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 У даній роботі зібрано та упорядковано матеріал для детального аналізу 

художніх творів української літератури згідно програми підготовки до ЗНО-

2020. Використано  досвід роботи викладача української літератури з цього 

питання.  

Робота містить аналіз всіх творів програми ЗНО-2020, що необхідні для 

вивчення студентами при підготовці до іспиту. Матеріал виконано за 

допомогою шаблонів-схем SmartArt, подано в лаконічній формі, та 

рекомендовано використовувати як під час занять з української літератури по  

підготовці до ЗНО, так і самостійно студентами. Рекомендовано для 

використання викладачами – філологами.  

 

 

 

Рекомендовано цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін 

Протокол № 3 від «16» жовтня 2019 р. 
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ВСТУП 

Ідеалом сучасного навчання є особистість із гнучким розумом, зі швидкою 

реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому процес 

формування такої особистості повинен проходити постійно, поряд з високою 

мотивацією до навчання.  

Зацікавити, вмотивувати студентів до вивчення дисциплни можна шляхом 

уникнення одноманітності, шаблонності в роботі, використання таких форм, 

методів навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне 

мислення здобувачів освіти. У першу чергу необхідно орієнтуватися  саме на 

них. Адже від того, чи буде бажання вчитися, пізнавати щось нове, і залежить 

результат спільної роботи студента та викладача. 

Зацікавити сучасного студента читанням величезних параграфів сухої 

теорії – неможливо. І якщо раніше велика кількість ілюстрацій, малюнків 

вважалися прерогативою лише молодших школярів, то зараз – це вимога часу у 

викладанні всіх предметів у всіх ланках школи, і коледжу також. 

Застосування різноманітних способів візуалізації дає можливість 

урізноманітнити навчання на заняттях з української літератури. Дуже часто сам 

термін «візуалізація» асоціюється з такими комп’ютерними технологіями, як 

презентація. Але і роздруковані матеріали мають значення.  

Останнім часом, особливо у зв’язку з необхідністю підготовки до ЗНО, 

центральне місце у застосуванні візуалізації навчального матеріалу займає 

використання шаблонів-схем SmartArt.  Оскільки знайомство з комп’ютером і 

програмою Microsoft Word дає можливість створювати яскраві схеми, таблиці, 

алгоритми, за допомогою яких максимально унаочнюється сам процес навчання.  

Сфера застосування шаблонів-схем SmartArt величезна – від створення 

візуальних завдань (таблиці, кола Вена, структури, ієрархії, списки тощо) до 

цілих плакатів.  Тому виникла ідея візуалізувати в коротких схемах та таблицях 

матеріал для підготовки до ЗНО з української літератури.  

Дуже важливо на етапі підготовки мати зручний та практичний довідник 

під рукою. При створенні схеми для довідника головне вибрати правильний тип 

малюнка для вмісту і додати йому найбільш доречний вигляд. 
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 Створені документи можна використовувати як в друкованому, так і в 

електронному вигляді. Роздруковані матеріали можна зберігати у папці з 

файлами та застосовувати на будь-якому етапі вивчення чи повторення 

матеріалу. Електронний варіант можна використовувати як при роботі на занятті 

з використанням технічних засобів навчання, так і при дистанційному навчанні. 

Значення подібного довідника як у повсякденній роботі, так і при 

організації повторення при підготовці до ЗНО неможливо переоцінити. 
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Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і 

родинно-побутових пісень 

 

 

 

Календарно-обрядові пісні

колядки, щедрівки (зимовий різдвяний 
цикл);

русальні (пов'язані 
зі святковим 

циклом колосіння 
збіжжя та розквіту 
природи наприкінці 

весни);

купальські 
(переджниварсь

кий цикл 
середини літа);

веснянки, гаївки, 
або гагілки 

(весняний цикл);

жниварські і 
стодольні 

(збирання врожаю 
в кінці літа).

     Колядки 
 

Це  відтворення міфу про створення Світу і величальні пісні, призначені для 

кожної конкретної людини: господаря, господині, хлопця, дівчини, дитини. 

У колядках мають місце певні образи: Ясен місяць – пан  господар, Красне 

сонце – жона  його, Дрібні зірки – його  дітки. 

 

Провідні мотиви колядок: 

- кохання як запорука людського щастя; 

- одвічне родинне благополуччя; 

- уславлення народження Ісуса Христа, 

- уславлення хліборобської праці, захисту рідної землі. 

Усна народна творчість 
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Русальні пісні  

Русальні пісні виконуються під час Зелених свят на початку або в середині 

травня, у час найбільшого замаювання землі квітами й травами (Трійця). Звичай 

вносити до хати зілля на Трійцю означає запросини русалок, бо вони живуть у травах 

і квітах. Це був своєрідний обряд вшанування їх, як своїх прародичів. 

Щедрівки 

— пісні, що виконуються на Щедрий вечір (Новоліття). У них звучать щедрі 

побажання рідним і близьким, а також наявні мотиви весняних господарських робіт, 

тому що в дохристиянські часи Новий рік святкувався навесні. 

 Веснянки 

Залежно від місцевості весняні пісні називалися гаївками, гатками, ягілками, маївками. 

За народними уявленнями весну приносять птахи. Першими прилітають жайворонки, 

тому їм присвячено багато веснянок. Проятгом віків сформувався чіткий весняний 

обряд – закликання весни піснями, іграми, хороводами. Випікалося печиво у вигляді 

голубків, жайворонків, яке діти розносили по селу та співали веснянок. 

Провідні мотиви веснянок: 

- турбота про майбутній добробут; 

- заклики та побажання (найчастіше звучать звертання до птахів: гусей, качок, лелек, 

зозуль, ластівок, - їм ставлять запитання про майбутній урожай, просять принести 

літнє тепло); 

- замовляння врожаю тощо. 
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Купальські пісні 

Пісні язичницького, купальського змісту, супроводжують розваги молоді під час 

літнього свята Купайла, що триває всю ніч. Купальське дійство складається з багатьох 

елементів: плетіння вінків; запалювання вогнища і стрибання через нього; прикрашання 

стрічками й віночками жіночого деревця (Карени, Купали); водіння хороводів навколо неї; 

запалювання колеса; спалювання солом'яної чоловічої ляльки – Купала; ворожіння, 

купання. 

Жниварські пісні 

Жниварські пісні українців, як і всіх слов'янських народів, відображають урочисту, 

відповідальну пору в житті хлібороба – збирання врожаю. 

Жниварські пісні поділяються на: зажинкові, що виконуються до початку роботи, 

жнивні, виконувані під час збирання врожаю, обжинкові (дожинкові), що супроводжували 

свято закінчення жнив. Жали і співали жнивних пісень переважно жінки. Пісні 

звеличували, опоетизовували хліборобську працю, величали господаря, уславлювали 

женців. 
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Суспільно-побутові пісні:

козацькі кріпацькі

бурлацькі солдатські

чумацькі

заробіт
чанські

Соціально-

• Відображає думки, почуття, настрої народу, викликані
явищами, подіями чи обставинами суспільного життя.

побутова

• Узяті в сукупності, ці пісні дають широку, правдиву
картину історичного буття народу.

лірика

• У них особливо виразно виявляються його волелюбність,
ненависть до насильства й експлуатації, мрії про
справедливий суспільний лад.
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Найпоширеніші теми козацьких пісень:

- прощання козака з рідними та його 
від'їзд із дому, мотив ностальгії за 

рідною домівкою

- мотив небезпеки, що постійно 
загрожує козакові

- тема 
смерті

про боротьбу з нападниками, перемоги й поразки коз.ацького війська, чужинську неволю, 
рабство та інше

Козацькі пісні витворюють ліричний образ 
козака  -

тилового представника Запорозької Січі, 
передають романтику козацької волі

Козацькі пісні

виникли у XV - XVI ст. з появою козацтва
увібрали в себе інформацію про історичні 

реалії доби:

Приклади чумацьких пісень:

«Ой у степу криниченька», «Буркун-зілля», 
«Волики», «Гуляв чумак на риночку»,

«Над річкою бережком», «Ой у полі 
криниченька», «Ох і не стелися, хрещатий 

барвінку»

Теми чумацьких пісень

- від'їзд у дорогу
- приготування до 
тривалої подорожі

- прощання з родиною
- пригоди 

чумаків,гуляння після 
повернення

Чумацькі пісні
З XV ст. в Україні відомий торгівельний 
промисел чумаків, які волами їздили до 

берегів Чорного й Азовського морів 
Дорогою чумаки співали пісні

Козацькі пісні: «Гомін, гомін по діброві», «Ой на горі та женці жнуть», 

«Стоїть явір над водою», «А вже літ більш двісті», «Їхав козак містом»,«Козак 

від'їжджає» 
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Приклади пісень:

«На тій горі, на тій горі», «Ой понад морем, понад 
Дунаєм», «Била мене мати березовим прутом»

«А в неділю рано, рано-ранесенько», «А на горі два 
явори», «Бідна моя головонька»

Теми пісень:

сумний настрій (фактично це – голосіння)
знаменували перехід зі «свого» світу в 

«чужий», де діють бездушні закони, панує 
чужа мова, невідоме майбутнє

Солдатські та рекрутські пісні
рекрутські пісні породжені явищем 

рекрутизації
загальної військової служби для чоловіків (після 

зруйнування Січі)

Приклади пісень:

«Із-за гори вітер віє», «На панщину ходжу, ходжу»,
«Нема в світі правди, правди не зиськати»

«Бодай пану в дворі страшно», «В неділеньку
рано»,«Наступає чорна хмара»

Теми пісень:

вираження негативного ставлення селян до
тяжкої долі, умов підневільного життя

змалювання нелегкої праці, знущання поміщиків з
кріпаків, приниження людської гідності

Кріпацькі пісні
Поява пісень зумовлена суспільним явищем: 
відновлення Росією кріпацтва на українських 

землях 

(остаточно кріпацтво в Україні було 
оформлено 1783 р. указом Катерини II)

Б
ур

ла
ць

кі
 п

іс
ні

 Сповнені тугою за 
рідним краєм, 
передано важку 
працю бурлака й 
зневажливе 
ставлення до нього 
хазяїна

Н
ай

м
ит

сь
кі

 

Про долю 
наймита, якого 
хазяї зневажають, 
гонять після 
тяжкої роботи в 
полі ще й носити 
воду, пасти худобу, 
а буває й віддають 
наймита в солдати 
замість свого сина

З
ар

об
іт

ча
нс

ьк
і Про нелегку долю 

заробітчан (тих же 
наймитів), 
ненависть до 
насильства, мрії про 
справедливий 
суспільний лад
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Родинно-побутові пісні

пісні про кохання 
(дошлюбні 
взаємини)

пісні про сімейне 
життя (родинні 

стосунки)

пісні про трагічні 
сімейні обставини, 

пов´язані з 
втратою членів 
сім´ї (вдовині, 

сирітські) 

гумористично-
сатиричні пісні, що 

стосуються усіх 
сімейних проблем, 

особистих 
почуттів, але 

висвітлюють їх у 
гумористичному 

ключі 
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"Українська 
Сапфо"

Жила за часів 
Хмельниччини в 

Полтаві

Напівлегендарна 
українська 

народна співачка 
та поетеса

Померла 
молодою у 
віці 28років

«Віють 
вітри, 
віють 
буйні»

(2пол. 
17ст.)

