
людська — є довгоденність» (Сірах). Як же не згубити, коли замість добрих послуг лише 

ображає друзів і родичів, близьких і далеких, співвітчизників і чужоземців? Як не обража-

ти, коли вона суспільству приносить шкоду? Як не зашкодити, коли погано виконувати 

обов’язки? Як не буде погано, коли немає завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться 

працелюбність, коли немає бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? 

Природа — всьому початкова причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання 

ж — започаткування, схильність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно праг-

не до праці і радіє з неї, як зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух усієї машини, 

доки не довершиться справа, що сплітає творцеві своєму вінець радості. Коротко кажучи, 

природа наснажує до діла і зміцнює до праці, роблячи її солодкою… Скажу тобі: коли бажа-

єш, щоб син твій охоче й безпомилково виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під 

час вибору звання, відповідно до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почес-

ні, як законні. Хіба не знаєш, що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки 

від маєтності залежать? Чи не бачиш, що низьке звання часто віднаходить маєтність, а ви-

соке — губить? Не дивись, хто вище і хто нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і убогі-

ше, але дивись на те, що з тобою споріднене. Вже ми казали, що без спорідненості все ніщо… 

Коли володар маєтків живе щасливо, не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до ма-

єтків не прив’язане. Коли казати про володіння за спорідненістю, слід розуміти і види всіх 

зовнішностей. Зовнішнє те, що лежить поза людиною: грунт, рід, чин тощо. Шукай, що хо-

чеш, але не загуби світу. Шляхетний список лежить поза тобою, а ти поза ним цілком мо-

жеш бути щасливий. Він без світу ніщо, а світ без нього — щось, без чого не можна бути 

щасливим і в едемськім раю. …Моя розмова стосується лише людинолюбних душ, чесних 

станів і благословенних видів промислу, які не суперечать божому і людському законові, 

а складають плодоносний церкви, ясніше кажучи, суспільства, сад, як окремі частини скла-

дають годинниковий механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли кожна людина не лише до-

бра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу. Се і є бути щасливим, пізнати 

бра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу. Се і є бути щасливим, пізнати 

себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною по-

себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною по-

требою. Така потреба — се благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як 

требою. Така потреба — се благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як 

потреба, так і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

потреба, так і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, але до неї 

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, але до неї 

не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, що дорожчий за все 

не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, що дорожчий за все 

на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість людська — є довгоденність» (Сі-

на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість людська — є довгоденність» (Сі-

рах). Як же не згубити, коли замість добрих послуг лише ображає друзів і родичів, близь-

рах). Як же не згубити, коли замість добрих послуг лише ображає друзів і родичів, близь-

ких і далеких, співвітчизників і чужоземців? Як не ображати, коли вона суспільству при-

ких і далеких, співвітчизників і чужоземців? Як не ображати, коли вона суспільству при-

носить шкоду? Як не зашкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, 

носить шкоду? Як не зашкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, 

коли немає завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться працелюбність, коли немає ба-

коли немає завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться працелюбність, коли немає ба-

жання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому початкова 

жання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому початкова 

причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання ж — започаткування, схиль-

причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання ж — започаткування, схиль-

ність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно прагне до праці і радіє з неї, як 

ність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно прагне до праці і радіє з неї, як 

зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух усієї машини, доки не довершиться справа, 

зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух усієї машини, доки не довершиться справа, 

що сплітає творцеві своєму вінець радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміц-

що сплітає творцеві своєму вінець радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміц-

нює до праці, роблячи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче й безпо-

нює до праці, роблячи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче й безпо-

милково виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під час вибору звання, відповідно 

милково виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під час вибору звання, відповідно 

до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почесні, як законні. Хіба не знаєш, 

до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почесні, як законні. Хіба не знаєш, 

що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки від маєтності залежать? Чи 

що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки від маєтності залежать? Чи 

не бачиш, що низьке звання часто віднаходить маєтність, а високе — губить? Не дивись, хто 

не бачиш, що низьке звання часто віднаходить маєтність, а високе — губить? Не дивись, хто 

вище і хто нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і убогіше, але дивись на те, що з тобою 

вище і хто нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і убогіше, але дивись на те, що з тобою 

споріднене. Вже ми казали, що без спорідненості все ніщо… Коли володар маєтків живе щас-

споріднене. Вже ми казали, що без спорідненості все ніщо… Коли володар маєтків живе щас-

ливо, не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків не прив’язане. Коли казати 

ливо, не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків не прив’язане. Коли казати 

про володіння за спорідненістю, слід розуміти і види всіх зовнішностей. Зовнішнє те, що 

…Моя розмова стосується лише людинолюбних душ, чесних станів і благо-

словенних видів промислу, які не суперечать божому і людському законові, 

а складають плодоносний церкви, ясніше кажучи, суспільства, сад, як окремі 

частини складають годинниковий механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли 

кожна людина не лише добра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить 

роботу. Се і є бути щасливим, пізнати себе чи свою природу, взятися за своє 

споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною потребою. Така потреба — се 

благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як потреба, так 

і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, 

але до неї не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, 

що дорожчий за все на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість 

людська — є довгоденність» (Сірах). Як же не згубити, коли замість добрих по-

слуг лише ображає друзів і родичів, близьких і далеких, співвітчизників і чу-

жоземців? Як не ображати, коли вона суспільству приносить шкоду? Як не за-

шкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, коли немає 

завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться працелюбність, коли немає 

бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому 

початкова причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання ж — 

започаткування, схильність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. 

Воно прагне до праці і радіє з неї, як зі свого сина. Праця — живий і невсипу-

щий рух усієї машини, доки не довершиться справа, що сплітає творцеві своє-

му вінець радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміцнює до пра-

ці, роблячи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче 

й безпомилково виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під час вибору 

звання, відповідно до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі по-

чесні, як законні. Хіба не знаєш, що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, 

а не обов’язки від маєтності залежать? Чи не бачиш, що низьке звання часто 

віднаходить маєтність, а високе — губить? Не дивись, хто вище і хто нижче, 

хто видніше і незнатніше, багатше і убогіше, але дивись на те, що з тобою спо-

ріднене. Вже ми казали, що без спорідненості все ніщо… Коли володар маєтків 

живе щасливо, не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків 

не прив’язане. Коли казати про володіння за спорідненістю, слід розуміти 

і види всіх зовнішностей. Зовнішнє те, що лежить поза людиною: грунт, рід, 

чин тощо. Шукай, що хочеш, але не загуби світу. Шляхетний список лежить 

поза тобою, а ти поза ним цілком можеш бути щасливий. Він без світу ніщо, 

а світ без нього — щось, без чого не можна бути щасливим і в едемськім раю. …

Моя розмова стосується лише людинолюбних душ, чесних станів і благословен-

них видів промислу, які не суперечать божому і людському законові, а склада-

ють плодоносний церкви, ясніше кажучи, суспільства, сад, як окремі частини 

складають годинниковий механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли кожна лю-

дина не лише добра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу. Се 

і є бути щасливим, пізнати себе чи свою природу, взятися за своє споріднене 

діло і бути з ним у злагоді з загальною потребою. Така потреба — се благодій-

ство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як потреба, так і благодій-

ство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдобріша лю-

дина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, але до неї 

не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, що до-

рожчий за все на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість 
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Шановні вчителі!
Незабаром ви матимете змогу реалізувати своє право на вибір нового підручника з української літератури 

для 9 класу. Вибір складний і  відповідальний, адже саме від вашого рішення залежить, наскільки якісним 
та  цікавим підручником користуватимуться учні впродовж кількох наступних років. І  ми певні, що саме 
інтереси учнів скеровуватимуть ваш вибір. Але підручників чимало, і  кожен із  них має свої особливості.

Щоб допомогти вам визначити особливості нашого підручника, ми створили цей посібник. На  його 
сторінках ми ознайомимо вас із  концепцією підручника, розкажемо про принципи подання матеріалу, види 
завдань, які ми пропонуємо, і  подамо орієнтовне календарне планування.

Над підручником працювала команда професіоналів:

 автори

 експерти та рецензенти

 редактори — головний, технічний, художній

 коректори

 оператор комп’ютерного набору

 дизайнер

 художник

 верстальник
Ми намагалися створити сучасний за змістом і формою підручник, який відповідає сьогочасним вимогам 

до освіти наших дітей. Підручник, який допоможе вам розкрити свій педагогічний талант і зацікавить ваших 
учнів.

Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам і саме його ви оберете для роботи. Але незалежно 
від вашого вибору ми щиро бажаємо вам здоров’я, успіхів, щастя в  житті та  наснаги у  вашій праці!

Авторський колектив

Демоверсія підручника «Українська література»
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автори О. І. Борзенко, О. В. Лобусова)

Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,84.

ТОВ Видавництво «Ранок». 
Свідоцтво ДК № 5215 від 22.09.2016. 61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135. 

Для листів: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а

www.ranok.com.ua
 © ТОВ Видавництво «Ранок», 2017

№  
уроку Дата Тема уроку Домашнє 

завдання

44 Національна проблематика поезій Т. Шевченка періоду «Трьох літ». Поема «Кавказ» — пристрасний 
відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику

45 Узагальнена ідея поеми «Кавказ» — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд 
загарбницьких воєн

46 Продовження теми «земляків» у посланні Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»: 
викриття конформізму значної частини української еліти, засудження комплексу меншовартості

фрагмент 
(на вибір)

47
Критичний перегляд національної історії задля її кращого майбутнього. Настроєві інтонації  послання 
Т.Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (суперечка, пересторога, погроза, заклик 
тощо)

48
Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», 
«На панщині пшеницю жала…»), символічно-узагальнений («Марія»). Пристрасна мрія матері про 
гідне життя своєї дитини у вірші «На панщині пшеницю жала…»

49 «Наймичка» — поема про трагедію жінки з соціальних низів. Людина з народу, поетичний опис 
завершення циклу її життя. «У нашім раї на землі…» — твір на «вічну» тему матері й сина

50 РМ № 3 Усний твір «Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм»; «Еволюція 
жіночого образу в поезії Шевченка»

51
Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. («І виріс 
я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»). Підбиття 
підсумків чесно прожитого життя

вірш «Доля»

52
Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаія. Глава 35»). Художня інтерпретація 
творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. («Блажений муж 
на лукаву…»)

53 Світова велич українського поета. Огляд творчої спадщини Т. Шевченка та  історичний поступ 
України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном

54 Контрольна робота № 5
55 ПЧ № 3 Т. Шевченко. Повість «Художник»

Українська проза і поезія другої половини ХІХ століття

56 «Українець у Європі, європеєць в Україні» — Пантелеймон Куліш. Громадська та культурницька 
робота на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Романтична основа світогляду

57 «Чорна рада» П. Куліша — перший україномовний історичний роман. Походження його назви, 
історична основа й авторська уява, романтичність стилю

58 Динамічний інтригуючий сюжет роману «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди 
головних героїв

59 Загальнолюдські риси героїв «Чорної ради» П. Куліша — ініціативність,  лицарство, благородство, 
вірність почуттю та обов’язку

60 Життя і  творча діяльність Марка Вовчка. «Народні оповідання»; продовження теми народного життя 
в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини

61 Марко Вовчок «Інститутка». Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська 
позиція у творі

62
Українська поезія другої половини ХІХ ст. Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, 
Яків Щоголів, Іван Манжура, Борис Грінченко, Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир 
Самійленко, Павло Грабовський (оглядово))

63 Михайло Старицький — драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не зaхвати солодкого 
зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Поетичні засоби для вираження почуття.

