
Тема: Роман “Тигролови”: проблематика твору, характеристика 

образів. 

Мета: навчальна: проаналізувати роман Івана Багряного «Тигролови»; 

розкрити сюжетно-композиційні та жанрові особливості твору; образ 

головного героя твору Григорія Многогрішного як людини могутньої 

волі й незалежного духу; показати його біль, тривогу за долю України. 

     розвиваюча: розвивати в студентів вміння пообразного аналізу 

роману, діалогічне мовлення, самостійно працювати з літературою; 

вдосконалювати навички вміння влучно добирати цитати, давати повну 

вичерпну відповідь на поставлені запитання, визначати проблеми; 

працювати над розвитком творчого потенціалу. 

     виховна: виховувати  у студентів почуття сили волі, співчуття, 

доброти, національної гідності, поваги до особистості людини, до 

Батьківщини, любові до національних традицій, звичаїв і обрядів, 

інтерес до історичного минулого рідного краю. 

Тип заняття: комбіноване заняття 

Між предметні зв’язки: історія, теорія літератури, філософія, 

культурологія.  

Методичне забезпечення:  
 роман Івана Багряного «Тигролови»; 

 портрет Івана Багряного ; 

 виставка творів Івана Багряного; 

 опорний конспект; 

 комп’ютерна презентація до заняття Відките занятття; 

 фрагменти з фільму «Тигролови» (Презентація1, Презентація 2, 

Презентація 3) 
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Хід заняття 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ  
 1. Перевірити наявність студентів на занятті. 

 2. Мобілізувати студентів до праці, активізувати їх увагу, створити робочу 

атмосферу. 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ 

1. Демонстрація презентацій, створених студентами. 

ІІІ. ВСТУПНЕ СЛОВО ВИКЛАДАЧА. 

«Нашого цвіту по всьому світу». Ці слова вже стали крилатими. Бо немає, 

мабуть, на земній кулі країни, де б не жили українці. Як не було й немає такої 

країни, в якій б за те, що людина любить свою землю, її людей, береже традиції 

своїх батьків, шанує материнську мову, прагне бути вільною, знищували. 

Страшні, трагічні роки сталінського геноциду. Скільки було страчено 

талановитих людей, цвіту української нації. Скільком довелося покинути 

Батьківщину, податися на чужину, щоб не зрадити себе, не зректися свої любові, 

залишитися українцем не на Україні. Всі вони мріяли повернутися на землю своїх 

батьків. 

Серед них І. Багряний – письменник, публіцист, людина, для якої 

найбільшим щастям було повернутися на Україну і побачити її вільною й 

незалежною. Повертається своїми прекрасними творами, провідною ідеєю яких є 



віра в те, що потворна радянська дійсність не знищила й не знівечила людського й 

національного духу української людини. Серед них роман «Тигролови», сторінки 

якого перегорнемо сьогодні на занятті. 

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ ЗАНЯТТЯ. 

 Епіграф: 

Людина – найвеличніша з усіх істот. 
Людина – найнещасніша з усіх істот. 
Людина – найпідліша з усіх істот.  
Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати 
першу для доведення прикладом.  

     І. Багряний 
Тема:  

Роман Івана Багряного «Тигролови»: проблематика твору, характеристика 

образів. 
План 

1. Історія написання роману Івана Багряного «Тигролови». 

2. Тема, ідея, жанр та сюжетно-композиційні особливості твору. 

3. Характеристика образів: 

 3.1. Григорія Многогрішного; 

 3.2  майора Медвина; 

 3.3. родини Сірків. 

4. Проблематика роману. 

 

Мета:  

 Сьогодні на занятті ми з вами повинні: 

 розкрити історію написання роману; 

 визначити тему, ідею, жанр роману; 

 з’ясувати сюжетно-композиційні особливості твору;  

 розкрити образи та проблематику твору; 

 встановити міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами;  

 навчитися у самого митця та його головного героя, як у будь-якій ситуації 

залишатися Людиною. 

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 

Постать Івана Багряного - одна з найяскравіших і найдраматичніших в 

українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. 

Переслідуваний і караний на батьківщині, в УРСР, він не для всіх виявився 

бажаним і зручним і в еміграції, в діаспорі - його політична позиція ставала 

предметом не лише заперечень, а й злостивих перекручень та наклепів, а серед 

політичних супротивників знаходилися й такі, що погрожували йому розправою і 

вдавалися до засобів кримінальних. Замовчуваний в Україні всі повоєнні роки, він 

тільки останнім часом став відомий читачам на батьківщині. Тепер опубліковано 

тут кілька його романів, за його творами ставляться фільми, з'являються 

дослідження про нього. Актом справедливості  і визнання (хоч і запізнілого) стало 

присудження йому посмертно в березні 1992 року найвищої відзнаки нашої 

держави - Державної премії України імені Тараса Шевченка.                      