Літературний рід: лірика. 

Жанр: пісня, інтимна лірика з елеменами соціально-
побутової.

Тема: відтворення страждань дівчини від розлуки з 
коханим.

Ідея: співчуття дівчині, яка втратила коханого, 
возвеличення щирого почуття кохання.

«Засвіт 
встали 
козаченьки»

(1650-ті р.)

Літературний рід: лірика. 

Жанр: пісня з елеменами балади, соціально-
побутова пісня з елементами історичної.

Тема: прощання козака з коханою і матір'ю, 
перед тим, як вирушити на війну.

Ідея: уславлення дівчат і матерів, що чекають 
своїх коханих і синів з війни, уславлення кохання.
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Історичні пісні

• відтворюють справжні історичні події,
зображують конкретних історичних осіб,
найголовнішу рису народних героїв — готовність
іти на самопожертву заради рідної землі.

Історичні пісні

• – це народні ліро-епічні твори про важливі
історичні події та конкретних історичних осіб.

"Ой 
Морозе,

• Літературний рід: ліро-епос.
• Жанр: історична пісня.

Морозенку"

•Тема: оспівування боротьби козаків під керівництвом
Морозенка з татарами.

•Ідея: возвеличення мудрості, мужності козацького ватажка;
засудження жорстокості, підступності татарських
поневолювачів.

(17ст.)

•Основна думка: нічого не бояться козаки, заради щасливого
життя народу вони ладні пожертвувати власним життям; народ,
що б’ється за свою незалежність, неодмінно переможе.

Композиція 
твору

Твір має свого роду обрамлення — починається і 
закінчується уславленням мужності козацького 
ватажка Морозенка. 

Експозиція: похід козаків на татар під 
керівництвом Морозенка. Зав’язка: бій з ворогом.

Кульмінація: полон та катування героя. 
Розв’язка: сум матінки-України з приводу смерті 
свого сина.
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«Чи не той то хміль» (Пісня про Богдана Хмельницького) 
 

Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється? 
Гей, той то Хмельницький, що з ляхами б'ється. 

Гей, поїхав Хмельницький ік Жовтому Броду, 
Гей, не один лях лежить головою в воду. 

Не пий, Хмельницький, дуже той Жовтої Води: 
Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. 
«А я ляхів не боюся і гадки не маю, 
За собою великую потугу я знаю, 

Іще й орду за собою веду: 
А все, вражі ляхи, на вашу біду». 

Утікали ляхи — погубили шуби... 
Гей, не один лях лежить, вищиривши зуби 

Становили ляхи дубовії хати, 
Прийдеться ляшенькам в Польщу утікати! 

Утікали ляхів де якії повки, 
Їли ляхів собаки і сірії вовки. 

Гей, там поле, а на полі цвіти,— 
Не по однім ляху заплакали діти. 

Гей, там річка, через річку глиця,— 
Не по однім ляху зосталась вдовиця! 

 

 

 

«Чи не 
той то 
хміль» 
(17ст.)

Літературний рід: ліро-епос.

Жанр: історична пісня.

За основу пісні «Чи не той то хміль...» узято одну з
найвизначніших подій Національно-визвольної війни
під проводом Б. Хмельницького — перша збройна
перемога козаків над поляками під Жовтими Водами
в травні 1648 р.

Ця пісня виконувала важливу роль у тодішній Україні
— плекала в народі повагу до свого ватажка Б.
Хмельницького.
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Маруся — проста дівчина-бранка з благородною, чистою душею. Вона не забула своєї 

вітчизни, народу і прагне врятувати козаків-невільників. Звідси благородні риси і вчинки 

героїні. Маруся Богуславка не осуджується в думі, хоч вона і «потурчилась, 

побусурманилась». Навпаки, співець викликає до неї глибоке співчуття у слухачів, наділяє її 

багатьма позитивними якостями: християнська земля для неї — «наша», Маруся 

постійно думає про змучених невільників і здійснює свій задум — допомагає їм вирватись з 

ненависної турецької каторги. 

 

Думи

• великі пісенно-розповідні твори переважно героїчного змісту про 
важливі історичні події (найчастіше про боротьбу українського 
народу проти іноземних загарбників). 

Думи з'явилися приблизно у XV ст. - у час виникнення козацтва. 

• У думах народ створив образи мужніх, благородних і сильних 
духом героїв, які заради своєї свободи готові йти на смерть. 
Виконавці народних дум - кобзарі та лірники, які ходили 
містами і селами, співали думи під акомпанемент своїх 
інструментів. Самі вони називали думи «козацькими піснями», 
«поважними піснями».

«Дума про 
Марусю 
Богуславку»

(XVI — XVII 
ст.)

Літературний рід: ліро-епос 

Жанр: дума

Тема: розповідь про те, як українська дівчина, яка стала 
дружиною турецького султана, допомагає своїм 
полоненим землякам повернутися до рідної землі

Ідея: засудження поневолення, страждань, яких 
зазнали українці під час нападу турків, віра у щасливе 
вільне життя
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Балада 

  

 

         

 

 

 

 

 

  

Балади— ліро-епічні твори з яскравим сюжетом, що мають трагічну 
або фантастичну розв’язку.

• Мотиви балад були різні: туга за нареченою, вбитий на війні козак, 
почуття дівчини, з яких насміялися, зле чарівництво та прокльони 
свекрухи на адресу молодої невістки, зрада і помста. Українські 
балади-пісні відображають світобачення і уявлення різних поколінь, 
їх зв’язок з природою.

Персонажі балад представлені символами. Син, якого прокляла матір, 
стає явором, невістка, яку зненавиділа свекруха, — тополею. Дівчина 
може перетворитися на пташку, а козацька смерть представляється в 
інших образах: “в головах ворон кряче, а в ніженьках коник плаче”, є 
образи ясного сокола, сизого голуба, сивої зозулі.

Балада «Ой 
летіла 
стріла» 

Рід літератури: ліро-епос.

Жанр: народна балада.

Тема: оспівування суму за вбитим стрілою вдовиним 
сином.

Ідея: висловлення співчуття до загиблого.

Основна думка: Ой матінка плаче, / Поки жити буде, / А 
сестриця плаче, / Поки не забуде; / А миленька плаче, / 
Поки його бачить…
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«Повість минулих літ» (уривки  про 
заснування Києва, про помсту княгині Ольги)

Жанр: літопис (хронологічнии ̆ виклад важливих 
подіи ̆ із історії Київської Русі).

Автор: Нестор Літописець (чернець Києво-
Печерського монастиря, бл. 1055-1113 рр).

Основні мотиви: заклики до єдності Руської землі, 
любов до неї, занепокоєння через князівські усобиці 
та напади кочових народів.

"Слово 
про 
похід 
Ігорів"

Літературний рід: ліро-епос

Жанр: героїчна поема

Тема твору: зображення невдалого походу князя Ігоря проти 
половців 1185 р. (у вузькому розумінні); історична доля Руської землі, 
її минуле, сучасне й майбутнє (у широкому розумінні)

Ідея твору: заклик до єднання, любові до рідної землі

Автор: невідомий

Давня українська література 
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Головні образи: 

Ігор Святославич — чесний і відкритий, гордий і відважний, мужній і 

рішучий, вольовий, зневажає смерть, полон для нього — найбільша ганьба 

(«Лучче ж потятим бути, аніж полоненим…»), але необачний, надміру 

запальний. 

Святослав — великий державний діяч, справжній патріот і благородна 

людина, мудрий, хоробрий, висуває ідею єдності руських князів з метою 

зміцнення КИЇВСЬКОЇ держави. 

Ярославна (справжнє історичне ім’я — Єфросинія, дочка галицького князя 

Ярослава Осмомисла) — єдиний жіночий образ твору. Вірна й самовіддана 

дружина князя Ігоря, наділена моральною красою, глибоким ліризмом, здатна 

на самопожертву заради коханого, усієї держави. Вона звертається до сил 

природи (Дніпра-Славутича, Вітру, Сонця), щоб ті послабили полонські муки не 

лише її чоловіка, а й інших воїнів-русичів. Ярославна — заступниця всіх воїнів 

Київської Русі. 
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03.12.1722-
09.11.1794р.р.

поет, 
педагог, 

музикант

мандрівний
філософ

Григорій 
Сковорода

«De 
libertate»
(«Про 
свободу») 
1757

Літературний рід: лірика

Жанр: ліричний вірш

Вид лірики: громадянська (патріотична)

Тема: вияв громадянської мужності поета в період посилення
кріпацтва, оспівуючи волю як найбільше багатство людини.

Ідея: уславлення Богдана Хмельницького, народного героя, який
присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя українського
народу; утвердження свободи людини як найвищої суспільної
цінності.

Ідейний зміст твору. Поезія починається спокійним філософським 
міркуванням про те, що являє собою воля, яка її цінність: 

«Що є свобода? Добро в ній якеє? 
Кажуть, неначе воно золотеє. 
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши це злото, 
Проти свободи воно лиш болото». 

