
26 березня           О. Генрі. Новела «Дари волхвів» 

1. Виконайте перевірочний тест за змістом новели «Останній листок» (тест 

відкритий до 27 березня до 21 год. УВАГА!!! Виконати можна ОДИН РАЗ, час 

виконання обмежений – тому спочатку прочитайте новелу, а потім виконуйте) 

за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4639165  

2. Рекомендую переглянути відеоурок Оксани Томищ «О. Генрі. «Дари 

волхвів» (19:01)(Частину уроку, де вчитель читає новелу, можете пропустити. 

Обов’язково подивіться кінцівку – учитель пояснює символічність назви твору) 

https://www.youtube.com/watch?v=yyjUEZpRgg0  

3. Аналіз новели «Дари волхвів» (зробіть письмові записи в зошит) 

Тема: розповідь про життя двох закоханих Деллу та Джіма. Подружжя, зовсім не 

маючи грошей, зробили один одному гідні подарунки на Різдво. 

Ідея:  у світі немає нічого ціннішого за любов, і ніякі подарунки, навіть найдорожчі, 

не можуть замінити це почуття. 

Герої довели, що, незважаючи на усі труднощі життя, кожен з них піклується в першу 

чергу про кохану людину, а не про себе. Адже, коли люблять по-справжньому, не 

думають про себе. Мудрість їхнього вчинку полягає у тому, що  кожен з них 

пожертвував найціннішим, що у нього було, аби його друга половина була 

щаслива. 

4. Головні герої: Делла і Джім 

На думку автора, саме такі люди, як Джім і Делла – наймудріші, тому що вони 

змогли відмовитися від власного скарбу заради коханого. Деллу найбільше 

хвилювало, що їй подарувати Джіму, а не що він подарує їй. Обидва герої 

безкорисливі. І це, на думку О.Генрі, робить їх мудрецями – волхвами. 

“Дари волхвів” – це зворушлива розповідь про життя двох закоханих Деллу та 

Джіма. Подружжя, зовсім не маючи грошей, зробили один одному гідні подарунки на 

Різдво. Чоловік продає годинник, щоб купити своїй юній дружині набір гребенів для 

волосся. Однак вона не зможе скористатися подарунком, оскільки продала волосся, 

щоб, в свою чергу, купити чоловікові ланцюжок для годинника. Але і йому подарунок, 

на жаль, не знадобиться, раз годинника у нього більше немає. 

Незважаючи на таку невдачу з подарунками, Делла і Джім подарували один одному 

щось більше. Тільки той, хто нічого не жаліє для іншого і готовий віддати усе, щоб 

подарувати йому радість, і є справжній мудрець, мудрий не розрахунком, а серцем, 

сповненим любові. 

5. Символічність назви новели “Дари волхвів” 

Пригадайте, хто такі волхви? 

За біблійною легендою - це мудреці, які прийшли привітати Ісуса Христа з Днем 

народження. 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4639165
https://www.youtube.com/watch?v=yyjUEZpRgg0


Волхви подарували Ісусу золото як символ визнання його царем на знак земної 

влади. Ладан - як знак Божественного походження і небесної влади і ми бачимо, як у 

храмах підноситься кадильний дим. Третій дар — мирро. Це та річ, якою помазували 

людину, котра померла. Фактично волхви пророкують смерть Ісуса. І ми знаємо, 

що смерть Христа - то смерть жертовна, бо Він прийшов, щоб принести Себе в жертву 

за кожного з нас. 

Як ви думаєте, що символізують ці дари? 

Золото - це наші добрі справи, моральні чесноти.  

Ладан - це образ молитви.  

Мирро - це допомога ближнім жертовно - не заради когось і чогось, а заради 

Христа, жертва своїм майном, часом, любов'ю. 

«Дари волхвів» – це історія про справжні цінності. Волхви – три мудреці, які 

започаткували звичай дарувати різдвяні подарунки, принісши дари немовляті Ісусу. У 

цьому оповіданні закохані дарують одне одному подарунки, але нерозсудливо 

позбуваються своїх найцінніших скарбів, бо люблять одне одного. Попри це, вони є 

наймудрішими з-поміж усіх людей, котрі отримують чи дарують подарунки. Вони і є 

волхви. 

6. Виконайте тести, сфотографуйте відповідь і надішліть мені до кінця дня для 

перевірки. 

1. Скільки коштів вдалось заощадити Деллі? 

А) 1долар 87 центів      Б) 1 долар 27 центів      В) 1 долар 50 центів 

2. На що хотіла Делла витратити заощаджені гроші? 

А) на купівлю нового пальто 

Б) на ремонт старенької квартири 

В) на подарунок Джиму 

3. До якого свята готувалася Делла? 

А) до Дня Святого Валентина     Б) до Різдва     В) до Дня народження Джима 

4. Яку річ дуже хотіла купити Делла для Джима? 

А) шкіряні рукавички, бо старі вже зносилися 

Б) платиновий ланцюжок для Джимового годинника 

В) новенький портсигар 

5. Чим найбільше могла пишатися Делла у своїй зовнішності? 

А) блакитними очима 

Б) вишуканим вбранням 

В) розкішним волоссям 

6. Чим пожертвувала Делла заради коханого Джима? 



А) продала своє волосся 

Б) продала бабусині сережки 

В) вона Джима не кохала, тому нічим не могла пожертвувати заради нього 

7. Кого нагадувала Делла після відвідин мадам Софроні? 

А) власну матір     Б) хлопчиська     В) Джимову сестру 

8. Що купив у подарунок Джим Деллі? 

А) набір гребінців для її волосся 

Б) руду шубу, що пасуватиме до її волосся 

В) квитки у довгоочікувану подорож 

9. Про якого царя згадується у новелі? 

А) Петра І     Б) Пріама     В) Соломона 

10. Скільки років було Джимові? 

А) 22 роки     Б) 28 років     В) 35 років 

11. З якими словами зверталася Делла до Бога, коли очікувала на Джимове 

повернення з роботи? 

А) «Господи, зроби, будь ласка, так, щоб Джимови підвищили зарплатню!» 

Б) «Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще подобалася йому!» 

В) «Господи, зроби, будь ласка, так, щоб Джим купив мені у подарунок коштовну 

річ!» 

12. Що відчув Джим після повернення з роботи, коли побачив Деллу? 

А) він нічого не помітив, тому проявив байдужість 

Б) здивування та розгубленість 

В) роздратування та ненависть 