Іван Багряний усе життя біг над прірвою з вірою в людину, прагнучи 

запалити в ній невгасиму іскру, яка б висвітлила шлях із чорної прірви зневіри, 

приниження і знеособлення в безсмертя. Він поспішав, боровся відчайдушно, 

знесилювався і знову духовно окрилювався, запалювався гнівом і страждав, 

охоплений зливою сліз співчуття до людини, спрагою милосердя і невимовного 

болю серця, піднімав її до висот божественного творення, бо вірив у тріумф 

людської гідності на пограниччі боротьби і страждань. Інакше не міг, бо з 

юнацьких літ заповів собі бути тільки людиною. 

Історія написання роману 
Іван Багряний перебував на Далекому Сході більше п'яти років. Спочатку - як 

висланець, якому заборонили протягом трьох років проживати на Україні, а потім - 

як каторжанин «БАМЛАГу» (табору Байкало-Амурської магістралі, залізниці, 

будованої силами ув'язнених). На превеликий жаль, перебування Івана Багряного 

на Далекому Сході є найбільш маловивченим періодом у його біографії. Відомо, 

що він досить добре його об'їздив - побував нібито аж на Чукотці. Займався 

мисливством у тайзі – «Тигролови» легко переконують, що цю справу він знав 

дуже добре. Перебував він і в числі тих тисяч каторжан «БАМЛАГу», 

узагальнений образ яких не раз з'являється на сторінках роману. Отже, вражень від 

свого перебування на Далекому Сході молодий письменник виніс предостатньо. І 

ці неординарні враження в тій чи тій формі колись усе одно мали бути 

вираженими. І це сталось при першій нагоді. 

Перебуваючи на окупованій німцями території, Іван Багряний подався на 

Західну Україну з цілком конкретною метою - воювати в лавах Української 

Повстанської Армії. Але допоки налагоджувалися відповідні зв'язки, він восени 

1943 року деякий час жив у невеличкому курортному містечку Моршино, де, за 

його словами, був зайнятий «ремонтом» - тобто поправляв підірване у сталінських 

тюрмах здоров'я. 

Одного разу Багряному повідомили, що його розшукують гестапівці, які 

почали справжнє полювання на активістів українського національно-визвольного 

руху. Місцеві патріоти швидко допомогли Багряному піти в підпілля - влаштували 

його на проживання в будинку, що був поза підозрою гестапівців. Тут він мав 

прожити деякий час, безвихідно перебуваючи в окремій кімнаті. Багряний 

попросив у своїх рятівників чистого паперу та олівців і почав писати роман на 

матеріалі власних далекосхідних вражень. Вочевидь, він давно його виношував, 

тому що писав легко і швидко, хоч і не мав досвіду роботи над великим прозовим 

твором.  

Працював майже цілодобово, роблячи невеликі перерви для коротких нічних 

(щоб ніхто не запримітив!) прогулянок на свіжому повітрі та кількагодинного сну. 

На чотирнадцятий день  роман було закінчено - на високий стос густо списаного 

паперу лягла остання сторінка. Потім - переїзд до Львова, де Багряний, 

передрукувавши роман на друкарській машинці, подав його на літературний 

конкурс, що саме був оголошений одним видавництвом. Письменник повністю 

віддався підпільній роботі в УПА. Але досить швидко роман нагадав про себе. 

Виявилося, що на тому конкурсі він отримав першу премію. Незабаром роман 

вийшов окремою книгою під назвою «Звіролови». 

 Така ось історія написання цього непересічного твору української літератури. 



Як ви розумієте назву твору «Тигролови»?( Назва твору є символічною. 

Змінивши її з початкової «Звіролови» на «Тигролови», Іван Багряний суттєво 

поглибив змістові акценти розповіді. Тигр — один з наймогутніших і 

найнебезпечніших диких звірів. Родина Сірків, живучи в єдності з навколишньою 

природою, навчилася приборкувати цих звірів. Автор стверджує мужність, фізичну 

та моральну силу Сірків, представників українського народу, їхню здатність 

перемагати найтяжчі обставини. 

Через мотиви утечі й «польованої людини» образ Григорія Многогрішного 

також асоціюється з цим сильним, сміливим і вольнолюбивим диким звіром. Іван 

Багряний показує становлення «нового українця», який зможе здолати дракона, і 

таким чином вибороти право свого народу на майбутнє. Нащадок козацької шляхти 

(Григорій — правнук гетьмана Дем'яна Многогрішного) вступає у боротьбу і 

вбиває «новітнього тигролова», уособлення радянської імперської системи майора 

Медвина). 