Дуже показовим є прославлення в цьому вірші Богдана Хмельницького 
як «батька вольності», як вірного сина українського народу. Поет 
закінчує твір словами: 

«О, якби в дурні мені не пошитись, 
Щоб без свободи не міг я лишитись. 
Слава навіки буде з тобою, 
Вольності отче, Богдане-герою!» 
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«Всякому 
місту —
звичай і 
права»

(Із збірки 
«Сад 
божественн
их пісень») 
(1758р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: ліричний вірш, що став народною піснею (філософсько-
сатиричний).

Вид лірики: громадянська (філософська).

Тема: викриття суспільних вад, щасливий той, хто має чисте 
сумління.

Ідея: вшанування справжніх життєвих цінностей; засудження і
висміювання моральних вад тогочасного суспільного життя;
поштовх до розуміння, що життєва суєта не дає можливості
людині збагнути суть життя.

«Бджола та 
Шершень»

(1774р.)

Літературний рід: ліро-епос.

Жанр: літературна байка.

Тема: розповідь про важливу роль праці за покликанням (тема
«сродної» праці), розкриття суперечності між трудовим
способом життя і паразитичним існуванням.

Ідея: уславлення улюбленої праці, яка є стимулом життя;
засудження паразитичного способу існування. Праця має
стати для людини природною потребою і «найсолодшою
поживою» (ідея спорідненої праці).

Алегоричні образи: Бджола (алегоричний образ працьовитої,
мудрої, досвідченої людини); Шершень (алегоричний образ
людини лінивої, яка звикла користуватися результатами
чужої праці).

Композиція: основна частина — оповідна (короткий діалог
між Бджолою та Шершнем) — і «сила» — дидактична
частина (мораль), де автор на конкретних прикладах пропагує
ідею «сродної» праці, наголошує, що немає нічого кращого для
людини, як жити за своєю природою. Мораль («сила») байки
значно більша за оповідну частину.
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Зачинатель  нової 
української літературної 

мови Іван 
Котляревсь-

кий

"Енеїда" -
перший твір 

народною 
мовою

09.09.1769-
10.11.1838р.р.

Письменник, поет, 
громадський діяч

«Енеїда»

(1798р.)

Літературний рід: ліро-епос.

Жанр: епічна бурлескно-травестійна поема (епічна — бо в ній
події подаються в розповідній формі; травестійна — бо античні
герої «перевдягнені» в українське вбрання, перенесені в історичні
умови українського життя; бурлескна — бо події і люди
змальовуються здебільшого в жартівливо-знижувальному тоні).

Тема: змалювання життя українського суспільства кінця XVIII ст.

Ідея: утвердження безсмертності українського народу, його 
ментальності, культури, волелюбності; засудження негативних 
соціальних явищ українського суспільства кінця XVIII ст.

Напрям: просвітницький реалізм.  

Композиція 
"Енеїди"

Частина І. Початок подорожі Енея. Буря на морі. Гостювання в Дідони.

Частина II. На Сицилії. Поминки за Енеєвим батьком Анхізом. Пожежа на 
троянському флоті.

Частина III. На землі Кумській. Зустріч Енея із Сивіллою. Подорож у пекло. 
Зустріч з батьком Анхізом.

Частина IV. На Латинській землі. Підготовка до війни, її початок.

V. Війна між троянцями і рутульцями. Героїчний подвиг Низа та Евріала.

Частина VI. Продовження війни. Поєдинок Енея і Турна. Перемога Енея.

Література кінця XVIII – XIX ст. 
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Головні  
персонажі 
"Енеїди:"

Еней

Анхіз (батько 
Енея)

друзі Енея:  
Низ та 
Евріал

Венера (мати 
Енея)

боги: Зевс, 
Еол, 

Нептун, 
Юнона

Дідона

цар Латин, 
цариця 
Амата, 
Лавінія

цар Турн

Проблематика

"Енеїди":

засудження 
негативних 

суспільних вад захисту рідної 
землі від ворогів

патріотизму 

громадянського 
обов’язку, честі сім’ї 

утвердження 
добропорядності, 

щирості, добра, поваги 
до батьків 

соціальної 
нерівності 

любові і ненависті, 
дружби, кохання 
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"Наталка 
Полтавка" 
(1819р.)

Рід літератури:  драма.

Жанр: соціально-побутова драма, "малоросійська опера".

Тема: зображення кохання бідної української дівчини-селянки, яка 
відстоює своє право на щастя.

Ідея: втілення народного ідеалу української дівчини, її моральної 
краси; засудження лицемірства, крутійства, хижацтва сільської 
верхівки в образах виборного і возного.

Художній напрям: поєднання ознак сентименталізму та 
просвітницького реалізму.

Герої 
твору

Наталка

Терпилиха

возний 
Тетерваковський 

Петро 

виборний 
Макогоненко

Микола

мати 

Сюжетну дію п’єси рухає соціально-побутовий конфлікт (між Наталкою, 
бідною селянською дівчиною, і возним Тетерваковським, багатим паном, але 

нелюбим Наталці, який, користуючись своєю владою і матеріальним 
становищем Наталчиної сім’ї, претендує на роль її чоловіка. Саме цьому 

підпорядковані всі інші взаємини дійових осіб. 
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09.03. 1814 -
10.03.1861р.р.

Тарас Шевченко
поет, художник, 
громадський діяч

національний герой, 
символ України

"Кобзар", 
основоположник 
нової української 

літератури і  
мови

"Катерина"

(1839 р.) 

(В. Жуковському)

Літературний 
рід: ліро-епос.

Жанр: соціально-
побутова поема.

Провідний мотив: зображення 
трагічної долі жінки-
покритки й дитини-

безбатченка в кріпосному 
суспільстві.

Головні 
герої: Катерина, її 

батько й мати, син 
Івась, москаль Іван.

Сюжет твору:

кохання Катрі 
з офіцером 

від’їзд москаля 
народження 
нешлюбного 

сина 

вигнання 
батьками 

дочки з дому

поневіряння 
Катрі на 
чужині 

зустріч із 
москалем 

Іваном 

самогубство 
героїні 

сцена зустрічі 
Івася-підлітка 

з батьком
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"Кавказ" (1845р.) (Якову де Бальмену) 

Літературний рід: ліро-епос.

Жанр: сатирична поема з елементами лірики та героїки.

Тема: зображення загарбницької політики російського 
самодержавства, реакційної ролі церкви й прогнилої 

дворянської моралі.

Головні ідеї твору: заклик до об’єднання зусиль народів для 
боротьби проти спільного ворога — російського царату 
(співчуття поневоленим, схвалення патріотичної, мужньої 
боротьби горців, утвердження безсмертя народу). 

 

У символічному образі Прометея Т. Шевченко показав 
незламність, титанізм народів, а в образі неситого орла — 
царат, який «карає… що день Божий добрі ребра й серце 
розбиває». Та народ безсмертний, тому царат «не вип’є 
живущої крові», «не скує душі живої». Як гімн нездоланності 
народів звучать натхненні слова: «Не вмирає душа наша, не 
вмирає воля». Звертаючись до всіх народів, уярмлених 
царатом, Т. Шевченко закликає «Борітеся — поборете!», бо 
«за вас правда». Так забриніли в поемі виразні революційні 
мотиви. 
 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Рід літератури: ліро-епос.

Жанр: ліроепічна сатирична поема.

Тема: зображення загарбницької політики російського
самодержавства і прогнилої дворянської моралі.

Ідея: засудження аморальності й паразитизму російського
самодержавства, заклик до самоусвідомлення народу,
пробудження його національної гідності, пристрасне
заперечення національного і соціального гноблення народів.

"Заповіт" 
(1845р.)

Жанр:

ліричний вірш 
Вид лірики:

громадянська

Провідний 
мотив: заклик до 

повалення 
експлуататорського 

ладу й розбудови 
нового вільного 

суспільства

Дійсно є 
заповітом 

письменника

Літературний 
рід: лірика
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"І мертвим, і живим, і ненародженим" 
(1845 р.) 

Літературний 
рід:

ліро-епос.

Жанр:

послання.

Провідні мотиви: критика 
української еліти, яка 

зневажає український народ, 
і заклик до соціального 

примирення заради 
відродження нації. 

Вид лірики:

патріотична 
(громадянська).

Цитати з 
твору

• «В своїй хаті своя й правда,//і сила, і воля»

Афориз-

ми

• «Нема на світі України,// Немає другого 
Дніпра»

Тараса

• Якби ви вчились так, як треба, //Той мудрість 
би була своя» 

Шевченка

• «І чужому научайтесь, //Й свого не 
играйтесь»…
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Пантелеймон 
Куліш

"Куліш –
перворядна зірка в 

нашому 
письменстві»                
(І. Франко)

Автор першого 
історичного роману

07.08. 1819 -

14.02 1897р.р.

"Чорна рада" 
(1857р.) 

Літературний рід: 

епос.

Жанр: історичний 
роман-хроніка.

Тема: зображення історичних подій у 
Ніжині 1663 р. — доби Руїни.

Ідея: заклик до єднання, цілісності України; 
утвердження думки, що тільки свідома українська 

інтелігенція має бути панівним класом суспільства.

У творі 2 сюжетні лінії: 

соціальна та любовна 
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Сюжет «Чорної  ради»: Приїзд батька й сина Шрамів на хутір Хмарище до Череваня, 
знайомство Петра Шрама з родиною Череванів, спілкування з Божим Чоловіком — 
бажання Шрама заручити Петра й Лесю — Шрами й Черевані в Києві, розмова з 
незадоволеними міщанами — знайомство Лесі з Кирилом Туром — зустріч Череваня й 
Шрама з Якимом Сомком у Києво-Печерській лаврі — вечеря Сомка, Шрама, Череваня, 
Тура й Лесі в Києві, натяк Тура на викрадення Лесі — нічне викрадення Лесі, двобій 
Кирила Тура з Петром Шраменком — гостини Шрама на хуторі в Гвинтовки, недалеко 
від Ніжина — зустріч Петра Шраменка з Кирилом Туром, сніданок у нього вдома — 
покарання біля стовпа Кирила Тура в урочищі Романовський Кут, повернення Кирила й 
Петра додому — перипетії в Ніжині — Чорна рада в Ніжині — обурення обдуреної черні, 
розчарування її в Брюховецькому — пропозиція Тура порятувати ціною свого життя 
Сомка (у в’язниці) й відмова останнього — засудження Тетерею на смерть старого 
Шрама («як бунтівника») — одруження Петра ІІІраменка й Лесі. 