64 ПЧ № 4 М. Старицький «Оборона Буші»

65
Іван Нечуй-Левицький — «колосальне всеобіймаюче око України». «Кайдашева сім’я» — 
соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ракурс зображення та необхідність його 
врахування під час інтерпретації повісті

66 Реалізм повісті «Кайдашева сім’я», вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні характери 
у творі

67 Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті І. Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я». Утвердження цінностей національної етики засобами комічного

68 Контрольна робота № 5 (РМ № 4 Контрольний письмовий твір)
69 ЛРК № 2  Ознайомлення з творами письменників рідного краю
70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й найбільше запам’яталися 

На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«Українська література» підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів
(автори О. І. Борзенко, О. В. Лобусова)
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Знайомство з підручником
Про авторів

Олександр Іванович 
БОрзенкО — доктор 
філологічних наук, про
фесор, професор кафед
ри історії української 
літератури Харківського 
національного універси
тету ім. В. Н. Каразіна.

Олена Вікторівна ЛОБусОВа —  
учитель україн сь кої мови і літера
тури Харківської спеціалізованої 
школи І–ІІІ  ступенів №114 Харків
ської міської ради Харківської об
ласті, кваліфікаційна категорія — 
«спеціаліст вищої категорії», 
педагогічне звання — «старший 
учитель».

Елементи підручника
�� Звернення до учнів, визначення завдань, які постають перед ними 

в процесі вивчення предмета «Українська література» в 9 класі
�� «Путівник», у  якому визначаються структура підручника, умовні 

позначки
�� Теоретичні та  біографічні статті з  викладом матеріалу, передбаче

ного програмою
�� Літературні твори
�� Посторінковий словник літературознавчих понять, які визначені 

програмою для вивчення в певній темі дев’ятого класу
�� Українознавчий, культурологічний матеріал у  рубриці «Україна 

і світ»
�� Додатковий матеріал у рубриці «Коментар фахівця»
�� Завдання різного рівня складності
�� Словник літературознавчих понять і термінів (вивчених у поперед

ніх класах та впродовж навчального року)
�� Електронний додаток

Електронний додаток
�� Віртуальна бібліотека, де пропонуються пов

ні тексти творів для текстуального вивчення 
та  позакласного читання (до творів із  поза
класного читання подані завдання, які спри
яють набуттю літературних компетенцій)
�� Віртуальна картинна галерея, де зібрані тво

ри образотворчого мистецтва, які бажано за
лучати під час вивчення літературних творів
�� Віртуальна фоно, відеотека, де зібрані ма

те ріали, які розкривають зв’язок літератури 
з іншими видами мистецтва
�� Тестові завдання до  кожної теми для само

контролю учнів
Зверніть увагу! Автори мають змогу допов
нювати електронний додаток актуальними ма
теріалами впродовж усіх років користування 
підручником

Загальні відомості
�� Підручник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
�� Особливості розкриття тем, послідовність викладу матеріалу відповідають програмі «Українська література» (2016 р.)
�� У підручнику для 9 класу ми зберегли структуру та  теоретикометодичні принципи викладу матеріалу, які отримали 

схвалення експертів та вчителів у підручнику видавництва «Ранок» «Українська література. 8 клас»
�� Подальшу розробку цих принципів та впровадження в практику положень концепції Нової української школи автори 

планують здійснити в підручниках для 10–11 класів

Переваги нашого підручника
�� Науковість і доступність викладу матеріалу
�� Втілення компетентнісно орієнтованого підходу до навчання через систему компетентнісно орієнтованих 

 завдань (КОЗ) до теоретичного матеріалу та текстів художніх творів
�� Варіативність матеріалу, завдяки якій учитель має змогу вибору художнього твору для текстуального вивчення 

(в межах, визначених чинною програмою)
�� Наявність навчально-методичного комплекту (читайте про це на 4 с. обкладинки)

Про підручник у цифрах

21,0  16,5 см 288 с. 3 розділи,  
22 теми

Понад  
120 ілюстрацій

Близько 500 завдань 
і  запитань
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Реалізація компетентнісного підходу

Підручник складається з трьох розділів. 
На початку кожного розділу визначені навчальні 
завдання, які має виконати учень, опрацьовуючи 
поданий матеріал. Це допомагає учневі 
визначитися, яких компетентностей, потрібних 
для успішної самореалізації в навчанні, праці, 
житті, він має набути.

Особливості подання матеріалу в підручнику

Нова 
українська 
література
Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу 
виконати такі навчальні завдання:
� отримати знання� про становлення нової української 

літератури, основні літературні напрями (сентименталізм, 
романтизм), найвизначніших письменників цього часу;

� удосконалити вміння� аналізувати літературні твори,  
визначати провідні проблеми, ідеї, художні засоби,  
характеризувати героїв твору;

� висловлювати власні міркування� про вчинки 
та характер персонажів, коментувати 
поставлені у творах проблеми;

� навчитися� виразно читати 
поезії�, визначати їхні головні 
мотиви, коментувати їх;

� дискутувати про сенс людського 
життя, про актуальність творів 
XVII–XIX ст. для нашого часу; 

� розвивати вміння� відстоювати 
людську гідність, власні принципи, 
формувати активну життєву позицію; 
проникати уявою в настрої, 
у внутрішній світ літературних 
героїв, бачити красу особистості;

� вивчити напам’я�ть� уривок 
з поеми І. Котляревського «Енеїда»; 
вірш одного з поетів-романтиків, 
фрагменти творів Т. Шевченка 
«Сон», «І мертвим, і живим, 
і ненарожденним…», «Доля».

� навчитися� виразно читати 

людську гідність, власні принципи, 
формувати активну життєву позицію; 

з поеми І. Котляревського «Енеїда»; 

Давня 
література
Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу 
виконати такі навчальні завдання:
� поглибити знання� про роль Біблії в духовному житті українського 

народу; зрозуміти значення давніх літописів для збереження 
відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів;

� дізнатися� про найдавніші книги Київської Русі, переклади Біблії 
українською мовою, основні пам’ятки оригінальної української 
літератури, історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», 
основні гіпотези її авторства, історичну основу, про її переклади 
та переспіви; про перші друковані книги в Україні;

� отримати уя�влення� про епохи Ренесансу 
і Бароко, про козацькі літописи, «Історію русів», 
про вертеп як вид давнього театрального 
мистецтва; зрозуміти значення видатних 
діячів української культури цього часу;

� навчитися� переказувати і тлумачити 
біблійні легенди, притчі; виразно читати 
поему «Слово о полку Ігоревім», 
переказувати та коментувати її сюжет; 
розповідати про життя Г. Сковороди, 
аналізувати зміст його поезій;

� розвинути навички визначення основної 
ідеї твору; характеристики образів, 
мотивів, стилістичних засобів, композиції;

� висловлювати власні міркування� про 
актуальність творів давньої літератури; 
сформулювати власне розуміння про 
актуальність для сьогоднішнього життя 
положень філософії Г. Сковороди;

� вивчити напам’я�ть� поезію Г. Сковороди 
«Всякому місту — звичай і права».

діячів української культури цього часу;

� навчитися� переказувати і тлумачити
біблійні легенди, притчі; виразно читати 
поему «Слово о полку Ігоревім», 
переказувати та коментувати її сюжет; 
розповідати про життя Г. Сковороди, 
аналізувати зміст його поезій;

� розвинути навички визначення основної 
ідеї твору; характеристики образів, 
мотивів, стилістичних засобів, композиції;

� висловлювати власні міркування� про 
актуальність творів давньої літератури; 
сформулювати власне розуміння про 
актуальність для сьогоднішнього життя 
положень філософії Г. Сковороди;

� вивчити напам’я�ть� поезію Г. Сковороди 
«Всякому місту — звичай і права».

Усна 
народна 
творчість
Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу 
виконати такі навчальні завдання:
 поглибити знання  про види й жанри усної народної 

творчості , роль фольклору в житті українського 
народу, його місце в розвитку літератури;

 здобути знання  про родинно-побутові пісні, фольклорні балади, 
їхні види, реалістичне і фантастичне в баладі, драматизм твору;

 виявити вміння  тлумачити поняття «балада»; розрізняти 
види родинно-побутових пісень та балад, аналізувати тексти 
пісень, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні 
засоби; аналізувати балади за змістом і стильовими 
особливостями; перетворювати інформацію 
з однієї форми в  іншу; діяти за алгоритмом, 
складати план тексту, здійснювати аналіз 
мовних явищ; планувати 
й організовувати власну навчальну 
діяльність; вирішувати 
нестандартні завдання;

 вивчити напам’ять  
баладу або пісню.
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Теоретичний матеріал

Увесь визначений програмою 
навчальний матеріал подається 
в підручнику у формі статей 
про розвиток літератури 
в конкретну історичну добу, 
нарисів про життя та творчість 
письменників. 
Статті, нариси поділені 
на невеликі фрагменти 
із заголовками. Подану 
таким способом інформацію 
учням зручніше сприймати 
і  запам’ятовувати.

Літературознавчі терміни

Літературознавчі терміни 
подаються в посторінковому 
словнику, вони виділені 
кольором. Це допомагає швидко 
орієнтуватися в матеріалі, 
полегшує його запам’ятовування.

Українознавчі, культурологічні матеріали

У підручнику містяться матеріали, які розкривають 
роль і  значення українських письменників, творів, 
які вивчаються, для світової культури. 
Постійні рубрики «Україна і світ», «Коментар фахівця» 
містять інформацію, яка може зацікавити учнів, 
викликати бажання дізнатися більше про письменника, 
його твори, зв’язки між різними видами мистецтва тощо.

Сторінка Букваря  
І. Федорова (1574)

Ренесанс і  бароко в  українській літературі

Ренесанс і бароко 
в українській літературі

Вивчення художньої літератури нагадує послідовну — від епохи до епохи — 
мандрівку в часі. Епоха середньовіччя в європейській і українській культурі посту-
пилася Ренесансу, а за нею настала епоха Бароко. У чому ж полягають культурні 
й  літературні особливості кожної з  них? Знайти відповідь допоможе історичний 
контекст.

Історичний контекст
У середині XIV  століття більша частина україн-

ських земель належала до  Литовського князівства, 
а в XVI столітті ці землі опинились у складі польської 
держави — Речі Посполитої. На відміну від польсько-
го населення, яке сповідувало католицизм, українці 
переважно залишалися православними християнами. 
В  українській громаді відчутно зросла роль право-
славних братств — релігійно-національних об’єднань, 
що діяли при церковних парафіях. Братства дбали про 
храми, влаштовували церковні урочистості, підтриму-
вали хворих і нужденних. Вони обстоювали національ-
ну самобутність, відкривали школи, друкарні, збирали 
бібліотеки.

За сприяння православного братства Іван Федо-
ров, один із  перших східно слов’янських книгодрука-
рів, відкрив у  Львові свою друкарню. У  1574  році він 
видав Буквар та Апостол — перші в Україні друковані 
книжки. 

Книгодрукування робило книжку дешевшою й до-
ступнішою, залучаючи більше читачів. Активну діяль-
ність розгорнула Острозька академія: у  1581  році 
з  її друкарні вийшло у  світ повне видання Біблії 
церковнослов’янською мовою.

Становище українців у  Польщі ускладнилося після Берестейського церков-
ного собору 1596 року. Частина українських єпископів дала згоду на об’єднання 
з католицькою церквою та прийняла зверхність Папи Римського. Прибічників унії 
стали називати греко-католиками. Інші православні єпископи засудили рішен-
ня Берестейського собору. Їх активно підтримали православні братства. Незгода 
в церкві супроводжувалась розвитком полемічної літератури.
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Петро Могила  
(Нев. художник, початок XVII ст.)

Давня література

XVII  століття в  українській історії стало доленосним. 
Піднесення національної самосвідомості знайшло вихід 
у  національно-визвольній війні під проводом Богдана 
Хмельницького. 

Помітно зросла роль Києва як загальноукраїнського 
культурного центру. Заходами архімандрита Києво-Пе-
черської лаври Петра Могили було засновано колегію — 
освітній осередок, який із  часом перетворився на  ака-
демію. Ставши київським митрополитом, Петро Могила 
уславився як організатор книговидання, письменник 
і пуб ліцист. 

