силі; в) 

ставали розумнішими, сильнішими, 



ковальства;  

в) богом землеробства. 

3. У кузні Гефеста працювали а) троє 

титанів; б) троє сатирів; в) троє 

циклопів. 

4. З кузні Гефеста Прометей узяв 

а) іскру священного вогню;б) краплю 

живої води; в) золоте руно. 

5. Священний вогонь уособлював 

а) працелюбність і наполегливість; 

б) творчість і мистецтво; в) силу і волю. 

6. Іскрою священного вогню люди 

а) висушили річки й болота; 

б) запалили домашні вогнища й 

горнила в кузнях; в) оборонялися від 

хижаків. 

вправнішими. 

8. Відвести Прометея на край світу Зевс послав 

а) Долю і Помсту;  б) Силу і Владу; в) амазонок. 

9. Прикутого Прометея щоденно катував а) 

грифон; б) орел; в) ворон. 

10. Прометея розкував і звільнив а) Гермес; б) 

Геракл; в) Одіссей. 

11. Прометей є уособленням а) практичності, 

корисливості, егоїзму;  б) кмітливості, 

винахідливості, енергійності; в) сміливості, 

шляхетності, саможертовності в ім’я високої 

мети. 

12. Прометей є персонажем а) давньоіндійської 

міфології; б) давньослов’янської міфології; в) 

давньогрецької міфології. 

2. Аналіз міфу.  

1.Учні об’єднані у групи, кожна з яких отримує текст міфу про Прометея та 

запитання для обговорення. (Поки учні працюють у групах, звучать музичні фрагменти: 

Скрябін О. «Поема вогню», Ф.Ліст «Прометей», Р.Вагнер «Прометей» (аудіальний стиль 

навчання)) 

1) Доведіть, спираючись на текст міфу та міфологічний словник, що Прометей – 

титан. Намалюйте родове дерево Прометея (візуальний тип навчання) 

2) Прочитайте вірш Ліни Костенко «Рана ведмедя» і подумайте: про який  час з 

історії людства йде мова у поезії? 

Ще не було ні пензля, ні мольберта 

І не писались мудрі письмена. 

Була природа гола і одверта, 

Жили в печерах дикі племена. 

Іще тих сосен не торкався іней,  

Іще землі й не снились лемеші. 

Іще тривожна досконалість ліній  

Не хвилювала дикої душі. 

Ще не було ні анта, ні венеда. 



Але під вечір, на розливі рік, 

Старий валун був схожий на ведмедя – 

І зупинився дикий чоловік. 

Йому ще жодна муза не сприяла. 

Ще й не світало в сутінках сердець. 

Ще розум спав, – прокинулась уява. 

І це був перший-первісний!  – митець. 

Не знаю, де та фарба була брана, 

З яких молюсків пурпур той розцвів. 

Стоїть ведмідь, на грудях в нього рана. 

Тому ведмедю тисяча віків… 

Уявіть цю давнину і спробуйте порівняти  життя людей без допомоги Прометея та з 

його допомогою  (аудіальний стиль навчання) 

3) Прочитайте, що навчив робити людей Прометей. Роблячи крок, назвіть ремесла, 

якими оволоділи люди завдяки Прометею (кінестетичний стиль навчання) 

4) На основі міфу складіть розповідь від імені Прометея «Як приносити жертви 

богам»  (аудіальний стиль навчання) 

5) Доведіть, що вогонь дійсно змінив життя людей (аудіальний стиль навчання) 

6) Знайдіть у тексті, як Прометей зносить  покарання Зевса? (візуальний тип 

навчання) 

7) Підготуйте інсценізацію уривку «Співчуття героїв міфу Прометею» 

(кінестетичний стиль навчання) 

8)   Ім’я Прометей означає «провидець», «той, хто передбачає». Що саме передбачив 

Прометей? Чи розповів він таємницю Зевсу? Які якості розкриває цей вчинок? Хто 

зміг пом’якшити серце  Прометея? Хто звільнив  Прометея?   (аудіальний стиль 

навчання) 

Коли  групи виконали своє завдання і готові представити інформацію, кожна з них по черзі 

озвучує лише одне запитання для обговорення.   

2. Учні колективно складають гроно «Риси характеру Прометея» (візуальний,  

аудіальний  стилі навчання) 

3. Складання сенкану 

• Прометей 

справедливий, добрий 

вчить, допомагає, терпить 

Протистоїть владі Зевса 

та дарує людям вогонь 

Титан 

4. Бесіда (аудіальний 

стиль навчання) 

- Порівняйте образи 

Прометея і Зевса. Який 

художній прийом 

використано для 

співставлення героїв?  

- Чи можемо ми 

прикладом образу 

Прометея підтвердити 

слова епіграфа «Тверду 

душу не похитнуть 

загрози»? 

- У чому полягає 

виховне значення цього 

міфу? 



- Подумайте,  що приваблює людей в образі Прометея?  

- Поясніть, як ви розумієте слова з міфу: «Так завдяки смертним людям став безсмертним 

тираноборець-титан» 

- У чому полягає велич подвигу Прометея? 

5. Словникова робота 

«Альтруїзм» - це безкорислива турбота про благо інших людей. 

• Чи можна вважати Прометея альтруїстом? Доведіть свою думку (аудіальний стиль 

навчання) 

IV. Висновки 

1.«Павутинка дискусії» 

«Чи  погас сьогодні вогонь Прометея?» (аудіальний стиль навчання) 

2. Обговорення творів живопису, в яких використано сюжет міфу про Прометея 

(візуальний тип навчання). 

V. Домашнє завдання 

Скласти простий план міфу про Прометея. Намалювати ілюстрації до міфу. 

Химинець А.А.,   учитель вищої категорії, учитель-методист, Закарпатська обл., 

м.Мукачево, ЗОШ І-ІІІ ст.. № 20 
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