Проблематика:

Стосунки між 
Україною та Росією 

Вірність 
обов’язкук

озацька 
честь 

Взаємини 
між 

панством 
та біднотою 

Історична доля 
України 

Вірність і 
зрада 

Місце 
Запорозької 
Січі в історії 

України 

Цінність 
людського 

життя

Батьки і 
діти 

Система 
образів твору:

Яким Сомко 

Іван 
Брюховецький 

Кирило Тур

полковник і 
панотець 

Шрам 

Петро 
Шраменко 

Леся 
Череванівна

Михайло 
Черевань

Божий 
Чоловік 
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Іван Нечуй-
Левицький

(Левицький)

письменник, 
етнограф

"Всеобіймаюче 
око України"

13.11.1838 -
02.04.1918р.р.

"Кайдашева 
сім'я" (1879р.)

Літературний рід: епос.

Жанр: соціально-побутова повість.

Тема твору: зображення реалістичних картин селянського 
побуту другої половини XIX ст.; акцент на 
дрібновласницьких натурах.

Ідея: засудження егоїстичних та індивідуалістських 
характерів.

Прототип сім’ї Кайдашів: сім’я Мазурів із кутка Солоний.

Місце дії: село Семигори.

Напрям: реалізм.

Омелько Кайдаш, 
Маруся Кайдашиха

Лаврін, 
Мелашка

Головні герої :

Карпо, 
Мотря
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1. Експозиція – опис села Семигори, портрети головних героїв, розмова Карпа та 

Лавріна про одруження. 

2. Зав’язка – одруження Карпа з Мотрею 

3. Розвиток дії – постійні  сутички в родині, одруження Лавріна з Мелашкою, проща 

Мелашки до Києва, смерть Омелька Кайдаша, розподіл спадщини. 

4. Кульмінація – сутичка Мотрі з Марусею, внаслідок якої Маруся втратила око. 

5. Розв’язка – примирення двох сімей після того, як засохла груша. 

 

 

 

 
 Перший в українській літературі твір, який зображує життя української сім’ї в 

пореформений період; 

 Зображення руйнування патріархальних відносин на селі та в сім’ї (син піднімає руку 

на батька); 

 Діалоги в повісті рухають і розгортають дію; 

 Всі епізоди виписані в гумористично-сатиричному плані; 

 У повісті згадується понад 30 релігійних свят; 

 Повість багата фразеологізмами. 

Проблематика твору:

Проблема батьків і дітей, проблема виховання 

Проблема сімейних стосунків, народної моралі

Проблема віри в Бога, людської гідності, добра і зла

Сюжет: 

 

Особливості повісті:  
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13.05.1849-
28.01.1920р.р.

Панас Мирний 
(Рудченко) 

«Перший симфоніст 
української прози» 

(О. Гончар) 

"...будинок із багатьма 
прибудовами..." про 
композицію твору 

(О.Білецький)

«Хіба ревуть 
воли, як ясла 
повні» (1875р.)

написано у 
співавторстві 
з Іваном 
Біликом

Літературний рід: епос.

Жанр: соціально-психологічний роман.

Напрям: реалізм.

Тема: зображення на широкому суспільному тлі життєпису
злочинця Чіпки від його народження до ув’язнення на каторгу.

Ідея: Воли- алегоричний образ уярмленого селянства - не ревли б,
якби було що їсти й пити. Автори намагалися показати
соціальні умови життя селянства й мотивувати поведінку
героїв, розкрити, що саме штовхало селян на слизьку дорогу,
калічило їх душі, нівечило мораль, спричиняло трагедію.

Епоха: 100 років життя с.Піски; скасування Запорізької Січі, 
закріпачення, кріпацтво, скасування кріпацтва.

Місце подій: село Піски.

Історія написання: розповідь хлопчика -візника про селянина
Василя Гнидку, який вирізав родину козака. Нарис "Подоріжжя од
Полтави до Гадячого" - повість "Чіпка" - роман "Пропаща сила".
Назва роману взята з Біблії - із книги Йова
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людина і 
суспільство

хабарництво
батьки й 

діти

добро і зло
гріх і 

спокута
народна 
мораль

жіноча доля
кріпацька 

неволя

"пропаща 
сила"

Проблематика роману: 
 

Родина Чіпки  
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Іван 
Карпенко-

Карий 
(Тобілевич)

Один із корифеїв 
українського 

театру

Письменник, 
драматург, 

актор

29.09. 1845-
15.09.1907р.р.

проблема 
людської 
гідності

усвідомлення 
щастя

проблема праці

батьки й діти
кохання й 

сімейне щастя
аферизм і 

неосвіченість

станова 
приналежність

ілюзії і 
дійсність

«…драматург, якому рівного 

не має наша література» 

(І.Франко) 
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"Мартин 
Боруля" 
(1886р.)

Літературний рід: драма.

Жанр: трагікомедія, комедія в 5-ти діях, як визначив автор.

Тема: сатиричне зображення заможної верхівки села, що в
гонитві за дворянськими привілеями ігнорує здорові моральні
норми, дворянство як міф про краще життя.

Ідея: утвердження думки, що гідність людини визначає не
належність до привілейованого соціального стану, а чесна
праця, простота і щирість у стосунках з людьми; смішна та
людина, яка соромиться бути собою, захоплюється
фальшивими цінностями, з усіх сил намагається
пристосуватися до швидкоплинної моди.

Напрям: реалізм.

Епоха: друга половина XIXст., після скасування кріпацтва.

Історія написання: Батько письменника прагнув дворянства,
зубожів, отримав відмову через букву у пірзвищі - ТобЕлевич -
ТобІлевич.

Мартин 
Боруля

син Степан

дружина 
Палажка

донька 
Марися

Микола 
(жених 
Марисі)

Гервасій 
Гуляницький

Повірений 
Трандалєв

Омелько 
(наймит)
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Іван Франко

Каменяр, 
Мирон, 

Джеджалик, 
"вічний 

революціонер"Письменник, 
філософ, 

перекладач

Український 
Мойсей, Титан 
праці, Велетень 

філософської 
думки

27.08.1856 -
28.05.1916р. 

«Чого 
являєшся 
мені у 
сні?..»

(1896р.)

Збірка 
"Зів'яле 
листя"

Літературний рід: лірика.

Жанр: інтимна лірика.

Тема:  відображення внутрішнього світу 
закоханної людини, ії думок та страждань.

Ідея: заклик шукати своє кохання та кохати 
всупереч усім бідам, незвжаючи  ні на що.
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Образи 
твору:

Мойсей

Датан та 
Авірон

Азазель

Єгошуа

народ

Надихнула Франка скульптура "Мойсей" Мікеланджело в Римі.

Велику роль відіграє пролог, у якому автор звертається до народу,
який стоїть на роздоріжжі й не знає, куди йти. Але при цьому
автор вірить у його світле майбутнє.

Ідея: віра у  визволення українського народу з-під колоніального 
гніту як головна мета.

Тема: зображення "смерті Мойсея як пророка, не признаного своїм 
народом". 

"Мойсей" (1905р.)
Літературний рід: ліро-епос. Жанр: філософська поема на 

біблійну тему.

Проблеми:

життя і 
смерть

вождь і 
народ

воля й 
рабство

буття 
особи й 
нації 

юрба й 
нація
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" Захар Беркут" (1883р.)

Літературний рід: епос.

Тема: оборона 
тухольцями своєї 
землі від монголо-

татарської 
навали.

Ідея: піднесення мужності, 
патріотизму, мудрості в боротьбі з 

ворогом, одностайності народу, 
вірності в коханні; засудження 

зрадництва, легкодухості.

Жанр: історична 
повість.

Основна думка: сила 
народу — в його 

єдності, підтримці, 
повазі одне до одного.

Проблематика 
твору:

захист рідної 
землі

моральний 
вибір

єдність, 
згуртованість 

народу —
запорука 
перемоги

людина і 
природа

кохання, 
вірність, 

самопожертва

взаємовідносини 
батьків і дітей

Герої твору: 

Захар 

Беркут 

Тугар 

Вовк Максим 

Беркут 

 

Мирослава 

Бурунда 
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Михайло 
Коцюбинський

письменник, 
громадський 

діяч

Голова 
"Просвіти"

17.09.1864 -
25.04.1913р.р. 

Великий 
Сонце-

поклонник

"Тіні 
забутих 
предків"

(1911р.)

Літературний рід: епос.

Жанр: повість.

Тема: зображення життя гуцулів  у Карпатах на межі ХІХ-
ХХ ст.; відтворення поетичного світу давніх гуцульських 
традицій, міфологічного світосприйняття і світовідчуття 
гуцулів; сильних і нестримних почуттів; органічної єдності з 
природою.

Ідея: гімн природі, чистоті людських взаємин і почуттів; 
засудження бездуховного життя, обмеженого дрібними 
потребами й інтересами.  В основі - шекспірівський сюжет про 
Ромео та Джульєтту.

Напрям: неоромантизм, елементи імпресіонізму та 
символізму.

Місце подій: Гуцульщина, с.Криворівня.

У 1964 році режисер Сергій Параджанов та оператор Юрій Іллєнко 

зняли однойменний фільм «Тіні забутих предків» 
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звичаї  та 
традиції

гармонія 
людини і 
природи 

Проблематика 
твору:

життя і смерть
зв'язок із 
життям 
народу

українська 
ментальність

вірність 

і зрада
кохання

Іван 
Палійчук

Палагна

мольфар 
Юра

щезник, нявка, 
чугайстер

Марічка 
Гутенюк
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«Intermezzo» 
(1908р.)

Літературний рід: епос.

Жанр: новела або поезія в прозі. Присвята: 
"Кононівським полям".