Серед найбільш відомих меценатів були представ-
ники козацької старшини. Окремо слід згадати гетьма-
на Івана Мазепу, який підтримував будівництво церков, 
сприяв розвитку освіти та книгодрукування.

Опрацьовуємо прочитане
1. За яких історичних обставин розвивалась українська культура в XVI столітті?
2. Якою була діяльність православних братств?
3. Коли в  Україні з’явилися перші друковані книжки? Що це були за  книжки?
4. Коли відбувся Берестейський церковний собор?
5. Як він позначився на розвитку літератури?
6. Як вплинули на культурне життя події XVII століття?

Ренесансні явища в  УкРаїні
Письменник Валерій Шевчук зауважив: «Так сталося, що культурне відро-

дження… йшло на  українських землях двома шляхами: з  одного боку, відроджу-
валися традиції Київської Русі, а  з другого, українська молодь, яка пройшла науку 
в Західній Європі, несла на рідну землю ідеї Ренесансу».

Діячі Ренесансу орієнтувались на  гу-
маністичні ідеали, прагнули до всебічного 
осмислення людської особистості. Рене-
сансне мистецтво відроджувало античний 
ідеал гармонійної, урівноваженої краси.

Європейські митці епохи Ренесансу 
часто зверталися до  античної образності, а  латинська мова була звичною для 
представників науки та  культури. Деякі українські письменники теж сповідува-
ли ренесансні ідеали. Серед них були Юрій Дрогобич, Павло Русин із  Кросна, 
Станіслав Оріховський, Себастіан Кльонович. Навіть пишучи латинською мовою, 
вони залишались патріотами, любили й уславлювали у своїх творах рідну землю.

У ренесансному ключі розвивалась полемічна публіцистика. Вона висвітлюва-
ла актуальні суспільні та церковні проблеми. Спадщина відомого полеміста Івана 

ренесанс — епоха в європейській культурі, 
що настала після середньовіччя. Орієнтува-
лась на гуманістичні ідеали, відроджувала 
античний ідеал гармонійної краси.
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Ренесанс і  бароко в  українській літературі

Вишенського цінна силою полемічної пристрасті, умінням яскраво й образно по-
дати думку. Його особистість приваблювала щирим релігійним самозреченням, 
моральним максималізмом, почуттям патріотизму.

Опрацьовуємо прочитане
1. Що таке Ренесанс?
2. Як ренесансні ідеї виявились в Україні?
3. Назвіть українських письменників Ренесансу.
4. Якою мовою вони писали свої твори?

ОсОбливОсті барОкО
Бароко (від італійського barocco — дивний, примхливий) — література й мис-

тецтво епохи, у якій панували ідеї мінливості світу, декоративна пишність. Бароко 
виявляє здатність поєднувати непоєднуване, скажімо, наївну простоту й усклад-
неність. Утілюючи ідею марноти й непостійності світу, мистецтво бароко допускає 
зіткнення фантастики й  реальності, поєд-
нання античної і християнської символіки.

Поширення барокового словесного 
мистецтва припало на XVII—XVIII століття. 

коментар фахівця
Характерною ознакою його є  надзвичайно гіпертрофований розвиток сло-

весно-декоративного орнаменту: в  художньому творі на  перше місце висувається 
форма — вишукані, штучні метафори, несподівані порівняння, ефектні антитези. 
Запозичені у Ренесансу образи античної міфології та історії посідають видатне міс-
це в  реквізиті барочних форм. Засоби прикрашення мови, орнамент розбухають 
в добу Бароко надмірно; змістові надається другорядне значення. Мета мистецтва 
за часів Бароко — вразити читача, зацікавити його несподіваними стилістичними 
ефектами.

Сергій Маслов,   
відомий учений, знавець давньої літератури

Опрацьовуємо прочитане
1. Коли в Україні розвивалось бароко?
2. Що це за явище?
3. Якими є основні риси барокової літератури?
4. Які художні засоби найбільш поширені в барокових творах?

барОкОва пОезія
Значну популярність у часи Бароко здобули фігурні вірші Івана Величковсько-

го. Фігурна поезія залучає можливості візуальних мистецтв: приміром, розташуван-
ня рядків на сторінці могло мати вигляд певної фігури. Прихильники барокового 
віршування любили злагоджені вірші (паліндроми), у яких слова чи виділені літери 

Бароко  — літературна й мистецька епоха, 
що прийшла на зміну Ренесансу.
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Фігурний вірш  

Івана Величковського

Давня література

можна було читати зліва направо й навпаки, від чого їхній зміст не мінявся. Писа-
ли також акровірші, у яких початкові літери кожного рядка, прочитані зверху вниз, 
складали назву, нерідко ім’я або прізвище автора, якесь слово чи навіть фразу. 

Чимало таких поезій Величковський подав у збірці 
«Млеко». У  нього можна знайти акровірші, вірші-
лабіринти, злагоджені вірші. Митець поєднав сер-
йозні теми з формально-ігровими експериментами.

Інший поет барокової доби Семен Климов-
ський використав фольклорні набутки. Зберігся 
його вірш «Їхав козак за Дунай», який став відомою 
народною піснею. Автор розкрив поширену в  на-
родній поезії тему кохання. Його твір дуже нагадує 
народну лірику не лише тематично, а й за викорис-
танням художньої образності. Пісню Климов ського 
переклали чеською, польською, англійською, іта-
лійською, французькою мовами. Найбільше по-
щастило німецькому варіанту пісні: її мелодію 
двічі обробляв славетний композитор Людвіг ван 
Бетховен.

Україна і  світ
До пісні «Їхав козак за Дунай» звертався не лише Бетховен. Німецький ком-

позитор Й. Шнайдер обробив її для чоловічого хору і  це зробило твір дуже попу-
лярним у Європі. 1925 року в США англомовний варіант цієї пісні увійшов до складу 
популярної оперети «Song of the Flame», яка йшла на  сцені Нью-Йоркської опери 
219  разів поспіль.

Опрацьовуємо прочитане
1. Що таке фігурні вірші?
2. Назвіть різновиди таких віршів?
3. Хто був найбільш відомим автором фігурної поезії?
4. До якої теми звернувся автор пісні «Їхав козак за Дунай»?
5. Які жанри народної поезії він використав як зразок?

Готуємо проект
6. Підготуйте мультимедійну презентацію про різні типи фігурних вір шів. 
7. Підготуйте усну доповідь на тему «Пісня Семена Климовського та її популярність 

поза межами України».

БарОкОва прОза
У бароковій літературі набула розвитку історично-мемуарна проза. Це роз-

горнуті оповіді у формі записок від імені автора про реальні події минулих часів. 
Найвидатнішим явищем історично-мемуарної прози вважаються козацькі літопи-
си. Це не  лише історичні, а  й літературні пам’ятки. Названо їх так не  випадково. 
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Традиційний 
ляльковий вертеп

Давня література

Виконавці добирали до  вертепного дійства народний музичний супровід, 
виконували фольклорні пісні. Під час канікул, на  Різдвяні свята, студенти Київ-
ської академії мандрували по селах із вертепними виставами. У побутових сцен-

ках нижнього ярусу виступали типізовані персонажі: За-
порожець, Селянин, Дід, Баба, Циган, Шляхтич, Шинкар, 
які представляли різні соціальні й національні групи то-
гочасної України. За їхньою участю розігрувались веселі 
анекдотичні історії, розраховані на  широку аудиторію. 
Приміром, глузливо зображувався пихатий пан, жорсто-
кий у поводженні з простими людьми. Він танцював, на-
хвалявся своєю хоробрістю, розповідав про перемоги 
над гайдамаками. Аж ось, ледь зачувши голос Запорож-
ця, умить зникав, наляканий грізним супротивником.

Вертепна драма вплинула на  українську літературу 
й театр. Її естетичний досвід використовували Іван Котля-
ревський, Григорій Квітка-Основ’яненко, інші драматурги. 
Колоритні образи вертепників зустрічаються в художній 
прозі Миколи Гоголя.

Україна і  світ
До українського вертепу близька польська шопка, або «яселки»,  — макет, 

який зображує внутрішній вигляд вифлеємської стайні в  ніч, коли народився Ісус 
Христос. Однак український різдвяний театр має свої самобутні риси. Іван Франко 
вказував на  такі його особливості: «Від польських “яселек” різниться наш вертеп 
двоповерховою архітектурою і  розділом між сценами біблійними і  побутовими… 
різниться і  композицією тексту, котрий у  нас і  в  побожній, і  побутовій частині 
є твором оригінальним». З України та Польщі вертепна драма прийшла до Білорусії. 
Тут різдвяний театр зветься «батлейка» (від назви міста Вифлеєма).

Опрацьовуємо прочитане
1. Яку драму називали шкільною?
2. Який вигляд мав давній український вертеп?
3. Коли відбувалися вертепні вистави?
4. Ким були виконавці вертепної драми?
5. Вистави на які сюжети показували на верхньому ярусі вертепу?
6. Назвіть персонажів зі сценок нижнього ярусу.
7. Які письменники використали досвід вертепної драми у своїх творах?

Досліджуємо самостійно
8.  За додатковими джерелами дослідіть історію виникнення, розвиток і  сучасне  

життя українського вертепу. Результати представте на  уроці або шкільній кон-
ференції.

9. Знайдіть у віртуальній відеотеці на  interactive.ranok.com.ua і подивіться відеоза-
пис вертепної вистави, поставленої в сучасному українському селі. Як ви гадаєте, 
яких нових рис набуло сучасне вертепне дійство в порівнянні з бароковим?
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Микола Гоголь 
(Ф. Моллер, 1840)

Микола Гоголь
(1809—1852)

Художня спадщина Миколи Гоголя належить одночасно 
двом національним культурам  — українській і  російській. 
Обидві з повним правом можуть пишатися творчістю пись-
менника. І  хоча його твори написані російською, багато 
з  них органічно пов’язані саме з  українським народним 
життям.

Микола Васильович Гоголь народився 20 березня (1 
квітня) 1809  року в  селі Сорочинці на  Полтавщині. Його 
батькам належав невеликий маєток у  селі Василівка. Ди-
тячі  роки він провів у  мальовничій місцевості, де змалку 
чув українську мову, знайомився з  народними повір’ями 
та звичаями.

Після нетривалого навчання в Полтавському повітово-
му училищі Гоголь вступив до  Ніжинської гімназії вищих 
наук. Захопився літературою, писав прозу й поезію, укладав 
учнівські рукописні журнали.

Закінчивши гімназію, Гоголь переїхав до  Петербурга, працював там чи-
новником і  викладачем. Своїми прозовими й  драматичними творами він за-
воював славу й  визнання читачів. У  1836  році письменник виїхав за  кордон, 
жив у  Німеччині, Швейцарії, Франції, Італії. Провівши в  Західній Європі понад 
десять  років, Гоголь повернувся до  Російської імперії. Хвороба не  дозволила 
йому реалізувати всі творчі задуми. Помер письменник 21 лютого (4 березня) 
1852 року в Петербурзі.

Опрацьовуємо прочитане
1. Коли й де народився Микола Гоголь?
2. Яку освіту він здобув?
3. Коли він почав писати літературні твори?
4. Ким Гоголь працював у Петербурзі?
5. Як довго письменник жив у Західній Європі?

Коментар фахівця
Основа мистецтва та філософії Гоголя була українська. Гумор і моральність 

Гоголя зародилися на його національному ґрунті. Він просто пересадив їх у російську 
літературу.

Юрій Луцький,  
український літературознавець, критик, видавець, перекладач
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Ілюстрації

Статті, нариси, художні тексти супроводжуються 
різноманітними ілюстраціями. До  ілюстрацій пропонуються 
завдання, виконання яких сприяє розвиткові критичного 
мислення, уміння логічно обґрунтовувати думки. Текстівки 
до ілюстрацій містять прізвища митців, що їх створили, 
також указано час їх створення.

