
ТЕМА. Новела О. Генрі «Останній листок» – гімн людині, котра здатна 

на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу 

Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» 

митця) 

Завдання:  

- визначити особливості розвитку сюжету твору;  

- характеризувати образ Бермана, його моральні якості;  

- поміркувати над фіналом твору, дати йому  власне тлумачення. 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 

Особливості твору. Новела О. Генрі «Останній листок» у  світовій 

літературі є однією із найкращих новел, яка розкриває тему відданої любові 

людини до людини, взаєморозуміння, самопожертви та прагнення зробити 

добро іншому. Твір вирізняється динамічним сюжетом і зразковою як для 

новели композицією. Автор використав свій улюблений прийом побудови 

сюжету — несподівана кінцівка, однак цього разу ще й з подвійною 

розв’язкою. Тобто, ця маленька за обсягом новела має дві сюжетні лінії, одна 

з яких розповідає про життя і хворобу молодої дівчини Джонсі та її подругу 

Сью, а друга — про старого художника-невдаху Бермана і його шедевр. 

Спочатку здається, що головною сюжетною лінією є хвороба дівчини, але  

насправді -  це самовідданий вчинок Бермана, на який ніхто не очікував. 

Обидві сюжетні лінії набувають несподіванї розв’язки в кінці новели, коли 

стає відомо, чим пожертвував старий художник заради порятунку молодої 

дівчини, яка вже втратила надію на одужання і віру в себе. Ніхто навіть не 

міг сподіватись, що саме Берман врятує життя Джонсі, ще й втративши 

своє. Образ Бермана кардинально змінюється, він виростає в очах читача 

завдяки вчинку самопожертви, врятувавши життя, створивши свій перший і 

останній шедевр. Через образ Бермана автор розкриває найкращі риси 

характеру, притаманні людині, зокрема почуття любові до інших, 

небайдужість до чужого горя, взаємодопомога. 

Символізм назви. В оригіналі новели вжито слово ”vine“, що 

перекладається як виноградна лоза і як плющ. Але перекладачі обирають 

слово «плющ». І це не випадково. В християнській символіці плющ 

трактується як символ вічного життя і символ смерті. Плющ в’ється вгору, 

так і людина чіпляється за життя, коли хоче вижити, подолавши всі 

негаразди. 

Паспорт твору 

Жанр – новела. 

Рік видання – 1907.  

Тема – розповідь про хворобливу дівчинку та її щасливе одужання.  

Ідея – возвеличення сили людських почуттів, здатних перебороти 

найстрашніше.  

Проблематика – злиденне життя людей мистецтва, боротьба за виживання, 

самопожертва та підтримка.  



Головні герої – Сью, Джонсі, Берман (є втіленням кращих людських якостей: 

любові, терпіння, турботи та вміння пожертвувати собою заради іншого).  

Сюжет і композиція 

Експозиція – опис кварталу, де поселились герої. 

Зав’язка – хвороба Джонсі. 

Розвиток дії – догляд Сью за хворою Джонсі. 

Кульмінація – картина холодної остінньої негоди уночі. 

Розв’язка – одужання Джонсі та смерть художника.  

Образ Бермана, його зв'язок із Мойсеєм 

Найдивовижніше, що О. Генрі вдається розкрити таку багатогранну і 

досить складну тему простою, невеликою розповіддю, причому наповненою 

приголомшливим оптимізмом. 

Уперше ми чуємо про Бермана, коли Сью допомагає хворій подрузі. Як 

блискавка у темряві робить видимими певні речі, так і письменник висвітлив 

найважливішу рису Бермана – людяність, здатність думати про іншого. 

Непоказна, звичайна людина, у якої більше «мінусів», аніж «плюсів», здатна 

на високий моральний вчинок. Дивак, неспроможний намалювати художній 

шедевр, здатний на шедевр людяності. О.Генрі не випадково порівнює 

Бермана з Мойсеєм. Як пророк блукав зі своїм народом 40  років пустелею, 

так і Берман мріяв створити шедевр – намалювати безсмертну картину. 

Ризикуючи життям, Берман і Мойсей виконали свою місію. Біблійний пророк 

 привів свій народ у землю обітовану і передав людям 10 заповідей  Божих, 

які    допоможуть людині врятуватися від гріха, а  художник намалював свій   

шедевр – останній листок плюща на стіні сусіднього будинку, врятувавши 

Джонсі від смерті. Цьому малюнкові судилося стати першим і останнім 

шедевром Бермана, в який він вклав своє велике серце, що билося в грудях 

художника. Добро, яке зробив Берман,- це і врятоване життя молодої 

дівчини, і здійснення його заповітної мрії. Він виконав своє призначення  на 

землі – творити добро. Цей старий невдаха постає взірцем тієї дієвої любові, 

яка без жодного слова кидається на допомогу іншим. Образ Бермана набуває 

справжньої духовної величі. 

 

Перегляньте експрес-урок О.Генрі "Останній листок" 

(Автор Л. Курудз.)  Режим доступу: https://cutt.ly/MtYISNG                   

Прослухайте аудіокнигу  «О. Генрі "Останній листок». (Автор  

https://cutt.ly/MtYISNG


І. Стожар).  Режим доступу: https://cutt.ly/ptYINMQ 
 

ПРАКТИЧНИЙ  БЛОК 

1. Розгадайте філворд (Автор З. Перерва). Режим доступу: 
https://cutt.ly/2tYOiSE 

 
2. Установіть послідовність подій у творі. (Автор bruher svitlana). 

Режим доступу: https://cutt.ly/8tYOTdw   

 
або  

Розгадайте кросворд (Автор невідомий). Режим доступу: 

https://cutt.ly/4tYOD5A 

https://cutt.ly/ptYINMQ
https://cutt.ly/2tYOiSE
https://cutt.ly/8tYOTdw
https://cutt.ly/4tYOD5A


 
 

4. Заповніть пантбук 

 
 

БЛОК КОНТРОЛЮ 

1. Питання для самоконтролю.  

- Чи можна Бермана назвати генієм? 

- Чим розплатився Берман за своє життя? 

- Чи варто було витрачати час, сили та здоров’я на створений ним 

шедевр? 

- Із якими літературними, міфічними героями Ви порівняли б Бермана? 

- Як би Ви змінили фінал твору?  

- Які життєві уроки Ви взяли для себе, прочитавши новелу?  

2. Виконайте тестування «О. Генрі «Останній листок» (Автор  

І. Кузьменко). Режим доступу: https://cutt.ly/ztYOZth 

 

 

(Розробник: творча група вчителів зарубіжної літератури м. Суми) 

 

 

https://cutt.ly/ztYOZth
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