
Тема: Володимир Винниченко.Дитинство письменника.
«Федько-халамидник». Художня розповідь про Федька,
його життя, стосунки з однолітками.



Серед когорти українських митців яскравою

зіркою світить творчість Володимира Винниченка

– письменника, художника, драматурга, відомого

політика та патріота. Зверніть увага на портрет.

В.Винниченка: високе, світле чоло, глибокий,

розумний, проникливий погляд — весь обрис

свідчить про титанічну натуру, сповнену сили

волі, завзяття, грандіозної енергії і витримки, але

водночас добру і душевну людину.



Володимир Кирилович Винниченко – людина
непростої долі, відомий політичний діяч і
письменник, публіцист, художник, справжній
патріот України.
Народився Володимир Кирилович Винниченко 28
липня 1880 року в с. Веселий Кут поблизу міста
Єлисаветграда Херсонської губернії в робітничо-
селянській родині.
По закінченні школи Володимира віддали до
Єлисаветградської гімназії, де він зустрівся з
певними проблемами: учителі, а за ними й
гімназисти,зустріли хлопця насмішками.
Його українська мова, бідна одежа викликали до
нього вороже ставлення російських та
зрусифікованих дітей. У свідомості Володимира
зародилася думка, що на світі не всі люди рівні, що
світ поділений на бідних і багатих.









Оповідання «Федько-халамидник» із багатьох поглядів є твором
автобіографічним.
Збереглися записані дружиною Винниченка спогади його матері, в
яких є деталі, які знаходимо і в оповіданні. Наприклад, згадки про те,
як Володимир тримав сусідських дітей «трохи в терорі» (що схоже із
забавами Федька, який вдає із себе Солов’я-Розбійника). Федьків
батько — працівник друкарні — у родині Винниченків друкарем був
старший брат Володимира.
Та й довкілля, змальоване письменником, дуже нагадує Єлисаветград
часів його дитинства. Проте найголовніше, мабуть, те, що своєму
героєві Винниченко віддав чимало власних рис.
В. Винниченко любив показувати своїх персонажів у ризикованих
ситуаціях, доводячи кульмінацію до тієї точки, коли з’являється тонка
межа між життям і смертю. Йому близькі маленькі відчайдухи,
«халамидники», дитячі ватаги – «чудні», «кумедні», незрозумілі для
свого оточення.







1.Опрацювати сторінки 78-79.Повторити відомості про
письменника.
2.Сторінки 80-99,прочитати оповідання «Федько-
халамидник».
3.Виконати завдання, розташувати епізоди твору у правильній
хронологічній послідовності.
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