Опрацювання теоретичного матеріалу

Система завдань, подана під рубрикою «Опрацьовуємо 
прочитане», націлює учня на самоперевірку рівня 
засвоєння теоретичного матеріалу, умінь читати 
та розуміти прочитане, уміння висловлювати думку 
усно і письмово, змінювати форми подання інформації, 
узагальнювати її в таблиці, схемі, плані тощо.
Творче опрацювання теоретичного матеріалу 
передбачають завдання рубрик «Ділимося читацьким 
досвідом», «Досліджуємо самостійно», «Запрошуємо 
до дискусії».

Один з муралів 
у Харкові, 
присвячений 
Шевченкові

Тарас Шевченко. «Сон»

Опухла дитина, голоднеє мре, 
А мати пшеницю на панщині жне. 
А он бачиш? Очі! Очі! 
Нащо ви здалися, 
Чом ви змалку не висохли, 
Слізьми не злилися? 
То покритка попідтинню 

З байстрям шкандибає, 
Батько й мати одцурались 
Й чужі не приймають! 
Старці навіть цураються! 
А панич не знає, 
З двадцятою, недоліток, 
Душі пропиває!

Аналізуємо художній твір
1. Що таке контраст?
2. Як автор використав цей прийом у зображенні України?
3. Які картини українського життя представлені у творі?
4. Кого побачив оповідач у Сибіру?
5. Що символізує «цар волі»?
6. Кого зустрів оповідач на петербурзькій вулиці?
7. Як автор ставиться до «землячка»?

ВисміюВАння сАмодержАВстВА
Опис перебування героя в  царському 

палаці має виразні риси фантасмагорії  — 
химерного, фантастичного зображення. 
Дивує незвичне змішування страхітливого 
і  смішного. Це характерно для гротеску  — 
виду художньої образності, який будується 
на  поєднанні несумісних явищ: фантастич-
ного й  реального, прекрасного й  потворного, правдоподібності й  карикатури. 
Картини зовнішньої розкоші в зображенні царського палацу контрастують із ду-
ховною обмеженістю монарха та його придворних. Царська родина змальована 
сатирично. Найбільш повно насильницька суть самодержавства розкривається 
в  моторошній сцені «генерального мордобитія» (І. Франко). Послуговуючись 

Гротеск  — літературний прийом, який 
будується на поєднанні несумісних явищ: 
фантастичного й реального, прекрасного 
й потворного, правдоподібності й карика-
тури.
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Весілля в Київській губернії (М. Пимоненко, 1891)

Досліджуємо самостійно
6. Прочитайте прислів’я. Поясніть на їхньому прикладі функції фольк лору в давнину.

Вогонь і вода добрі служити, але лихі панувати.
В болото влізти легко, а назад хоч воли впрягай.
Хто полю годить, тому жито родить.
Любиш поганяти, люби й коня годувати.
Клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі.

Жанрове розмаїття фольклору
За родовою ознакою фольклорні твори, як і  твори літератури, поділяють 

на  ліричні, епічні й  драматичні. Залежно від художньої організації, способу ви-
конання в межах родів визначають різні жанри.

Лірика відображає почуття й переживання українців. Вона представлена жан-
рами соціально-побутових і  родинно-побутових пісень. До епічних жанрів на-
лежать казки, легенди, перекази, думи. До драматичного роду відносять весілля 
й  деякі інші обрядові дійства, що супроводжуються виконанням пісень. Окрему 
групу становлять ліро-епічні жанри, що поєднують ознаки різних родів: історичні 
пісні, балади, частина народних дум.

опрацьовуємо прочитане
1. Як групуються фольклорні твори за родовою ознакою?
2. Що відображає народна лірика?
3. Назвіть епічні жанри фольклору.
4. Що належить до народної драми?
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Ілюстрація до поеми 
«Енеїда» І. Котляревського 

(А. Базилевич, 1970)

Іван Котляревський. «Енеїда»

Українізований поминальний обряд та  гастроно-
мічні подробиці знаходимо в  описі перебування 
троянців на  Сицилії. Цікавою є  третя частина по-
еми, де перед читачем постають картини пекла 
й  раю  — звичайно, в  українській народній версії. 
У  четвертій частині інтерес викликають фрагменти 
шкільного побуту (вивчення троянцями латинської 
мови: «І говорили все на  ус: / Енея звали Енеусом, / 
Уже не  паном  — домінусом, / Себе  ж то звали  — 
троянус»). Алюзії відсилають також до українського 
фольклору. Наприклад, троянці дарують царю Лати-
ну «килим-самольот чудесний», скатерть-самобран-
ку, сап’янці-самоходи. П’ята й шоста частини містять 
описи військового побуту та  численні відсилання 
до козацької історії.

Аналізуємо художній твір
1. Кого нагадують у поемі олімпійські боги?
2. Що таке алюзія? Яку роль вона відіграє в поемі?
3. До яких побутових сфер звернувся автор?
4. Наведіть приклади фольклорних алюзій.
5. У яких частинах твору переважають історичні алюзії?

Досліджуємо самостійно
6. Знайдіть у творі описи української кухні. Яку роль вони відіграють?
7. Які риси національного характеру українців розкрито в побутових описах?
8. Чи всі авторські алюзії сьогодні доступні для розуміння? Висловіть свою думку 

письмово.

Досліджуємо самостійно
9. Заповніть таблицю «Український світ в «Енеїді»».

Засоби створення українського колориту Приклади з тексту

СвоєріДніСть Сюжету
«Енеїда» Котляревського є переробкою поеми Вергілія, яка розповідає історію 

славетного Енея  — сина богині Венери й  троянця Анхіза. Після загибелі рідної 
Трої у  війні з  греками Еней помандрував у  пошуках нової батьківщини. Основу 
сюжету поеми складає подорож. Троянців переслідує лиха воля могутньої Юнони, 
дружини Зевса. Намірам Юнони протистоїть богиня Венера. Вона рятує свого 
сина Енея від небезпек, що трапляються на  його шляху. Еней відвідав різні краї 

95Родинно-побутові ліричні пісні 

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
7. Розгляньте ілюстрацію на  с. 19. Який настрій викликає у  вас картина А. Куїнджі 

«Вечір на Україні»? Чи могла б вона стати ілюстрацією до пісні «Сонце низенько, 
вечір близенько»? Поясніть свою думку. За  бажання намалюйте до  твору свою 
ілюстрацію.

8. Для опери «Наталка Полтавка» композитор М. Лисенко зробив обробку народної 
пісні «Сонце низенько, вечір близенько…». Від того часу пісня ввійшла в репер-
туар багатьох оперних співаків. На  interactive.ranok.com.ua знайдіть запис цієї 
пісні у виконанні І. Козловського, А. Солов’яненка. Які риси ліричного героя пісні 
передав кожен зі співаків?

Значення Пісень Про кохання
Родинно-побутові ліричні пісні про кохання відобразили різноманітні жит-

тєві ситуації. Ідеалізуючи взаємні почуття, вони не  уникають також згадок про 
перешкоди, що можуть постати на  шляху до  особистого щастя. В  усіх випадках 
визначальним залишається народний погляд, згідно з яким вірне кохання вважа-
ється найвищою цінністю. У  родинно-побутових ліричних піснях знайшли вияв 
найкращі душевні риси українців. Героям цих творів властива здатність до щирих 
і глибоких почуттів.

Не дивно, що народна лірика стала джерелом натхнення для багатьох пись-
менників. До її творчого осмислення зверталися видатні майстри слова Григо-
рій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Іван Франко 
та ін. Моральні орієнтири народної творчості відчутно вплинули на ідейно-худож-
ні пошуки українських літераторів.

опрацьовуємо прочитане
1. Чи завжди в народній ліриці зображується взаємне кохання? Доведіть свою дум-

ку, використовуючи прочитані твори.
2. Назвіть моральні цінності, які утверджуються в піснях про кохання. Чи відповіда-

ють вони вашим поглядам на життя?
3. Хто з  письменників використав пісні про кохання у  своїй творчості? Наведіть 

приклади.

Досліджуємо самостійно
4. За розглянутими творами складіть узагальнену характеристику героїні і  героя 

народної пісні про кохання.

Готуємо проект
5. Використовуючи матеріали віртуальних фонотеки та  картинної галереї 

на  interactive.ranok.com.ua, підготуйте літературно-музикальну композицію «Лі-
ричні пісні України».

6. Поцікавтеся, які професійні або самодіяльні колективи виконавців народної пісні 
існують у вашій місцевості. Підготуйте про них мультимедійну презентацію «Укра-
їнська народна пісня і сучасність».
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Розвиток словесного мистецтва
Література постійно розвивається, опановує нові теми, звертається до різно

манітних проблем. У  літературознавстві для позначення словесного мистецтва 
в його розвитку застосовують поняття «літературний процес». 

Не забуваймо, що найдавнішим словес
ним мистецтвом є  не література, а  фольк
лор. Він виник ще до  появи писемності, 
а  потім тривалий час розвивався поряд 
із  літературою, активно взаємодіяв із  нею. 

Важливо, що саме фольклор підготував 
культурний ґрунт для виникнення україн
ської літератури, яка зародилась із появою 
писемності. На  початку свого існування 
вона ще помітно залежала від чужих літе
ратур. Досить довго зберігався її зв’язок 
із християнською релігійною та церковною 
традицією. Та  поступово, розвиваючись 
і  збагачуючись, література зазнала посут
ніх змін. Фольклорні впливи увиразнили 
національну своєрідність книжного слова, 
прищепили йому неповторні риси україн
ського народного світовідчуття.

Загальний розвиток словесного мисте
цтва можна представити як послідовну змі
ну різних літературних епох  — окремих, 
цілісних у художньому плані етапів літературного процесу. У межах окремих епох 
виділяють вужчі поняття — напрями й течії. Для прикладу, у європейській культу
рі, до якої належить і наша література, існували епохи Середньовіччя, Ренесансу, 
Бароко. Із літературних напрямів і течій слід назвати класицизм, сентименталізм, 
романтизм, реалізм.

Наша книжна словесність пройшла практично той самий шлях духовного 
та мистецького розвитку, що й інші європейські літератури. Однак, розвиваючись 
разом із літературами інших народів, сповідуючи загальнолюдські цінності, вона 
зберегла самобутність, не втратила свого націо нального обличчя.

опрацьовуємо прочитане
1. Як ви розумієте поняття «літературний процес»?
2. Що таке літературна епоха?
3. Яку роль у розвитку словесного мистецтва відіграла писемність?
4. Доведіть, що на формування української літератури вплинув фольклор.
5. Визначте спільні та  відмінні риси фольклору й  літератури. Запис у  робочому 

 зошиті зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

Літературний процес  — існування, функ
ціонування та поступовий розвиток літера
тури нації, країни, регіону, світу протягом 
певної доби або всієї історії.

Літературна епоха  — окремий фрагмент, 
етап літературного процесу, цілісний 
у   художньому плані, окреслений приблиз
ними хронологічними рамками та важливи
ми подіями в історії літератури. Наприклад: 
епоха Середньовіччя, Ренесансу, Бароко.

Напрям, течія  — сукупність художньо
змістових та естетичних принципів і  тен
денцій, що характерні для творчості ба
гатьох письменників певного періоду 
розвитку літературного процесу. Напри
клад: класицизм, сентименталізм, роман
тизм, реалізм, натуралізм тощо. У межах 
однієї літературної епохи може існувати 
кілька літературних напрямів.
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Вступ

Автор і  художній твір
На книжковій обкладинці, як правило, вказане ім’я письменника. Його біо-

графію легко знайти в довідковій літературі, однак чимало інформації про автора 
міститься в самому творі.

Справжній митець немовби живе у двох різних світах. У щоденному житті він 
є звичайною людиною: працює, відпочиває, переймається родинними турботами, 
зустрічається з друзями та знайомими. У спілкуванні він навіть може бути нудним 
і не надто цікавим.

Та водночас письменник  — це натхненний майстер слова. Він виявляє себе 
як творець нової художньої реальності, позначеної впливом авторського «я». 
 Літературна реальність складає окремий художній світ  — витворену уявою ав-
тора образну картину дійсності. У цьому світі найповніше розкривається духовне 
багатство авторської особистості.