Тема: змалювання проблем соціального та 
психологічного характеру через внутрішній етичний 
конфлікт між громадянським обов'язком та втомою.

Ідея: утвердження думки, що людина щаслива лише в 
гармонії з природою, а митець відіграє важливу роль у 
суспільстві.

Напрям: імпресіонізм. 

Епоха: початок ХХ ст. Місце подій:  с. Кононівка.

Проблеми:

гармонія людини й 
природи

призначення 
митця

митець і 
суспільство

душевна 
рівновага, 
здоров'я

Дійові 
особи 

(символи):

Моя 
утома

Ниви у 
червні

Сонце

Три білих вівчарки: 
самозакохана Пава, 

Трепов, "дурний 
Оверко"

Зозуля Жайворонок

Залізна рука 
города

Людське горе
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14.05.1871-
07.12.1936р.р. Василь 

Стефаник

Визначний 
майстер 
новели

Письменник, 
політик

"Як сильно, 
коротко і 

страшно пише 
ця людина" 

(М.Горький)

"Камінний 
хрест" 
(1900р.)

Літературний рід: епос.

Жанр: психологічна новела, студія (авторське визначення).

Тема: еміграція за океан галицького селянства на межі XIX 
й XX ст. (прощання хлібороба Івана Дідуха із сусідами у 
зв’язку з виїздом до Канади). 

Головна ідея: єдність селянина з рідною землею, що 
наповнює життя щастям. Герої твору: Іван Дідух, його 
дружина Катерина, їхні діти, кум Михайло, селяни. 

Напрям ̷ течія: модернізм ̷ експресіонізм.

Проблеми 
твору:

щастя й горе
батьки 
й діти

порядність і 
працьовитість, 
бажання жити 

щасливо
праця на землі

масове 
зубожіння 

селян
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Ольга 
Кобилянська

Царівна 
української 
літератури, 

гірська 
орлиця

Письменниця, 
учасниця 

феміністично
го руху

27.11.1863-
21.09.1942р.р.

«Valse melancolique» 
("Меланхолійний 
вальс")(1898р.)

Літературний рід: епос.

Жанр: новела, "музична новела".  

Тема:  розповідь про життя трьох жінок, які своїми 
думками та світовідчуттям не вписувалися у 
тогочасний формат пересічних жіночих душ. 

Ідея: вплив мистецтва на особистість; утвердження 
думки про вільний вибір жінкою свого життєвого 
шляху та не-обхідність створення умов для її 
самореалізації. 

Напрям ̷ течія: модернізм ̷ неоромантизм.
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Софія

ГаннусяМарта

Проблематика 
твору: 

сила 
мистецтва

кохання

емансипаціяпризначення 
жінки

свобода вибору

доля 
людини
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(25.02. 1871-
01.08. 

1913р.р.)
Леся 

Українка

"Дочка 
Прометея"

Лариса 
Петрівна 

Косач-
Квітка

«Contra 
spem 
spero!» 

- Без надії 
сподіваюсь 
(1893р.)

Збірка "На 
крилах 
пісень"

Літературний рід: лірика.

Жанр: ліричний вірш.

Вид лірики: філософська (особиста).

Тема: роль митця в суспільстві, мистецьке
кредо (девіз) поетеси.

Провідний мотив: заперечення тужливих настроїв,
протиприродних молодості, оптимізм людини за будь-
яких життєвих ситуацій; своєрідна програма дій, гімн
життю.

Головна ідея: підняття духу та надії на те, що після 
чорної життєвої смуги буде біла.
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"Лісова 
пісня"

(1911р.)

Літературний рід: драма.

Жанр: драма-феєрія.

Тема: зображення світу людини й природи в їх гармонійних і 
суперечливих взаєминах.

Ідея: оспівування краси людських вхаємин, пориву дл щастя, 
незбагненної сили великого кохання.

Напрям\ течія: Модернізм \ неоромантизм.

Основна думка: світ врятує краса. Краса, яка виявляється у високій, 
світлій духовності людини, у її гармонії з природою, у жертовній 
любові й здатності прощати. Така краса очищає й відроджує 
людину та світ.

Людина та 
природа

Шляхи 
подолання зла 

Людина й 
мистецтво

Сила кохання
Трагедія 

зради самого 
себе

Самознищення 
зла

Драма-феєрія (від франц. Iée — фея) – один із жанрових різновидів 

драми, якому властивий фантастично-казковий сюжет, неймовірні 

перетворення. У такій драмі поряд з людьми виступають створені їхньою 

уявою фантастичні істоти. 
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Мавка

Лукаш

мати 
Лукаша

лісові 
мешканці

Дядько 
Лев

Килина 
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Микола 
Вороний

Засновник 
"українського 
символізму"

Письменник. 
перекладач, 

громадський діяч

06.12.1871-
07.06.1938р.р.

"Блакитна 
панна" 
(1912р.)

Цикл 
поезій 
"Гротески"

Літературний рід: лірика.

Жанр: пейзажна лірика.

Напрям/течія: модернізм/неоромантизм.

Тема: гімн весняній природі, молодості, 
натхненню.

Мотив:  краса природи і єдність її з мистецтвом.
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05.12.1878-
22.07.1944р.р.

Олександр 
Олесь 

(Кандиба)

Поет, драматург, 
представник 
символізму

«Чари 
ночі» 
(1904р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: інтимна лірика, романс.

Напрям: символізм.

Мотив: краса життя та краса природи. Життя -
це мить.

Збірка: "З журбою радість обнялась".

«О слово 
рідне! Орле 
скутий!...» 
(1907р.) 

Збірка 
"Будь 
мечем 
моїм"

Літературний рід: лірика.

Жанр: патріотична лірика.

Мотив: Любов до рідної мови й заклик до її 
збереження.

Напрям/течія: модернізм/символізм.
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"Тридцять мучнів українців, славних, молодих..." - юні патріоти-українці, що 
загинули в бою під Крутами 29.01.1918р.

Ідея: утвердження патріотизму і гуманізму, осудження жорстокості, терору, 
ненависті. Любити вітчизну, віддати за неї життя — це найвища етична і 

духовна цінність людини. 

Тема: зображення самопожертви молодих людей заради Батьківщини. 

«Пам’яті тридцяти» (1918р.)

Літературний рід: лірика. Жанр: громадянська лірика, вірш-
реквієм.
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«Ви знаєте, як 
липа 
шелестить»

(1911р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: інтимна лірика з елементами пейзажної.

Напрям/течія: модернізм/символізм (кларнетизм).

Мотив: вираження емоцій, які народжуються в 
душі юного ліричного героя від почуття першого 
кохання; гімн коханню, радості буття, що 
невіддільне від природи.

«О 
панно 
Інно…» 
(1915р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: інтимна лірика.

Напрям/течія: модернізм/символізм 
(кларнетизм).

Історія написання: закоханість П.Тичини в 
сестер - Полю та Інну Коновал.

Мотив: туга за втраченим коханням, поєднана зі 
світлим спогадом про нього.
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Максим 
Рильський

Поет, 
перекладач, 

мовознавець, 
громадський 

діяч

19.03.1895-
24.07.1964р.р.

Належав до 
київських 

неокласиків

«У теплі дні 
збирання 
винограду…
» (1922р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: інтимна лірика, сонет, форма діалогу.

Напрям: неокласицизм.

Мотив: мотив повноти й гармонії життя, його сенсу, 
оспівування молодості.

Твір має біблійну основу - розповідь про зустріч Соломона й 
Суламіти; "спогад про зустріч мандрівника Одіссея й 
прекрасної Навсікаї"
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Микола Хвильовий

Микола 
Фітільов13.12.1893 -

13.05.1933р.р.

письменник, 
публіцист

основоположник 
літературної 

дискусії 1925р.

"Я 
(Романтика)" 
(1924р.)

Назва: Я 
(ліричний 
герой), 
романтика 
(романтичні 
образи: 
місяць, степ, 
смерть)

Літературний рід: епос.

Жанр: новела.

Напрям\ течія: Модернізм \ імпресіонізм, є елементи 
символізму, експресіонізму, неоромантизму.

Присвята:  "Цвітові яблуні"   - новела  

М. Коцюбинського про роздвоєння в душі героя - батька й 
художника).

Тема: протистояння добра і зла в душі героя («чекіста і 
людини»), його роздвоєність, боротьба між фанатизмом і 
гуманізмом.

Ідея: Омріяне майбутнє не може наблизити людина з 
роздвоєним "я", ціною злочину його не побудувати. Мета НЕ 
виправдовує засоби.
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Головні герої "Я 
(Романтика)"

главковерх 
«чорного 

трибуналу»

«Я» 

доктор 
Тагабатдегенерат

мати 
«Я

гуманізм і 
фанатизм

мрія і 
дійсність

фальш 
романтики

убивство 
іншого -

убивство себе
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Володимир 
Сосюра

6.01.1898 -
8.01.1965 р.р.

Письменник, 
поет

"Любіть 
Україну!"

(1944р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: патріотична лірика.

Тема: зображення поетичного образу України, її 
краси її величі, написаний з нагоди визволення 
України від фашистів

Ідея: возвеличення палкого кохання українців до 
рідного краю, Батьківщини.
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письменник, 
перекладач

представник 
"розстріляного 
відродження"автор першого 

"урбаністичного 
роману"

Валер'ян 
Підмогильний

02.02.1901-
03.11.1937р.р.

"Місто"

(1927р.)

Літературний рід: епос.

Жанр:  модерний урбаністичний роман.

Тема: підкорення міста людиною - вихідцем із села.

Ідея: розкриття характеру людини, яка підкорює місто. Це 
людина неоднозначна, в ній поєдналися високі пориви і низька 
тваринна сутність, психологія людини-завойовника і людини-
творця.

Напрям\ течія: Модернізм\екзистенціалізм. 