Про який час йдеться у романі?(Розповідається про болючі сторінку історії 

України, її народу 30-х років.) 

Чи можна цей твір назвати автобіографічним? (Роман не автобіографічний. 

Але негаразди і страждання самотньої людини в непрохідній тайзі не вигадані 

Іваном Багряним, а ним пережиті. Твір має проекцію не тільки на сучасне авторові, 

а й на минуле  й  на майбутнє. Образи українців - представників колись 

славних  козацьких родів Многогрішних, Сірків, Морозів - не просто  типові, 

вони - яскраве підтвердження, що генеалогічне дерево не втратило потужності 

через століття, що в жилах нових поколінь  тече та ж гаряча, непокірна козацька 

кров.) 

Тематика роману:  
 трагедія України в тоталітарному режимі; 

 відображення впливу сталінського терору на долю окремої людини -  

молодого українського інтелігента, авіатора Григорія Многогрішного; 

 показ жорстокості й ницості прислужників режиму; 

 змалювання побуту, традицій українських переселенців; 

 романтичні стосунки Григорія і Наталки. 

Ідея: Автор переконує і запевняє в тому, що за будь-яких обставин, людина може і 

повинна бути Людиною. І. Багряний усе життя біг над прірвою з вірою в людину, 

прагнучи запалити в ній невгасиму іскру, яка б висвітлила шлях із чорної прірви 

зневіри, приниження в безсмертя. 

Студенти пригадують літературознавчий термін роман та з’ясовують поняття 

«пригодницький роман» та його особливості. 

 Жанр:  

Роман – це …….. (найбільш поширений у XVIII-XX ст. епічний жанровий 

різновид, місткий за обсягом, складний за будовою Прозовий (рідше віршований) 

епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається 

історія формування характерів багатьох персонажів.) 

Приго́дницький рома́н (фр. roman d'aventures) — роман, сюжет якого насичений 

незвичайними подіями й характеризується їхнім несподіваним поворотом, великою 

динамікою розгортання. 
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 Для пригодницького роману характерні мотиви викрадення й 

переслідування, атмосфера таємничості й загадковості, ситуації припущення й 

розгадування. 

Композиція роману зумовлена жанровими особливостями: твір складається з 

12 розділів, ряду підрозділів, схожих на новели, що мають інтригуючи назви: 

«Дракон», «Світ на колесах», «Навзаводи зі смертю», «Заколот і капітуляція», «Бог 

кохання», «Весела робінзонада»,  «Не ходи босий» та інші. Вони сповна 

відображають «ритми»  життя головного героя. Позасюжетні елементи – пейзажі, 

портрети, сценічні моменти – завжди романтично забарвлені.  

Роман має надзвичайно захоплюючу зав'язку, яскраву кульмінацію, щасливу 

розв'язку. Постійно прослідковується хронотоп дороги: всі події відбуваються саме 

під час подорожування. Доцільні й усі позасюжетні композиційні елементи: 

екскурси в минуле, паралелі у спогадах Сірків і Многогрішного про покинуту 

рідну землю, портрети, ліричні відступи, вставні частини розділів, наприклад, про 

Дядорова, цікаві побутові деталі. 

У «Тигроловах» дві сюжетні лінії. Перша, пригодницька – це лінія 

перебування в тайзі Григорія Многогрішного, яка часто сприймається за єдину. 

Але це не так. Є ще одна лінія - лінія сталінських репресій, вона подекуди 

уривчаста, штрихпунктирна, але цікава і об'єктивна. 

Студенти визначають сюжетно-композиційні елементи за схемою. 

  

 

 

 

 

ЕКСПОЗИЦІЯ 
Відомості про причини арешту Григорія, про його 

життя до ув'язнення 

ЗАВ’ЯЗКА 
Втеча Григорія Многогрішного зі спецешелону, 

хоча його пильнували, як нікого іншого. 

РОЗВИТОК 

ДІЙ 

Життя Григорія Многогрішного у тайзі. 

Знайомство із сім’єю Сірків. 

КУЛЬМІНАЦІЯ 
Зустріч людини та людолова: Григорія 

Многогрішного та майора Медвина 

РОЗВ’ЯЗКА 
Григорій і Наталка втікають до Маньчжурії, 

перейшовши з боєм кордон 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2


Характеристика образів 
 Гортаючи сторінки роману І. Багряного «Тигролови», ми не можемо не 

захоплюватися мужністю, винахідливістю, порядністю його головного героя — 

інженера-авіаконструктора Григорія Многогрішного. Він патріот рідного краю, 

який дійсно довів це своєю синівською вірністю, вчинками і справами. 