Художній твір завжди пов’язаний із реальною дійсністю. Він торкається бага-
тьох злободенних проблем. Із часом деякі з них можуть втрачати свою значущість. 
З’являються нові прочитання класичної літератури, ближчі наступним поколінням 
читачів. У  них читацька увага переноситься на  питання, що мають позачасове 
значення.

опрацьовуємо прочитане
1. Хто такий автор?
2. Як ви розумієте поняття «художній світ твору»?

досліджуємо самостійно
3. Що таке літературний псевдонім? Які з  відомих вам письменників підписували 

твори псевдонімами? За можливості поясність їхнє значення, причини викорис-
тання.

4. Хто такий співавтор? Чи знаєте ви твори, написані в співавторстві? Назвіть їх.
5. Чим відрізняється погляд на авторство у фольклорі й літературі?

Запрошуємо до  дискусії
6. Чи поділяєте ви думку про те, що художній твір позначений впливом авторського 

«я»? Доведіть або спростуйте цю думку.

виявляємо творчі здібності
7. Ліна Костенко писала: «Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний 

дотик до  душі». Висловіть своє розуміння поетичної тези славетної української 
поетеси в невеликому есе1.

8. Пригадайте свій улюблений твір літератури. Уявіть, що ви маєте змогу взяти 
інтерв’ю в  автора цього твору. Складіть невелику розповідь про письменника 
та запишіть запитання, які ви хотіли б йому поставити.

1 Есе (від франц. essai  — спроба)  — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну ком-
позицію.
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Аналізуємо художній твір

Як автор використав цей прийом у зображенні України?
Які картини українського життя представлені у творі?
Кого побачив оповідач у Сибіру?

Євген Гребінка  
(А. Мокрицький, 1833)

Євген Гребінка

Байки ГреБінки
Байкарі різних часів зверталися до  усталених 

упродовж  століть тем та  сюжетів. Однак кожен 
письменник прагнув вдихнути нове життя в  тра-
диційний матеріал. Байкарі наповнювали свої тво-
ри актуальним для того часу змістом, надавали їм 
національного колориту, тим самим робили байку 
близькою для читачів. Нерідко автори байок у сво-
їх творчих пошуках використовували фольклорні 
джерела і запозичували звідти не лише образність, 
а  й перевірені багатовіковим досвідом моральні 
уявлення. Саме до  таких майстрів байкарської 
справи належав Гребінка. У  свої байки він май-
стерно вплітав народні морально-етичні погляди 
та  мистецький досвід. Як підкреслив Іван Фран-
ко, ці байки «визначаються ярким національним 
і  навіть спеціально лівобережним українським ко-
лоритом, здоровим гумором і  не менш здоровою 
ліберальною тенденцією».

Байки Гребінки різні за тематикою. У деяких творах письменник зображує вза-
ємини між панами й селянами, виявляючи щиру симпатію до простих трудівників. 
У  байці «Пшениця» викривається бундючність панів; неможливість добрих вза-
ємин між панами й селянами обґрунтовується в байці «Вовк і Огонь». У багатьох 
творах гострої критики зазнають поширені людські вади: непрактичність («Мірош-
ник»), зарозумілість («Верша та Болото»), самовпевненість («Дядько на дзвониці»), 
підлабузництво («Хлопці»).

Опрацьовуємо прочитане
1. Звідки Гребінка запозичував образи своїх байок?
2. Як на його твори вплинула народна мораль?
3. До яких тем звертався байкар?

Байка «Ведмежий суд»
Тему несправедливого судочинства Євген Гребінка розкрив у  байці «Ведме-

жий суд». Письменник дуже вдало дібрав для цього алегоричні образи. Ведмідь, 
зображений у  творі як суддя, уособлює поєднання сили й  недалекого розуму. 
У ролі його помічників представлені Вовки — хижаки, що не знають милосердя. 
Позов подає хитра Лисичка. А  обвинувачують Вола, беззахисного й  покірного 
трудівника. Ці алегорії дозволили авторові якнайкраще розкрити несправедли-
вість судової системи, що тримається не  на  законі, а  на праві сильного. Байкар 
не  випадково згадав про всі етапи судового процесу та  вказав на  дотримання 
порядку ведення справи. Зовні все ніби правильно: є  позивач, підсудний, суддя 
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Григорій Сковорода (В. Губенко, 1969)

Давня література

4. Яким є авторське ставлення до свободи?
5. Якого історичного діяча згадав автор?

Досліджуємо самостійно
6. Пригадайте біографію Сковороди. Чи відповідає життя письменника його уяв-

ленню про свободу?

Запрошуємо до дискусії
7. Яку відповідь на питання «Що є свобода?» запропонували би ви?

Порівняння творів різних видів мистецтва
8. Послухайте дві пісні на  слова Г. Сковороди: «Всякому городу нрав і  права» 

у    виконанні Н. Матвієнко й ансамблю давньої музики К. Чечені та «De libertate» 
у виконанні Д. Перцова, Я. Шевчука, Т. Компаніченка, С. Охрімчука. Яке враження 
справили на вас ці пісні? Поділіться своїми враженнями на сторінках виконавців 
пісень у соціальних мережах.

ФілосоФські Думки в  алегоричній Формі
Мандрівний філософ був ще й обдарованим байкарем. До його збірки «Байки 

харківські» увійшло тридцять творів. Вони були написані на  Харківщині, що ви-
пливає із самої назви.

Відомо, що байка має дуже давнє по-
ходження. Виникнення перших її зразків 
пов’язують із  діяльністю легендарного 
давньогрецького мудреця Езопа. Для ви-
раження своїх думок він використовував 
інакомовлення, алегоричні образи. Саме 
Езоп створив жанр, ознаками якого є але-
горизм і  моралізаторство. Не  випадково 
утворилось навіть поняття «езопівська 
мова», тобто така, що висловлює певні 
думки в прихованій формі.

У давнину байки зустрічались у шкіль-
них підручниках як навчальні приклади або 
залучались до складу проповідей. Як само-
стійний жанр нашої літератури байка утвер-
дилась у  творчості Григорія Сковороди.

Усі його байки мають прозову форму. 
Автор надав творам філософічності, деякі 
з  них нагадують розгорнуті філософські 
роздуми. Байкар звернувся до  морально-
філософських тем самопізнання, «спорідне-
ної праці», суспільної гармонії.

Байка  — це прозове або віршове алего-
ричне оповідання повчального змісту. Але-
горизм і  моралізаторство  — основні озна-
ки байки. Вона має оповідну й моралістичну 
частини (фабулу й мораль).
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Євген Гребінка

Байки ГреБінки
Байкарі різних часів зверталися до  усталених 

упродовж  століть тем та  сюжетів. Однак кожен 
письменник прагнув вдихнути нове життя в  тра
диційний матеріал. Байкарі наповнювали свої тво
ри актуальним для того часу змістом, надавали їм 
національного колориту, тим самим робили байку 
близькою для читачів. Нерідко автори байок у сво
їх творчих пошуках використовували фольклорні 
джерела і запозичували звідти не лише образність, 
а  й перевірені багатовіковим досвідом моральні 
уявлення. Саме до  таких майстрів байкарської 

Сцена біля криниці (К. Трутовський, 1893) Під тим дубом криниця стояла  
(М. Примаченко, 1968)

Усна народна творчість  

НародНі пісНі про кохаННя
Пісні про кохання становлять найбільшу частину родинно-побутової лірики. 

Захоплення красою щирих почуттів, вірність і зрада, розлука, туга й сум за коха-
ною людиною — такими є мотиви цих творів.

Головні герої пісень про кохання, як правило, — парубок та дів чина. Персона-
жами другого плану можуть бути батьки, найчастіше мати, яка або застерігає до-
чку від непродуманих учинків, або ж узагалі забороняє їй зустрічатися з коханим. 
У  деяких піснях фігурують брат або сестра героїв, котрі сприяють або, навпаки, 
заважають побаченню, іноді згадуються просто якісь «лихі люди», які розлучили 
закохану пару.

У багатьох піснях про кохання почуття помітно ідеалізуються й  романтизу-
ються, герої не  стримують емоційних поривів, виявляють схильність до  макси-
малізму1 у  своїх намірах. В  окремих випадках, коли сльози, сумніви й  тривожні 
передчуття супроводжують взаємини закоханих, душевні переживання набувають 
виразного сентиментального2 забарв лення.

опрацьовуємо прочитане
1. Які мотиви переважають у народних піснях про кохання?
2. Хто є основними персонажами пісень про кохання?
3. Які особливості зображення почуття закоханості властиві таким пісням?
4. Щоб наочніше представити особливості народних пісень про кохання, за  ма-

теріалом статті підручника «Народні пісні про кохання» в  робочому зошиті  

1 Максималізм (від лат. maximalis — найбільший) — крайність у поглядах, вимогах і  т. ін., не ви-
правдана реальною дійсністю.

2  Сентиментальний (від фр. sentiment  — почуття)  — надмірно чутливий.
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стерно вплітав народні морально-етичні погляди 
та  мистецький досвід. Як підкреслив Іван Фран
ко, ці байки «визначаються ярким національним 
і  навіть спеціально лівобережним українським ко
лоритом, здоровим гумором і  не менш здоровою 
ліберальною тенденцією»

Терен цвіте  
(Е. Кондратович, кінець 1970-х рр.)

Родинно-побутові ліричні пісні 

Досліджуємо самостійно
7. Визначте зорові та  звукові образи у  творі, опишіть їх. Яку функцію вони вико

нують? Запис у робочому зошиті зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, 
таблиці, схеми).

Запрошуємо до  дискусії
8. В електронному додатку до  підручника на  interactive.ranok.com.ua знайдіть за

пис пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють…» (обр. О. Міньківського) у виконанні 
Анатолія Солов’яненка та капели бандуристів (запис 1985). Послухайте цей запис. 
Порівняйте варіант тексту пісні у  виконанні легендарного українського співака 
з текстом, представленим у підручнику. Які відмінності ви помітили? Чи вплива
ють ці відмінності на  ваше сприйняття ліричного героя? Як ви вважаєте, який 
із варіантів пісні є драматичнішим?
Послухайте пісню у виконанні дуету видатних українських оперних співаків Дмит
ра Гнатюка та Бели Руденко, сучасних фольклорних та естрадних колективів. Чиє 
виконання сподобалося вам найбільше? Чому?

Україна і  світ
1919 року Українська республіканська капела під керівництвом О. Кошиця ви-

рушила на гастролі до Європи, де своїми виступами здобула величезну славу та чис-
ленні схвальні публікації в пресі. Наприклад, у французькому виданні «Depeshe» 21 лис-
топада 1919 року був такий відгук: «Український хор закінчив у  нас свої гастролі 
зі  справжнім апофеозом. Він не  тільки досяг своєї поважної мети, а  й переконливо 
довів, що Україна має давню цивілізацію, пречудовий і багатющий фольклор».

Драма ЗраДженого серця  
(«цвіте терен, цвіте терен…»)
Розлука, марне сподівання на повернен

ня коханого, розчарування — усе це складає 
драму зрадженого дівочого серця. Художній 
паралелізм допомагає цю драму унаочнити: 
колючий терен символізує душевні випро
бування, через які пройшла героїня. Пара
доксальним чином вона сприймає своє ко
хання як горе: «Хто з  любов’ю не  знається 
/ Той горя не  знає». Така, на  перший погляд, 
дивна асоціація пояснюється в пісні пережи
ванням розлуки й  супроводжується гірким 
усвідомленням зради коханого та  прощан
ням із   мрією про подружнє щастя.

Родиннопобутові ліричні пісні про кохання відобразили різноманітні обста
вини зі  сфери дошлюбних взаємин. І  вони не  завжди оптимістичні. Ідеалізуючи 
душевне піднесення закоханих, народні пісні не оминають драматичних життєвих 
ситуацій, що супроводжують стосунки між людьми.