Проблеми: - сенс людського життя; - добро й зло; - біологічне й 
духовне;  - маргінальне суспільство.
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Степан 
Радченко

Надійка
Мусінька

Гнідий 
(чоловік 

Мусіньки)

Максим 
(син 

Мусіньки)
Зоська

балерина 
Рита

Левко

Михайло 
Світозаров

поет 
Вигорський

«Шість прикмет має людина: трьома подібна на 

тварину, а трьома на янгола: як тварина — людина 

їси та п'є; як тварина — множиться і як 

тварина — викидає; як янгол — вона має розум, як 

янгол — ходить просто і як янгол — священною 

мовою розмовляє» (Талмуд. Трактат Авот) 

«Як можна бути вільним, Евкріте, коли маєш тіло?» 

(А. Франс. Таїс) 
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Юрій Яновський

27.08 1902 -
25.02. 1954р.р. 

Добрий геній 
українського 

кіно

Георгій (Гео) Ней, 
Юрі Юрченко

Поет і 
романіст

"Майстер 
корабля" 
(1928р.)

Літературний рід:  епос.

Жанр:  роман, "романтичний трактат про мистецтво".

Тема: тема мистецтва, розповідь про зйомки фільму та
побудову справжнього вітрильника для декорацій, романтика
подорожей і пригод, спогади головного героя То-Ма-КІ про
минуле, про друзів та кохану Тайях, дивовижні портові
історії та власні міркування.

Ідея:  Возвеличення краси праці та мистецтва.

Присвята: вірш "Присвята".

Напрям: неоромантизм.
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Проблеми 
твору:

1)сенс людського 
життя

2)старість і 
молодість

3)таємниці 
людської душі

4)пошуки 
гармонії, 

краси

5)роль 
мистецтва

То-Ма-Кі  

(Товариш 

майстер Кіно – 

сам Яновський) 
Балерина Тайах 

(Іта  Пензо) 

Художник Сев 

(Олександр 

Довженко) 

Матрос Богдан 

Професор 

(художник 

Василь 

Кричевський) 

Директор (матрос 

Павло Нечеса) 
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Остап Вишня 
(13.11.1889 -
28.09.1956рр.

Павло Губенко

Новеліст, класик 
сатиричної 
прози 20ст. 

Автор "усмішок"

"Король 
українського 

тиражу"

"Моя 
автобіографі
я" (1927р.)

Літературний рід: епос.

Жанр: гумореска; автобіографічне оповідання.

Тема: Розповідь про батьків, навчання й формування 
світогляду письменника.

Ідея: Висвітлення факторів, які впливають на 
формування митця, у гуморостичній формі.

Проблеми: формування митця; пошана до старших; 
повага до вчителів; відповідальність за свою працю.
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"Сом" 
(1927р.)

Літературний рід: епос.

Жанр: усмішка.

Тема: гумористична розповідь про сома, що жив у річці Оскол і 
міг з'їсти гусака, гімалайського ведмедя і навіть парового катера.

Ідея: Виховання любові до природи.

Проблеми: гармонія людини і природи, краса 
природи.
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18.12.1892-
03.11.1937р.р.

представник 
"Розстріляного 
відродження" 

драматург
Микола 
Куліш

"Мина 
Мазайло"

(1928р.)

Літературний рід: драма.

Жанр: трагікомедія, сатирична комедія, політична 
драма.

Тема: зображення міщанства й українізація в 20-і роки XXст.

Ідея: засудження міщанства, комплексу 
меншовартості, національної упередженості й 
зверхності; висміювання носіїв великодержавного 
шовінізму. 

Напрям: Модернізм.

міщанство й 
бездуховність

Проблематика 
твору:

духовна зрада; 
національне 

самозречення

малоросійство й 
національний 

нігілізм; шовінізм

відступництво  від 
національних 

інтересів
батьки й діти
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Богдан-Ігор  
Антонич 

Представник 
західноукраїнської 

літератури

Поет, прозаїк, 
перекладач

05.10.1909 -
06.07.1937р.р.

"Український 
А. Рембо"

"Різдво"

(1934р.)

Збірка 
"Три 
перстені"

Літературний рід: лірика.

Жанр: філософська лірика.

Напрям\ течія: Модернізм\ символізм.

Тема: факт народження Христа.

Ідея: переосмислення факту народження Христа як події, що 
відбувається в кожному селі й містечку; уславлення народження 
життя й радості.

Мотив: біблійний мотив; таїнство різдвяного вечора 
(переплетення християнських і язичницьких мотивів).
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Образи:

людей: лемки у 
крисанях; Марія

міфологічних істот 
(умовно): бог

природи: ніч у 
сніговій завії, 

місяць — золотий 
горіх

предметів і явищ: народження; 
сани; містечко; крисані (круглі 

капелюхи); стріхи; долоні

Символи:

сани (український 
символ-аналог ясел, де 

народився Христос)

лемки (символ-
аналог волхвів)

золотий горіх (символ-
аналог дитинчати 

Христа, нового 
життя);

місяць (символ 
батьківщини)
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Олександр 
Довженко

письменник, 
кінодраматург, 

кінорежисер

29.08.1894 
-25.11. 

1956р.р.

"Зачарована 
Десна" 
(1956р. 
опубліковано)

Літературний рід: епос.

Жанр: кіноповість; авторське визначення - нарис 
автобіографічного кінооповідання.

Тема: спогади про дитинство в рідному селі; гімн річці Десні, 
рідному чернігівському краю, селянам-трудівникам; щира сповідь 
письменника про дитинство, сповнене радощів і смутку, як 
джерело його духовності й мистецького таланту.

Ідея: заклик любити життя, цінувати й берегти все те 
прекрасне, що робить людину духовно багатою й щасливою.

Персонажі: Сашко, дід Семен, прабаба Марусина, мати 
Одарка, батько Петро

природа й 
людина 

Проблематика 
твору: 

шлях народу та 
людини до 

щастя

прекрасне й 
потворне в 

житті

покликання, 
сутність 
людини

роль праці в 
житті людини

добро й зло
життя й 
смерть

призначення 
митця
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Андрій Малишко

поет, перекладач, 
літературний 

критик

14.11.1912-
17.02.1970р.р.



69 
 

  

       

08.01.1935-
13.11.1963р.р.

Поет-
шістдесятник

Лицар на білому 
коні в українській 

літературі

Василь 
Симоненко

"Задивляюсь у твої 
зіниці" (1962р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: патріотична лірика, вірш-монолог.

Тема: твір є інтимною розмовою митця із пригнобленою 
матір’ю (українською державою), у якій ще досі живуть 
революції, бунти і повстання; герой клянеться у своїй 
посмертній відданості Україні та готовий «пролитися 
крапелькою крові на її священному знамені».

Ідея: звеличення любові до України, ототожнення 
патріотичних почуттів із синівськими; заклик до 
співвітчизників плекати і захищати рідну землю
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"Ти 
знаш, 

•Літературний рід: лірика.
•Жанр: ліричний вірш ( з філософським підтекстом).

що ти 
–

• Тема: роздуми письменника про швидкоплинність життя, протягом якого кожний 
повинен встигнути покохати, зробити добрі справи.

• Ідея: заклик раціонально використовувати час, відведений на життя, поспішати жити.

людин
а?"

• Основна думка: людина — велике створіння на землі, вмій з гордістю носити це ім’я, 
кожна людина неповторна.

(1962р.)

• Проблематика:  призначення людини на землі,
• індивідуальність кожної людини;
• швидкоплинність часу і життя.

"Лебеді 
материнст-
ва" (1960-
1963р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: вірш (колискова пісняабо інтимна лірика).

Тема: материнська любов до сина; любов до Батьківщини.

Ідея: возвеличення відданої материнської любові та її вміння 
виховувати дитину відповідно до найвищих моральних і 
патріотичних критеріїв.

Напрям: модернізм.

Течія: неоромантизм.

Символічні 
образи:

Казка (символ 
добра)

Верби та 
тополі (символ 
Батьківщини)

Мати й 
Батьківщина 
(найдорожче в 

людському 
житті)

Лебеді (символ 
материнської 

любові, 
відданості, мрії)
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НАША МОВА 

Кожне слово 
нашої мови 

проспіване у Пісні 
тож пісенними словами 

з побратимами 
у товаристві розмовляємо 

кожне слово 
нашої мови записане у Літописі 

тож хай знають вороги 
якими словами 

на самоті мовчимо 

«Наша 
мова»

Літературний рід: лірика.

Жанр: патріотичний і філософський вірш (вільний вірш, 
верлібр).

Тема: висловлення почуття любові, пошани до рідної мови, 
яка «проспівана у Пісні», «записана у Літописі». 

Ідея: уславлення ролі мови, її значимості у житті нашого 
народу; гордості українців за свою мову. 

Основна думка: мова — це існування нації; кожний українець 
повинен пишатися своєю мовою — милозвучною, пісенною, 
образною.  
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03.04.1918-
14.07.1995р.р.

Олесь 
Гончар

Біличенко 
Олександр 

(при 
народженні)

Письменник

Літературний 
критик

Громадський 
діяч

«Модри 
Камень» 
(1946р.)

Літературний рід: епос. 

Жанр: новела.

Тема: спогади руського (тут у значенні українського) вояка-
партизана про зустріч з дівчиною Терезою у словацьких горах.

Ідея: показ цінності простих людських почуттів (доброти,
симпатії, довіри, закоханості) у надзвичайно складні воєнні часи.

Герої твору: Оповідач; його товариш Ілля; дівчина Тереза;
мати Терези; словацькі вояки (у спогадах матері).

Проблематика

війна як 
руйнівник 

життя

подвиг 
солдатів-

партизанів

прості 
людські 

почуття у 
воєнний часзакоханість як 

ознака життя в 
людських серцях

любов до рідного 
дому, рідної землі

кохання як вічне 
почуття
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05.12. 1931-
06.03.1980р.р.

Григір 
Тютюнник

Письменник-
прозаїк

Герої: оповідач, його батьки — Михайло і Софія, Марфа Яркова, 
дядько Левко — поштар 

Проблеми: 

вірність і зрада, кохання, шлюб щастя й горе, порядність

Напрям: модернізм. Присвята: Любові Всевишній присвячується.
Тема: складність людських стосунків 

через історію нещасливого кохання
Ідея: возвеличення любові як найвищої 

духовної цінності, яка піднімає людину над 
буденністю, очищає її душу 

«Три зозулі з поклоном» (1976р.)

Літературний рід: епос. Жанр: новела.