Тож спробуємо дослідити, як головний герой твору бореться проти 

порушення елементарних прав людини, намагається протистояти тоталітарній 

системі, яка панувала у ті часи. 

 

Бесіда за питаннями: 

Першу сюжетну лінію складає історія Г.Многогрішного та майора Медвина. 

• Що ви дізналися з перших сторінок твору про Г. Многогрішного? 

• Хто був його предком? Відповідаючи, посилайтеся на факти з історії. 

Дем΄ян Гнатович Многогрішний – гетьман Лівобережної України (1668-1672). 

Був людиною твердої вдачі. Непоступливий і задиристий, зумів добитися 

звання чернігівського полковника. Ставши спільником Дорошенка, вів неприязні 

дії проти Москви. 

Бажаючи скінчити громадянську війну, пішов на переговори з Москвою, 

наполягаючи на звільненні українських земель. Дбаючи про порядок і спокій на 

Лівобережній Україні, гетьман поводився самовладно. Без старшинської ради 

проводив переговори, здійснював суд, накладав податки навіть на козаків та 

духовенство. Така тверда політика викликала незадоволення серед старшинської 

верхівки, яку він не допускав до влади. 

Це були часи після громадянської війни, коли панувало безладдя та анархія, і 

лише сильна державна влада в особі Дем’яна Многогрішного могла повернути 

країні мир і добробут. 

Перш ніж московський уряд вирішив, як учинити з доносами на 

Многогрішного, проти гетьмана було організовано змову. Зраджений, він був 

відправлений до Москви. Старшина від імені всього малоросійського народу 

просила стратити гетьмана та його брата Василя. Після довгих допитів та катувань 

їх вивели на страту у Москві. Однак цар прислав гінця з повідомленням, що на 

прохання своїх дітей смертну кару змінює на заслання у Сибір разом з родиною. 

 

• Яких страждань зазнав інженер-авіаконсруктор від Медвина, перебуваючи в 

ув’язненні? 

• Чому Григорію вдалося втекти від охоронців потяга? 

• Які нові випробування його очікували у тайзі? 

• Що сприяло появі Григорія в родині Сірків? Як вони поставилися до нього? 

• Чому навчився герой роману, перебуваючи серед українців-переселенців? 

Перегляд відео фрагменту 

Міні-диспут. 

— Чи мав право Григорій так вчинити зі слідчим, майором Медвиним та його 

супутником? 
Другу сторінку трагічної долі українців (а це є другою сюжетною лінією) 

відкриває рід Сірків, до яких після втечі потрапляє Г. Многогрішний. 

Перегляд відеофільму про родину Сірків. 



Бесіда за питаннями: 

 Якою постає сім’я Сірків?  
 А хто ж цей легендарний Сірко, якого знали майже всі в окрузі? 

 Що ви дізналися про Грицька Сірченка зі сторінок твору? 
 Чия це характеристика: «І в ній кров бурхає так, як і в кожної тварини тут, як 

у пантери, чи в рисі, чи в тигра». (Наталка) 

 
Проблематика роману. 

Студенти називають і характеризують кожну проблему, яка порушується в романі 

«Тигролови». 

Проблеми: 

 виживання людини в умовах жорстокого терору; 

 добра і зла; 

 життя і смерті; 

 справедливості і кари; 

 морального вибору; 

 волі до життя й цілеспрямованості; 

 стосунків людини і природи; 

 родинних взаємин; 

 вірності віковим традиціям предків; 

 кохання. 

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ  
І. Про що свідчить лейтмотив твору: «Сміливі завжди мають щастя». 

ІІ. Продовжіть речення: 

1. «Сильна українська людина — це...» 

2. «Роман «Тигролови» змусив мене замислитися над...» 

3. Повернемося до епіграфу нашого заняття. Яким чином, на вашу думку, ці 

слова пов’язані з образом Григорія Многогрішного та родини Сірків? 

Студенти розкривають епіграф заняття. 

VІІ. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ  
Ми мали можливість переконатися сьогодні на занятті, що головний герой 

роману І.Багряного «Тигролови» Григорій Многогрішний належить до того типу 

молодого свідомого українця, що відзначається найкращими якостями, живе у 

повній злагоді з мораллю і за будь-яких життєвих обставин залишиться гідним 

звання Людини з великої літери. 
VІІІ. ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ (ТЕСТИ) 

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Вміти характеризувати образи роману Івана Багряного «Тигролови». 

2. Підготувати повідомлення на одну із тем: 

 У сміливих щастя завжди є 

 Ліпше вмерти біжучи, ніж гнити жиючи 

 Все ніщо у порівнянні з вічністю 
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