17



5

Форми подачі художніх творів

Невеликі за обсягом твори подаються без скорочень. 
Великі твори пропонуються в уривках (ключових 
епізодах) або у скороченому вигляді. Щоб учні 
отримали цілісне уявлення про твір, його сюжет, 
випущені фрагменти подаються в переказі 
(повні тексти творів розміщені на електронному 
освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua).

Спеціальні позначки

Спеціальні позначки підкажуть учителю та учням, які 
завдання варто виконувати в парі або групі, які письмово, 
для виконання яких завдань треба здійснити інформаційний 
пошук у бібліотеці або скористатися мережею Інтернет.

Завдання до художніх творів

Різнорівневі завдання щодо опрацювання художніх 
творів подані в рубриках «Аналізуємо художній твір», 
«Читаємо виразно», «Запрошуємо до дискусії», 
«Порівнюємо твори різних видів мистецтва», 
«Виявляємо творчі здібності», «Готуємо проект». 
Ці завдання покликані розвивати вміння читати 
художній твір, визначати його художні особливості, 
висловлювати думку усно і письмово, мислити 
критично, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
виявляти ініціативу, творити, вчитися вирішувати 
проблеми, застосовувати емоційний інтелект, 
здатність співпрацювати в команді.

Нова україНська література

присягу. І  ось уже Андрій виступає попереду ворожої гусарської лави в  чужих 
обладунках — він, немов засліплений, рубає своїх недавніх побратимів. Навіть пе-
ред лицем смерті Андрій не визнає провини, а в останню мить життя промовляє 
ім’я коханої. Пристрасть витіснила в ньому любов до батьківщини, однак не зро-
била його щасливим.

Остап в  усьому нагадує батька: він так само взірцевий носій козацького мо-
рального кодексу. Потрапивши у  ворожий полон, хлопець гідно витримує тяжкі 
випробування. Батько залишається для нього прикладом, найближчою людиною. 
Не  випадково передсмертні слова Остапа звернені саме до  батька: «Батьку! Де 
ти? Чи чуєш мене?» У цьому епізоді перед нами постає справжній герой і патріот, 
який зберіг вірність козацькому слову.

Аналізуємо художній твір
1. Як зображені сини Тараса Бульби на початку повісті?
2. Як вони поводяться під час зустрічі з батьком?
3. Що ми знаємо про поведінку Остапа й Андрія в часи їхнього навчання?
4. Назвіть основні відмінності в особистостях цих героїв.
5. Як герої поводяться на Січі?
6. Як сини Тараса Бульби показали себе в перших битвах з поляками?
7. У кого закохався Андрій? До яких наслідків призвело його почуття?
8. Хто є прикладом для Остапа? Доведіть це.
9. Як поводиться Остап перед смертю?

Досліджуємо самостійно
10. Якими є передсмертні слова головних героїв? До кого вони звернені, як характе-

ризують персонажів? Результати дослідження викладіть у зручній для вас формі 
(тексту, таблиці, схеми).

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
11. Послухайте увертюру Л. Ревуцького та  Б. Лятошинського до  опери М. Лисенка 

«Тарас Бульба» у  виконанні Заслуженого академічного симфонічного оркестру 
Національної радіокомпанії України. Якби ви знімали фільм за  повістю Гоголя, 
у яких епізодах могли б використати цю музику?

Запрошуємо до  дискусії
12. Тарас Бульба беззастережно відданий Батьківщині, й ця відданість змушує його 

вбити власного сина. Для Андрія найважливіше кохання до  жінки, заради яко-
го він зраджує рідних і  друзів. Яка з  цих життєвих позицій здається вам більш 
правильною?
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Марко Вовчок. «Інститутка»

4. Як складається її доля після приїзду панночки?
5. Як ставиться інститутка до кріпаків?
6. Чи назване у творі ім’я панночки?
7. Чому авторка схематизувала цей образ?
8. Як складаються стосунки інститутки із чоловіком?
9. Чому вона погодилась на шлюб Устини й Прокопа?

10. Які типові риси втілились в образі інститутки?

Виявляємо творчі здібності
11. Яке враження справив на  вас образ інститутки? Порівняйте її з  Устиною. Чому 

дві жінки приблизно однакового віку мають настільки різні натури? Запишіть 
порівняльну характеристику у вигляді таблиці або схеми. 
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Запрошуємо до творчого діалогу 

І насамкінець важлива порада: не полишайте читання! Воно вимагає значно біль-
ших зусиль, ніж, наприклад, перегляд телепрограм, однак усі ці зусилля абсолютно 
виправдані. Адже саме завдяки літературі ми вчимося критично й  незалежно мис-
лити, висловлювати власні думки, а не повторювати чужі слова й нав’язані засобами 
масової інформації стереотипні судження. Книжки не  лише розважають, вони допо-
магають нам залишатися собою та  водночас свідомо вдосконалювати й  розвивати 
свою особистість.

Захопливого читання та успіхів на шляху до знань!
Допоможуть вам на цьому шляху запитання та завдання, які ми згрупували за 

такими рубриками:

Опрацьовуємо прочитане
Ділимося читацьким досвідом
Досліджуємо самостійно
Аналізуємо художній твір
Читаємо виразно
Запрошуємо до дискусії
Порівнюємо твори різних видів мистецтва
Виявляємо творчі здібності
Готуємо проект
ПОВтОрюємО тА уЗАГАльнюємО

Біля деяких завдань ви помітите додаткові позначки:

завдання виконати письмово

завдання для парної або групової роботи

завдання підвищеної складності

завдання, для виконання якого варто скористатися матеріалами електронного 
освітнього ресурсу interactive.ranok.com.ua або мережі Інтернет.

«Увага, інтерактивний конкурс», про умови якого ви дізнаєтеся на сайті 
interactive.ranok.com.ua.

 завдання на вибір.

Щоб вам було легше орієнтуватися в підручнику, ми розробили систему позна-
чень його окремих розділів: 

 Вступ

 Усна народна творчість

 Давня література

 Нова українська література

4

Місячне світло над Дніпром 
(І. Айвазовський, 1858)

Усна народна творчість  

Майстерно передається своєрідний 
стан любовної «зачарованості» героя, 
його приреченість бути разом із  дівчи-
ною, очі якої наділені магічною здатністю 
«зводить людей».

Пісня, серце, очі  — ключові образи 
твору. За допомогою характерних порів-
нянь  — очі дівчини то «темні, як нічка», 
то «ясні, як день», — твориться вражен-
ня мінливості, яке асоціативно вказує 
на  темні й  світлі сторінки в  любовних 
взає минах. Слова в зменшено-пестливих 
формах (нічка, зіроньки, серденько) під-
тримують загальну ніжну тональність, 
а  наявні повтори й  алітерації («Ой, очі, 
очі, очі дівочі…») додають пісенному тво-
ру інтонаційної виразності.

Місяць на небі, зіроньки сяють…
Місяць на небі, зіроньки сяють, 
Тихо по морю човен пливе. 
В човні дівчина пісню співає, 
А козак чує — серденько мре.

Пісня та мила, пісня та люба, 
Все про кохання, все про любов. 
Як ми любились та й розійшлися, 
Тепер навіки зійшлися знов.

Ой очі, очі, очі дівочі, 
Темні, як нічка, ясні, як день! 
Ви ж мені, очі, вік вкоротили, 
Де ж ви навчились зводить людей?

Аналізуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють…»?
2. Де і коли відбуваються події твору?
3. Яким ви уявляєте ліричного героя цієї пісні?
4. Як ви гадаєте, чи взаємним є  кохання героя й  героїні? Обґрунтуйте свої мірку-

вання.
5. Знайдіть у пісні порівняння. Яку роль вони відіграють?
6. Знайдіть у творі повтори й алітерації. Поясніть їхню роль.

16

І. Котляревський
Енеїда

Поема
(Скорочено1)

Частина перша

Еней був парубок моторний 
І хлопець хоть куди козак, 
Удавсь на всеє зле проворний, 
Завзятійший од всіх бурлак. 
Но греки як, спаливши Трою, 
Зробили з неї скирту гною, 
Він, взявши торбу, тягу дав; 
Забравши деяких троянців, 
Осмалених, як гиря, ланців, 
П’ятами з Трої накивав.

Він, швидко поробивши човни, 
На синє море поспускав, 
Троянців насаджавши повні, 
І куди очі почухрав. 
Но зла Юнона, суча дочка, 

Розкудкудакалась, як квочка, 
Енея не любила — страх; 
Давно вона уже хотіла, 
Щоб його душка полетіла 
К чортам і щоб і дух не пах.

Еней був тяжко не по серцю 
Юноні, — все її гнівив: 
Здававсь гірчийший їй від перцю, 
Ні в чим Юнони не просив; 
Но гірш за те їй не любився, 
Що, бачиш, в Трої народився 
І мамою Венеру звав; 
І що його покійний дядько, 
Паріс, Пріамове дитятко, 
Путівочку Венері дав. 

[Бог вітру Еол на прохання Юнони влаштував на морі бурю. Час-
тину Енеєвих кораблів було зруйновано, загинуло багато війська. 
Та Еней пообіцяв грошей Нептунові, і той стишив вітри. Еней із тро-
янцями сіли обідати. Венера, побачивши, що її синові непереливки, 
пішла просити за нього Зевса.]

Зевес тогді кружав сивуху 
І оселедцем заїдав; 
Він, сьому випивши восьмуху, 
Послідки з кварти виливав. 
Прийшла Венера, іскривившись. 
Заплакавшись і завіскрившись, 
І стала хлипать перед ним: 
«Чим пред тобою, милий тату, 
Син заслужив таку мій плату? 
Ійон2, мов в свинки грають їм.

Куди йому уже до Риму? 
Хіба як здохне чорт в рові! 

Як вернеться пан хан до Криму, 
Як жениться сич на сові. 
Хіба б уже та не Юнона, 
Щоб не вказала макогона, 
Що й досі слухає чмелів! 
Коли б вона та не бісилась, 
Замовкла і не комизилась, 
Щоб ти се сам їй ізвелів».

Юпітер, все допивши з кубка, 
Погладив свій рукою чуб: 
«Ох, доцю, ти моя голубка! 
Я в правді твердий так, як дуб. 

1 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua ви знайдете повний текст твору.
2 Ійон  — уживається, щоб звернути чиюсь увагу на  кого-, що-небудь; дивись.

77



6

Словник термінів і понять

У словнику зібрані всі терміни, які зустрічаються 
в підручнику і можуть знадобитися учневі в процесі 
вивчення нового матеріалу або повторення. 
Словник дозволяє швидко знайти необхідне поняття 
і  таким чином полегшує роботу з підручником.

Посилання на електронний додаток

Чимало завдань містять посилання на електронний 
освітній ресурс interactive.ranok.com.ua, 
де пропонуються додаткові матеріали для вивчення 
теми. Біля таких завдань зазвичай стоїть спеціальна 
позначка , що допомагає швидко знайти їх у підручнику.

Узагальнювальні завдання

У кінці кожного розділу містяться завдання рубрики 
«Повторюємо та узагальнюємо», які допоможуть 
учням узагальнити набуті знання, а також 
перевірити рівень засвоєння знань за допомогою 
тестів на сайті interactive.ranok.com.ua.

Микола Гоголь. «Тарас Бульба»

у  цілому дотримався історичної достовірності в  зображенні запорозького коза-
цтва. Йому вдалося передати дух козацької доби.

Стаючи до роботи, письменник провів належну підготовку. Розглянувши різні 
історичні джерела, він віддав перевагу усним переказам, народним історичним 
пісням і  думам. У  зображенні запорозького козацтва Гоголя привабив «живий» 
фольклорний матеріал, який дозволив краще розкрити визначальні особливості 
історичної епохи. Такий підхід добре узгоджувався з романтичними уподобання-
ми письменника. Козацькі часи він розглядав як героїчну добу, а  самих україн-
ських козаків — як сильних духом людей, патріотів, відважних воїнів, які часто ді-
ють на межі людських можливостей. Звідси й наявність у повісті широких епічних 
картин, об’ємних і панорамних, сповнених драматизму.