С
им

во
ли

:

"Три зозулі з поклоном" - символ самотності, 
традиційна народна формула-прохання не 

любити

Сосна, посаджена Михайлом на піску біля дому - символ 
самотності й водночас - память про нього; для 

односельців - спогад про загублене житття, для самого 
Михайла - символ рідного дому

Піджак - символ рядянської бідності. "Сибір 
неісходима"- символ-перегук із поемою Тараса 

Шевченка "Кавказ"
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Господи, гніву пречистого  
благаю — не май за зле.  

Де не стоятиму — вистою.  
Спасибі за те, що мале  

людське життя, хоч надією  
довжу його в віки.  

Вірою тугу розвіюю,  
щоб був я завжди такий,  
яким мене мати родила  
і благословила в світи.  
І добре, що не зуміла  
мене од біди вберегти. 

 

 

Василь Стус

Борець за 
незалежність 

України у 
20ст.

06.01.1938-
04.09.1985р.р.

поет, 
дисидент

«Господи, гніву 
пречистого…»

Літературний рід: лірика

Жанр: медитація (віршова молитва), філософська 
лірика

Тема: звернення ліричного героя до Всевишнього з 
проханням не осудити його за глибоку віру і надію, 
бо утверджує безсмертя людського духу

Ідея: утвердження сили людського духу, прагнення 
не загубити у тяжких випробуваннях своєї 
самототожності, неповторності своєї долі 
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17.10.1936-
19.07.2018р.р.

Іван 
Драч

поет-
шістдесятник, 

публіцист, 
громадський 

діяч

"Вічний 
єретик", 

"сонячний 
поет"

Тема: Розширення просторових координат художнього світу, 
відштовхування від побутових, буденних реалії життя і на цій основі 

підвищення широких узагальнень.

Ідея: Відчути неповторну, нову грань життя. В творі потужно звучить 
мотив духовної величі людини.

Мотив: поетичного роздуму про суть мистецтва, його таїну; розкриття 
важливої ролі слова в людському житті.

Краса, духовність, що набувають космічного, сонячного виміру, неможливі 
без реального буття, яке обдарована особистість переплавляє у витвори 

мистецтва.

«Балада про соняшник» (1962р.)

Літературний рід: ліро-епос.
Жанр: філософська лірика, модерна 

балада.

образи -
символи

"У соняшника були руки 
і ноги..." – хлопчик-
соняшник 
 

"Красиве засмагле сонце,..що їхало на 

велосипеді..." «Поезіє, сонце моє 
оранжеве!» 
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28.09.1929 р.н.
Дмитро 
Павличко 

шістдесятник, 
поет-пісняр

громадсько-
політичний діяч, 

перекладач, 
літературний 

критик

Твір містить багато символічних образів:

Рядок вірша «червоне — то любов, 
а чорне — то журба» має глибокий 

символізм .

Головна думка: «мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги» 
(уславлення материнської любові та заклик не забувати про своє коріння, 

батьків).

Тема: синівська вдячність за силу материнської любові, заповітом вишитій 
на сорочці-оберезі для захисту на непростій життєвій дорозі.

Історія написання: Музику на слова пісні написав Олександр 
Білаш.

"Два кольори" (1964р.)
Літературний рід: лірика. Жанр: пісня, особиста лірика.
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Страшні слова, коли вони мовчать, 
коли вони зненацька причаїлись, 
коли не знаєш, з чого їх почать, 
бо всі слова були уже чиїмись. 

                                         Хтось ними плакав, мучивсь, болів, 
                                         із них почав і ними ж і завершив. 
                                        Людей мільярди і мільярди слів, 
                                        а ти їх маєш вимовити вперше! 

                                   Все повторялось: і краса, й потворність. 
                                   Усе було: асфальти й спориші. 
                                   Поезія — це завжди неповторність, 
                                   якийсь безсмертний дотик до душі. 

Ліна 
Костенко

Письменниця -
шістдесятниця

19.02.1930р.н.

активний 
громадський 

діяч

«Страшні 
слова, коли 
вони 
мовчать…» 
(1977р.) 

Літературний рід: лірика.Жанр: філософська лірика.

Напрям: модернізм.
Течія: неоромантизм.

Тема: слово в житті людини, сутність поезії.

Ідея: показати силу слова — «Людині бійся душу 
ошукать».

Провідний мотив твору: роздуми поетеси про 
значення слова в житті людини, про сутність поезії.
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"Маруся 
Чурай"  
(1979р.)

Літературний рід: ліро-епос. 

Жанр: історичний роман у віршах (визначення     

Л. Костенко).

Тема: зображення нещасливого кохання Марусі та 
Грицька в поєднанні з широкою картиною життя України 
XVIIст. Дві сюжетні лінії:особиста та історична.

Головна ідея: незнищенність українського народу (особистості 
з багатим духовним світом), глибока віра в його (її) духовну 
силу і могутність; уславлення митця, що живе проблемами 
свого народу.

Головні 
герої

Гриць 
Бобренко

Маруся 
Чурай 

полковий 
обозний 

Іван Іскра
полтавськ

ий 
полковник 
Мартин 
Пушкар

козак 
Лесько 
Черкес

Галя 
Вишняківн

а

війт Семен 
Горбань

Проблематика:

вірність і 
зрада

кохання і 
шлюб

щастя й горе

славна і трагічна 
історія

духовне і 
матеріальне

історична 
пам'ять

сила слова, 
митець і народ
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Іван Багряний  
(Лозов'ягін)

український 
письменник-

емігрант

засновник українського 
пригодницького роману

02.10.1906-
25.08.1963р.р.

"Тигролови" (1946р.)

Літературний рід: епос.

Тема: зображення 
трагічної долі 

людини-особистості в 
радянському 

тоталітарному 
режимі.

Ідея: Перемога добра 
над злом; за будь-

яких обставин 
потрібно залишатися 

Людиною.

Жанр:  пригодницький 
роман.

Символіка назви 
роману: -родина Сірків 
полює на тигрів; - тигр 

-символ тайги; - в 
умовах тоталітарного 
режиму людина полює 

на людину. 

родина Сірків: батько, мати, Наталка, Гриць

майор НКВС Медвин

особистість в умовах терору, любов до України

Герої роману: Григорій Многогрішний

Проблематика роману:
свобода, бюрократія і терор, добро і 

зло 
воля до життя, кохання, щастя і 

горе
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01.02.1897 -
16.02.1968р.р.

Євген 
Маланюк

"Імператор 
залізних 
строф"

"Уривок 
з поеми" 
(1924р.)

Літературний рід: лірика.

Жанр: Громадянська лірика. 

Мотив: Використавши козацьку тематику, автор провів 
паралелі до 20ст., звертаючись до народної пам'яті, що 
закарбувала на своїх сторінках славні звитяги та перемоги 
українських козаків.  

Ідея: спроба пробудити в читача психологію 
переможця, згадуючи колишні звитяги прадідів. 

Епоха: Козацька доба (згадуються                             
Б. Хмельницький, І. Мазепа, М. Залізняк, 
січовик,  отаман).
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Літературні 
угрупування

«Нова 
деґенерація»

«Пропала 
грамота»

«ЛуГоСад» 

«Бу-Ба-Бу» 
(Бурлеск-
Балаган-

Буфонада)

Відомі 
прозаїки:

Юрій 
Андрухович

Сергій 
Жадан

Оксана 
Забужко

Марія 
Матіос

Степан 
Процюк
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Відомі 
поети: 

Василь 
Герасим’юк

Іван 
Малкович

Іван 
Андрусяк

Юрій 
Андрухович

Галина 
Крук

Основні 
ознаки 
постмодерніз
му:

культ незалежної особистості;

потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого;

прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно 
протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, 
філософій;

бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, 
апокаліптичного карнавалу;

зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий 
класицистичний і сентиментальний);

запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-
композиційному, а й на образному, мовному рівнях;

у постмодерністському творі присутній образ оповідача; 
іронічність та пародійність.
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ВИСНОВКИ 

Останнім часом, особливо у зв’язку з необхідністю підготовки до ЗНО, 

центральне місце у застосуванні візуалізації навчального матеріалу займає 

використання шаблонів-схем SmartArt.  Це дає можливість створювати яскраві 

схеми, таблиці, алгоритми, за допомогою яких максимально унаочнюється сам 

процес навчання.  Сфера застосування шаблонів-схем SmartArt величезна – від 

створення візуальних завдань (таблиці, кола Вена, структури, ієрархії, списки 

тощо) до цілих плакатів.  Тому виникла ідея візуалізувати в коротких схемах та 

таблицях матеріал для підготовки до ЗНО з української літератури.  

Дуже важливо на етапі підготовки мати зручний та практичний довідник 

під рукою. При створенні схеми для довідника головне вибрати правильний тип 

малюнка для вмісту і додати йому найбільш доречний вид. 

Значення подібного довідника як у повсякденній роботі, так і при 

організації повторення при підготовці до ЗНО важко переоцінити. 

Адже, вдало підібраний демонстраційний матеріал допоможе студентам у 

сприйнятті твору письменника, сприятиме творчій активності тоді, коли 

поєднуватиметься з глибоким розумінням тексту.  

У будь-якому випадку на занятті з літератури не повинно бути 

стандартизації і шаблону. Навпаки, чільне місце має займати новизна, 

оригінальність, відхід від традицій, переборення стереотипів. Викладання 

літератури вимагає від педагога високої майстерності, обдарування і, безумовно, 

творчого ставлення до предмета. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що візуальний матеріал  у вигляді 

шаблонів-схем SmartArt покликаний забезпечувати емоційнопозитивне тло 

навчання, формувати інтелектуальні почуття, розвивати жагу до пізнання, 

реалізовуючи при цьому мотиваційну функцію; ілюстрації та схеми 

допомагають образно розкривати зміст літературних творів, впливати на 

розвиток уяви, пам’яті; така ілюстрація сприяє формуванню певних розумових 

операцій, позитивних мотивів навчання, пізнавальних потреб та інтересів.
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Маруся Чурай «Дівчина з легенди» – так називають Марусю Чурай, дівчину з 
Полтави, що жила в XVII ст. Їй приписують авторство багатьох 
пісень, що набули неабиякої слави серед українців: «Віють вітри, 
віють буйні…», «За світ 
встали козаченьки» та ін. 