Опрацьовуємо прочитане
1. Назвіть ознаки жанру повісті.
2. Чому «Тарас Бульба» є  історичною повістю?
3. Чи мають герої цього твору конкретних історичних прототипів?

М. Гоголь

Тарас Бульба
Повість

(Скорочено1)

I
—  А повернись-но, синку! Цур тобі, який ти чудний! Що це за попів-

ські підрясники на вас? І отак би то всі в академії й ходять?
Такими словами зустрів старий Бульба двох синів своїх, що вчилися 

в київській бурсі й оце приїхали додому.
Сини  його  щойно  позлазили  з  коней.  То  були  два  здоровенні  паруб-

ки, які дивилися ще спідлоба, як усі семінаристи, що лишень покінчали 
науки.  Здорові,  рум’яні  їхні  лиця  укривав  ніжний  пух,  що  не  знав  іще 
бритви. Вони дуже завстидалися з такого батькового привітання і стояли 
нерухомо, потупивши очі в землю.

—  Стійте,  стійте!  Дайте  мені  на  вас  гаразд  роздивиться, —  провадив 
він, обертаючи їх. — Ото які довгі свитки на вас! Ох же й свитки! Таких 
свиток ще й на світі не бувало. А ну ж, нехай котрийсь побіжить, а я по-
дивлюся, чи не беркицьне він на землю, у полах заплутавшись…

—  Перестаньте  глузувати,  батьку!  —  промовив  нарешті  старший 
із них.

1 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua ви знайдете повний текст твору.
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Петро Гулак-Артемовський. «Рибалка»

У морi жить iз рибками гарненько. 
Ти б сам пiрнув на дно к линам 
I парубоцькеє оддав би нам серденько! 
Ти ж бачиш сам, — не скажеш: нi, — 
Як сонечко i мiсяць червоненький 
Хлюпощуться у нас в водi на днi 
I iз води на свiт виходять веселенькi!

Ти ж бачиш сам, як в темну нiч 
Блищать у нас зiроньки пiд водою. 
Ходи ж до нас, покинь ти удку прiч, — 
Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою!

Зирни сюди!.. Чи се ж вода?.. 
Се дзеркало, — глянь на свою уроду!.. 
Ой, я не з тим прийшла сюда, 
Щоб намовлять з води на парубка невзгоду!

Вода шумить!.. Вода гуде… 
I нiженьки по кiсточки займає!.. 
Рибалка встав, Рибалка йде. 
То спиниться, то вп’ять все глибшенько пiрнає!..

Вона ж морга, вона й спiва… 
Гульк!.. — приснули на синiм морi скалки!.. 
Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!.. 
I бiльше вже нiде не бачили Рибалки!..

Аналізуємо художній твір
1. До яких джерел звертався автор під час написання балади?
2. Якою постає русалка в народній уяві? Якою її змальовує Гулак-Артемовський?
3. Що вона символізує?
4. До чого фантастична істота закликає рибалку?
5. Чим завершується балада?
6. Якого символічного значення набуває фінал балади?
7. У віртуальній бібліотеці на interactive.ranok.com.ua знайдіть текст балади Г. Гейне 

«Лорелей». Порівняйте твір видатного німецького романтика і баладу «Рибалка» 
Гулака-Артемовського. Що об’єднує ці твори? Чим відрізняється прочитання відо-
мого сюжету різними авторами? У чому виявляється вплив українського фоль-
клору на сюжет балади Г. Гулака-Артемовського?

Ділимося читацьким досвідом
8. Яких байкарів ви знаєте?
9. Пригадайте відомі вам твори в жанрі байки.

10. Які відомі вам письменники звертались у своїх творах до образу русалки?
11. Чи відомо вам про зображення якихось інших фантастичних істот у  літературі?

145

Давня література

Повторюємо та  узагальнюємо
1. Коли виникла давня українська література?
2. Яку роль у  її розвитку відіграла Біблія?
3. Що таке притча? Пригадайте зміст притчі про блудного сина.
4. Назвіть перший український літопис.
5. Які поради висловив автор «Повчання дітям»?
6. Коли відбувались події, описані у «Слові о полку Ігоревім»?
7. Якими рисами наділений герой цього твору?
8. Чи вплинув на «Слово о полку Ігоревім» фольклор?
9. Назвіть основні ознаки ренесансного мистецтва.

10. У чому полягають особливості Бароко?
11. Що таке фігурні вірші?
12. Чому твір «Їхав козак за Дунай» став народною піснею?
13. На яких глядачів була розрахована вертепна драма?
14. Чому Сковороду називають мандрівним філософом?
15. Пригадайте назви його поетичних збірок.
16. Які ідеали сповідував Сковорода?
17. Щоб перевірити свої знання за розділом «Усна народна творчість», пройдіть тест 

на сайті interactive.ranok.com.ua.

Ви опрацювали тему «Давня література». Чи задоволені ви результатом свого на-
вчання? Який твір зацікавив вас найбільше? Який твір ви хотіли б перечитати? Яких 
навичок та умінь ви набули? Які знання та уміння стануть вам у  пригоді в  майбут-
ньому? 
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Словник 
термінів і понять

Автор — творець книжки, неповторного художнього світу.
Алегорія (інакомовлення) — втілення певної абстрактної ідеї в конкретному образі тва-
рини, рослини або предмета.
Алюзія — натяк, що відсилає до певного сюжету чи образу, культурного явища, історичної 
події в розрахунку на проникливість читача, який може цей натяк зрозуміти.
Афоризм — лаконічний влучний вислів.
Байка — віршове або прозове алегоричне оповідання повчального змісту.
Балада — ліро-епічний поетичний твір фантастичного, історико-героїчного чи соціально-
побутового змісту з драматичним напруженим сюжетом.
Бароко — література й мистецтво епохи, у якій панували ідеї мінливості світу, декоративна 
пишність.
Бурлеск  — стиль, в  основі якого лежить контраст між серйозною темою і  комічним ха-
рактером її трактування.
Вічні образи — літературні образи, до яких у різні часи зверталися представники різних 
національних літератур. Наприклад, Прометей, Ісус Христос, Богородиця.
Вічні теми — літературні теми загальнолюдського значення (життя і смерть, добро і зло, 
любов і ненависть, людина і природа).
Гіпербола — перебільшення якостей людини, явища, предмета.
Громадянська поезія  — поетичні твори, у  яких розкриваються соціальні й  національні 
мотиви.
Гротеск — літературний прийом, який будується на поєднанні несумісних явищ: фантас-
тичного й реального, прекрасного й потворного, правдоподібності й карикатури.
Гумор — відображення смішного в людині й житті. Гумор частіше відображає добродушне 
ставлення, не містить різкої критики об’єкта висміювання.
Діалог — розмова двох осіб у літературному творі.
Домисел (вимисел) — народжена уявою письменника дійсність, додавання з художньою 
метою того, чого насправді не існувало.
Драма — один із літературних родів, що змальовує дійсність у дії. Драма тісно пов’язана 
з театром, вона призначена для сценічного втілення.
Драматизм — загострена напруженість дії в художньому творі.
Дума  — ліро-епічний твір, що виконується речитативом народними співцями  — банду-
ристами, кобзарями, лірниками.
Езопівська мова  — мова, яка передає думки в  замаскованій формі, за  допомогою на-
тяків, алегоризму.
Елегія — сумна лірична поезія.
Епіграф — цитата, уміщена перед текстом твору або його розділами, яка визначає основну 
ідею чи тему твору, вказує на авторську позицію.
Епізод — відносно самостійний фрагмент сюжету твору.
Епітет — художнє означення.
Епос — рід літератури, організуючою рисою якого виступає оповідь.
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Календарно-тематичний план

7

«Українська література», 9 клас
Усього — 70 год 
На тиждень — 2 год
Текстуальне вивчення творів — 59 год 
Повторення й узагальнення — 1 год 

Література рідного краю — 2 год 
Позакласне читання — 4 год 
Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин 
на текстуальне вивчення) 

Резервний час — 4 год

№  
уроку Дата Тема уроку Домашнє 

завдання

Вступ

1 Роль і місце літератури в житті нації. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична 
дійсність, що «вбирає» свій час і  є носієм загальнолюдських цінностей

Родиннопобутові пісні

2 Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Вічна таїна кохання 
в пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють»

3 Види родиннопобутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Драма зрадженого серця 
в народній ліриці («Цвіте терен, цвіте терен»)

4 Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка народних пісень. 
«Сонце низенько» 

5 Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Трагедія втрати в баладі 
«Ой летіла стріла»

6 Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та  ін.). Образ народного захисника в баладі 
«Ой на горі вогонь горить»

НП
1 балада

7 РМ № 1 Усний твір «Секрети світової слави української пісенної лірики»

Давня література

8
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси
України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник 
Святослава)

9
Перекладна література. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії 
(П. Куліш, І. Пулюй, І. НечуйЛевицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Легенди про Вавилонську вежу, 
про Мойсея

10 Притча про блудного сина. Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій 
та українській літературах

11 Контрольна робота № 1
Пам’ятки оригінальної літератури княжої РусиУкраїни.

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

12 Літописи як історикохудожні твори. «Повість временних літ» — перший український літопис. 
«Повчання Володимира Мономаха», «КиєвоПечерський Патерик»

13 «Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліроепосу. Історична 
основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства

14 Особливості композиції та стилістичних засобів «Слова о полку Ігоревім». Образи руських князів 
у творі. Наскрізна ідея патріотизму

15 Символічноміфологічні образи «Слова о полку Ігоревім» та  їхнє значення. Фольклорні мотиви. 
Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни

16 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток книгодрукування і перші друковані 
книги в Україні. Барокова поезія, проза і драматургія

17 ПЧ № 1  Курйозні вірші І. Величковського

18
Григорій СКОВОРОДА. Життя і  творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські 
моральноетичні ідеали, біблійна основа творчості. Вірші «Всякому місту — звичай і права», 
«De libertate» (зі зб. «Сад божественних пісень»)

19 Повчальний характер і художні особливості зб. «Байки Харківські». Байка «Бджола та Шершень» 
як  ілюстрація учення Сковороди про самопізнання  і  «сродний труд»

НП «Вся кому 
місту...»

20 Контрольна робота № 2
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№  
уроку Дата Тема уроку Домашнє 

завдання

Нова українська література

Творчість І. Котляревського, Г.КвіткиОснов’яненка  

21
Українська література як нова, новочасна. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові 
форми реалізму; бурлескна стильова течія). Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку 
національного самоусвідомлення. Історія появи «Енеїди»

22 Національний колорит «Енеїди» І. Котляревського, зображення в поемі життя всіх верств 
суспільства, алюзії на українську історію

уривок 
з «Енеїди»

23 Утвердження народної моралі в «Енеїді»  Котляревського (картини пекла). Бурлескний гумор, 
народна українська мова як характерні риси поеми

24 Соціальнопобутова драма «Наталка Полтавка» І. Котляревського — перший твір нової 
української драматургії. Її довготривале сценічне життя

25 Торжество народної етики в драмі «Наталка Полтавка» І. Котляревського. Наталка як уособлення 
кращих рис української жінки

26
Григорій Квітка-Основ’яненко — батько української прози, один із перших у Європі «творців 
людової повісті» (І. Франко). Повість «Маруся»: гуманістичний пафос, християнські ідеали, 
етнографічне тло твору

27 Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні повісті «Маруся». Інші персонажі 
твору, композиція повісті

28 Контрольна робота № 3  (РМ № 2 Контрольний письмовий твір)
29 ПЧ № 2 Огненний змій. Антологія української фантастики

Література українського романтизму.
Байкарська творчість поетівромантиків

30
Ідейнохудожні особливості романтизму, його зв’язок з  ідеями Просвітництва, з національним рухом. 
Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська 
трійця»)

31 Творчість поетівромантиків (Л. Боровиковський, П. ГулакАртемовський, Є. Гребінка, М. Косто ма ров, 
А. Метлинський, В. Забіла,  М. Петренко, О. АфанасьєвЧужбинський, М. Шашкевич)

1 вірш 
(на вибір)

32 ЛРК № 1  Ознайомлення з творами письменників рідного краю

33
Петро Гулак-Артемовський — перший байкаркласик української літератури. Байкаказка «Пан 
та Собака»: алегоричність образу Собаки, глибоке співчуття безправному селянству, осуд деспотизму 
та сваволі панів. Романтичні мотиви балади «Рибалка» П. ГулакаАртемовського

34 Євген Гребінка. Збірка байок «Малоросійські приказки». Викриття несправедливості кріпосницького 
судочинства, мотиви моральної вищості простого народу у байці «Ведмежий суд»

35 Вірш Є. Гребінки «Човен». Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами. 
Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур

36
Творчість Миколи Гоголя, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини 
національного духу у творах письменника, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість 
«Тарас Бульба»

37 Сюжет повісті «Тарас Бульба»  як узагальнення й символізація драматичної історії України  

38 Внутрішній епічний розмах твору; піднесеногероїчний образ головного героя в повісті М. Гоголя 
«Тарас Бульба»
Колізія морального і національнокультурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Збагачення 
й вияскравлення української культурної традиції творчістю М. Гоголя

39 Контрольна робота № 4

Нова українська література

Творчість Тараса Шевченка

40 Тарас Шевченко — геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Перші 
поетичні твори баладного та елегійного жанрів — «Причинна», «Думи мої…»

41 Історична тема у Шевченкових творах «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки». Вісь неперервності 
історичного часу («До Основ’яненка»)

42 Поема «Сон» Т. Шевченка («У всякого своя доля…») і  тогочасна суспільнополітична дійсність. 
Композиційний прийом «сну», його роль у розширенні можливостей поетичного зображення

фрагмент 
(на вибір)

43 Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний 
пафос поеми Т. Шевченка «Сон», його спрямування



Шановні вчителі!
Незабаром ви матимете змогу реалізувати своє право на вибір нового підручника з української літератури 

для 9 класу. Вибір складний і  відповідальний, адже саме від вашого рішення залежить, наскільки якісним 
та  цікавим підручником користуватимуться учні впродовж кількох наступних років. І  ми певні, що саме 
інтереси учнів скеровуватимуть ваш вибір. Але підручників чимало, і  кожен із  них має свої особливості.

Щоб допомогти вам визначити особливості нашого підручника, ми створили цей посібник. На  його 
сторінках ми ознайомимо вас із  концепцією підручника, розкажемо про принципи подання матеріалу, види 
завдань, які ми пропонуємо, і  подамо орієнтовне календарне планування.

Над підручником працювала команда професіоналів:
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 експерти та рецензенти

 редактори — головний, технічний, художній

 коректори

 оператор комп’ютерного набору

 дизайнер

 художник

 верстальник
Ми намагалися створити сучасний за змістом і формою підручник, який відповідає сьогочасним вимогам 

до освіти наших дітей. Підручник, який допоможе вам розкрити свій педагогічний талант і зацікавить ваших 
учнів.

Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам і саме його ви оберете для роботи. Але незалежно 
від вашого вибору ми щиро бажаємо вам здоров’я, успіхів, щастя в  житті та  наснаги у  вашій праці!
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№  
уроку Дата Тема уроку Домашнє 

завдання

44 Національна проблематика поезій Т. Шевченка періоду «Трьох літ». Поема «Кавказ» — пристрасний 
відгук на  тогочасну загарбницьку імперську політику

45 Узагальнена ідея поеми «Кавказ» — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд 
загарбницьких воєн

46 Продовження теми «земляків» у  посланні Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»: 
викриття конформізму значної частини української еліти, засудження комплексу меншовартості

фрагмент 
(на вибір)

47
Критичний перегляд національної історії задля її кращого майбутнього. Настроєві інтонації  послання 
Т.Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (суперечка, пересторога, погроза, заклик 
тощо)

48
Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», 
«На панщині пшеницю жала…»), символічно-узагальнений («Марія»). Пристрасна мрія матері про 
гідне життя своєї дитини у  вірші «На панщині пшеницю жала…»

49 «Наймичка» — поема про трагедію жінки з соціальних низів. Людина з народу, поетичний опис 
завершення циклу її життя. «У нашім раї на землі…» — твір на «вічну» тему матері й сина

50 РМ № 3 Усний твір «Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм»; «Еволюція 
жіночого образу в  поезії Шевченка»

51
Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. («І виріс 
я  на  чужині…», «Самому чудно. А  де  ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»). Підбиття 
підсумків чесно прожитого життя

вірш «Доля»

52
Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаія. Глава 35»). Художня інтерпретація 
творів із  Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. («Блажений муж 
на  лукаву…»)

53 Світова велич українського поета. Огляд творчої спадщини Т. Шевченка та  історичний поступ 
України. Вшанування пам’яті поета в  Україні й за кордоном

54 Контрольна робота № 5
55 ПЧ № 3 Т. Шевченко. Повість «Художник»

Українська проза і поезія другої половини ХІХ століття

56 «Українець у  Європі, європеєць в  Україні» — Пантелеймон Куліш. Громадська та культурницька 
робота на  шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Романтична основа світогляду

57 «Чорна рада» П. Куліша  — перший україномовний історичний роман. Походження його назви, 
історична основа й  авторська уява, романтичність стилю

58 Динамічний інтригуючий сюжет роману «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди 
головних героїв

59 Загальнолюдські риси героїв «Чорної ради» П. Куліша — ініціативність,  лицарство, благородство, 
вірність почуттю та  обов’язку

60 Життя і  творча діяльність Марка Вовчка. «Народні оповідання»; продовження теми народного життя 
в  повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини

61 Марко Вовчок «Інститутка». Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська 
позиція у  творі

62
Українська поезія другої половини ХІХ ст. Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, 
Яків Щоголів, Іван Манжура, Борис Грінченко, Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир 
Самійленко, Павло Грабовський (оглядово))

63 Михайло Старицький  — драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не зaхвати солодкого 
зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Поетичні засоби для вираження почуття.

64 ПЧ № 4 М. Старицький «Оборона Буші»

65
Іван Нечуй-Левицький — «колосальне всеобіймаюче око України». «Кайдашева сім’я» — 
соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ракурс зображення та необхідність його 
врахування під час інтерпретації повісті

66 Реалізм повісті «Кайдашева сім’я», вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні характери 
у  творі

67 Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті І. Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я». Утвердження цінностей національної етики засобами комічного

68 Контрольна робота № 5 (РМ № 4 Контрольний письмовий твір)
69 ЛРК № 2  Ознайомлення з  творами письменників рідного краю
70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й найбільше запам’яталися 

На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«Українська література» підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів
(автори О. І. Борзенко, О. В. Лобусова)



людська — є довгоденність» (Сірах). Як же не згубити, коли замість добрих послуг лише 

ображає друзів і родичів, близьких і далеких, співвітчизників і чужоземців? Як не обража-

ти, коли вона суспільству приносить шкоду? Як не зашкодити, коли погано виконувати 

обов’язки? Як не буде погано, коли немає завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться 

працелюбність, коли немає бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? 

Природа — всьому початкова причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання 

ж — започаткування, схильність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно праг-

не до праці і радіє з неї, як зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух усієї машини, 

доки не довершиться справа, що сплітає творцеві своєму вінець радості. Коротко кажучи, 

природа наснажує до діла і зміцнює до праці, роблячи її солодкою… Скажу тобі: коли бажа-

єш, щоб син твій охоче й безпомилково виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під 

час вибору звання, відповідно до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почес-

ні, як законні. Хіба не знаєш, що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки 

від маєтності залежать? Чи не бачиш, що низьке звання часто віднаходить маєтність, а ви-

соке — губить? Не дивись, хто вище і хто нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і убогі-

ше, але дивись на те, що з тобою споріднене. Вже ми казали, що без спорідненості все ніщо… 

Коли володар маєтків живе щасливо, не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до ма-

єтків не прив’язане. Коли казати про володіння за спорідненістю, слід розуміти і види всіх 

зовнішностей. Зовнішнє те, що лежить поза людиною: грунт, рід, чин тощо. Шукай, що хо-

чеш, але не загуби світу. Шляхетний список лежить поза тобою, а ти поза ним цілком мо-

жеш бути щасливий. Він без світу ніщо, а світ без нього — щось, без чого не можна бути 

щасливим і в едемськім раю. …Моя розмова стосується лише людинолюбних душ, чесних 

станів і благословенних видів промислу, які не суперечать божому і людському законові, 

а складають плодоносний церкви, ясніше кажучи, суспільства, сад, як окремі частини скла-

дають годинниковий механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли кожна людина не лише до-

бра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу. Се і є бути щасливим, пізнати 

бра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу. Се і є бути щасливим, пізнати 

себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною по-

себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною по-

требою. Така потреба — се благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як 

требою. Така потреба — се благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як 

потреба, так і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

потреба, так і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, але до неї 

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, але до неї 

не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, що дорожчий за все 

не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, що дорожчий за все 

на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість людська — є довгоденність» (Сі-

на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість людська — є довгоденність» (Сі-

рах). Як же не згубити, коли замість добрих послуг лише ображає друзів і родичів, близь-

рах). Як же не згубити, коли замість добрих послуг лише ображає друзів і родичів, близь-

ких і далеких, співвітчизників і чужоземців? Як не ображати, коли вона суспільству при-

ких і далеких, співвітчизників і чужоземців? Як не ображати, коли вона суспільству при-

носить шкоду? Як не зашкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, 

носить шкоду? Як не зашкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, 

коли немає завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться працелюбність, коли немає ба-

коли немає завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться працелюбність, коли немає ба-

жання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому початкова 

жання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому початкова 

причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання ж — започаткування, схиль-

причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання ж — започаткування, схиль-

ність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно прагне до праці і радіє з неї, як 

ність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно прагне до праці і радіє з неї, як 

зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух усієї машини, доки не довершиться справа, 

зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух усієї машини, доки не довершиться справа, 

що сплітає творцеві своєму вінець радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміц-

що сплітає творцеві своєму вінець радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміц-

нює до праці, роблячи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче й безпо-

нює до праці, роблячи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче й безпо-

милково виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під час вибору звання, відповідно 

милково виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під час вибору звання, відповідно 

до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почесні, як законні. Хіба не знаєш, 

до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почесні, як законні. Хіба не знаєш, 

що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки від маєтності залежать? Чи 

що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки від маєтності залежать? Чи 

не бачиш, що низьке звання часто віднаходить маєтність, а високе — губить? Не дивись, хто 

не бачиш, що низьке звання часто віднаходить маєтність, а високе — губить? Не дивись, хто 

вище і хто нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і убогіше, але дивись на те, що з тобою 

вище і хто нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і убогіше, але дивись на те, що з тобою 

споріднене. Вже ми казали, що без спорідненості все ніщо… Коли володар маєтків живе щас-

споріднене. Вже ми казали, що без спорідненості все ніщо… Коли володар маєтків живе щас-

ливо, не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків не прив’язане. Коли казати 

ливо, не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків не прив’язане. Коли казати 

про володіння за спорідненістю, слід розуміти і види всіх зовнішностей. Зовнішнє те, що 

…Моя розмова стосується лише людинолюбних душ, чесних станів і благо-

словенних видів промислу, які не суперечать божому і людському законові, 

а складають плодоносний церкви, ясніше кажучи, суспільства, сад, як окремі 

частини складають годинниковий механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли 

кожна людина не лише добра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить 

роботу. Се і є бути щасливим, пізнати себе чи свою природу, взятися за своє 

споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною потребою. Така потреба — се 

благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як потреба, так 

і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, 

але до неї не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, 

що дорожчий за все на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість 
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• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, відеоуроки, тематичне онлайн-тестування
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