Григорій Сковорода Видатний український філософ та поет, представник давньої 
української літератури. «Український Сократ», 
«український Горацій», «український Езоп». 

Іван 
Котляревський 

Засновник нової української літератури (її перший  твір 
– його поема «Енеїда», що вважається «енциклопедією 
життя українського народу»), автор першої п’єси в історії нашої 
літератури («Наталка Полтавка»). 

Григорій Квітка- 
Основ’яненко 

Вважається основоположником української прози. 
Так, Тарас Шевченко вважав Г. Квітку-Основ’яненка 
засновником нової української прози. 

Тарас Шевченко «Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури»   
(І. Франко). 
«Шевченко як поет — це був сам народ, що продовжував свою 
поетичну творчість» (М. Костомаров). 

Пантелеймон 
Куліш 

Автор першого історичного роману в історії української 
літератури (роман «Чорна рада»). 
«Куліш – першорядна зірка в нашому письменстві, великий знавець 
української мови, а притім добрий знавець язиків і літератур 
європейських народів» (І. Франко) 

Іван 
Нечуй-Левицький 

Видатний майстер реалістичної прози. 
"Великий артист зору", 

 

 "Всеобіймаюче око України" ( І. Франко). 

Панас Мирний Автор великих за обсягом прозових творів. 
«Корифей української прози». 
"Перший симфоніст української прози" (О. Гончар). 
"В цій людині билося палке серце патріота, справжнього 
гуманіста" (О. Гончар). 

Леся Українка "Дочка Прометея" – так Лесю Українку назвали за неабияку 
мужність, незламність, високу духовну місію. 
"...єдиний мужчина в українській літературі" (І. Франко). 
"...геніальна жінка" (М. Павлик). 

Ольга 
Кобилянська 

"Гірська орлиця". 
"Пишна троянда в саду української літератури"  
(М. Старицький). 
«Велика українська письменниця, бо час нічого не заподіяв її 
творам, а тільки утвердив їх в нашому народі» (В. Земляк). 

Михайло 
Коцюбинський 

"Великий сонцепоклонник" (творчості Коцюбинського 
притаманні мотиви єдності людини та природи, оспівування її 
краси, любов до життя). 

Додатки. Цитати про письменників та поетів, їх внесок у 

літературу  
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Основні літературні напрями та їх представники 

Бароко (від італ. – «дивний, химерний») – це стиль в українській літературі, що  
характеризує  жанри  вертепної  драми,   бурлескних   віршів   мандрівних дяків (твори 
«низового бароко»), а також твори низки письменників. Представник – Григорій 
Сковорода («Сад божественних пісень», байки). 

 Класицизм – літературний стиль (напрям), ознакою якого є орієнтація на 
античність. Вимоги класицизму: сувора нормативність для епосу й лірики, а для 
драматургії проголошується «три єдності» – єдність дії, часу і місця дії. До класицизму 
умовно можна віднести поему І. Котляревського «Енеїда». 

 Неокласицизм – літ. течія в укр. поезії 20-х років ХХ ст., представники якої 
орієнтувалися на античні традиції та художню практику класицистів XVII-XVIII ст. 
Неокласицизм – обстоювання високої культури мистецького мислення й досконалість 
поетичного вираження. Лірика Миколи Зерова, Максима Рильського, Михайла Драй-
Хмари, Юрія Клена – новітнє трактування образів античності. За програмою ЗНО – 
творчість Максима Рильського (зокрема вірш «Молюсь і  вірю…»). 

Євген Маланюк «Український Одіссей» – так Маланюка прозвали через те, що він 
багато мандрував, більшість життя провів у еміграції, за 
межами України. "Імператор залізних строф". 

Юрій 
Яновський 

Прозу Ю. Яновського через художню виразність вважають поезією 
в прозі. 
"Поет людської чистоти" (О. Гончар). 
"Яновський у прозі був поетом" (Юрій Смолич). 

Валер’ян 
Підмогильний 

Видатний майстер так званої інтелектуальної прози (типовий 
приклад – роман «Місто»). 
«Коли б хтось із читачів оцих моїх спогадів та запитав мене, кого 
з молодих українських письменників двадцятих-тридцятих років 
я вважаю найбільш інтелектуально заглибленим, душевно тонким 
або, по-простому кажучи, найбільш інтелігентним, то я б ні на 
хвилину не задумався і відказав: — Валер’яна 
Підмогильного» (Ю. Смолич). 

Остап Вишня «Король українського тиражу» (так авторабагатьох 
«усмішок» (гуморесок) назвали за величезну популярність його 
творів серед українців). 
«Остап Вишня – справжній мисливець і при тому
 поет полювання» (М. Рильський). 

Андрій 
Малишко 

"Солов'їне серце України" – так поета Андрія Малишка назвали за 
те, що його твори дуже музикальні, багато з них стали 
народними піснями (наприклад, «Пісня про рушник»). 

Іван Драч "Сонячний поет". 

Василь 
Симоненко 

"Витязь молодої української поезії" (О. Гончар) – Василь 
Симоненко став зіркою української поезії в зовсім молодому віці й 
помер молодим. 
"Поет з горніх Шевченкових вершин" (В. Захарченко). 

Іван Багряний Автор першого в українській літературі пригодницького роману 
(«Тигролови»), засновник цього жанру. 

Григір Тютюнник "Один із найвидатніших наших новелістів" (В. Шевчук ). 
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 Сентименталізм (від лат. і фр. – «почуття») – літ. стиль, який характеризується 
увагою до внутрішнього світу людини, намаганням викликати у читача співчуття до 
героя (сльози), ідеалізацією персонажів. Яскравим прикладом є повість Г. Квітки-
Основ’яненка «Маруся». Сентиментальні тенденції поєднуються з реалістичними 
прийомами у п’єсі       І. Котляревського «Наталка Полтавка». 

 Романтизм – розвивається наприкінці XVIII – початку XIX ст., ґрунтується на 
новій світоглядній системі, відповідно до якої автор пояснює переживання і поведінку 
героїв у виняткових ситуаціях із втручанням не лише реальних, а й неусвідомлених,  
надприродних  сил.  Фольклорна  стильова  течія  романтизму:  «Гайдамаки»  Т.  
Шевченка, роман  «Чорна  рада»              П. Куліша. 

 Реалізм – зосередження уваги на важливих соціальних проблемах, намагання 
правдиво показувати реальність. 

Просвітительський реалізм як один з етапів розвитку реалізму в XVIII ст. 
представлено творами І. Котляревського «Енеїда» і «Наталка Полтавка» (проте за 
іншими ознаками ці твори відносять відповідно до класицизму та сентименталізму). 

Класичний реалізм XIX ст. – показ людини у різних суспільних зв’язках. 
Представники: І. Нечуй-Левицький  – повість «Кайдашева сім’я», Панас  Мирний  –  
роман «Хіба  ревуть  воли,  як  ясла  повні?»,  І.   Карпенко-Карий  –  трагікомедія  
«Мартин Боруля». 

 Модернізм – це нереалістичний стиль XX ст., в якому обов’язковими є орієнтація на 
красу й прекрасне, піднесення творчої інтуїції, ірраціональних елементів.  Напрями   ХХ   
ст.,  що   розвивалися   на   спільній основі  модернізму: імпресіонізм,  експресіонізм,  
символізм, неоромантизм.   Представники: Валер’ян Підмогильний –   роман  
«Місто», Володимир Винниченко – новела «Момент». 

 Імпресіонізм (від франц. – «враження») – показ не дійсності, а розкриття того, як 
вона впливає на героя, його почуття й внутрішній світ. Наявний психологізм небуденних 
моментів із життя героя, відмова від ідеалізації, єдність людини й природи. 
Представники: М. Коцюбинський – новела «Intermezzo», повість «Тіні забутих предків»; 
Микола Хвильовий – новела «Я (Романтика)». 

 Експресіонізм (від франц. – «вираження») – літ. стиль, що мав передавати не стільки 
враження від дійсності, як вираження авторського ставлення до  неї. Так, новели Василя 
Стефаника (зокрема «Камінний хрест») позначені надзвичайною увагою до внутрішнього 
світу героя, динамізмом у розкритті її переживань, що передаються нервовою, 
напруженою, «рваною» фразою. Експресіонізм відбився і на творчості Миколи Хвильового, 
Миколи Куліша, Юрія Яновського. 

 Символізм – модерністський стиль, суть якого полягає в поєднанні поезії й музики, 
створенні яскравих поетичних незвичних образів, які є символічними. Представники:  
Микола  Вороний  («Блакитна  Панна»),  ранні  поезії Павла Тичини (збірка  «Сонячні  
кларнети»),  поезія  Олександра  Олеся  («Чари  ночі»,  «О слово  рідне, орле скутий!»). 
Поети наблизили вірші до музики, збагатили інтимну лірику. 

 Неоромантизм – течія модернізму, суть якої в прагненні подолати одвічний для 
романтиків розрив між ідеалом і дійсністю, в прагненні визволити «особистість у  самому  
натовпі,  розширити  її  права».  Представники:  Л еся  Українка  – д рама- феєрія «Лісова 
пісня». До певної міри мотиви неоромантизму характерні для новел Миколи Хвильового 
(літ. стиль – так звана «романтика вітаїзму», тобто життєствердження).
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3. Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підр. для 11 

класу закл.заг. серед.освіти  ̷  Олександр Авраменко – К.: Грамота, 2019. – 256 с.   

4. Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. 
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5.  Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. 

(рівень стандарту, академічний рівень)/ Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. 

Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 352с. 

Інтернет-покликання 

https://www.youtube.com/watch?v=bdhHPUOOeXg  –ЗНО. Українська 

література. Розділ 1. Тема 1. Календарно-обрядові пісні 

https://www.youtube.com/watch?v=iti4G7MIHRY  Пісні Марусі Чурай 

https://www.youtube.com/watch?v=y0Y5Stp4aYAЗНО. Українська література. 

Розділ 1. Тема 1. Маруся Чурай 

https://www.youtube.com/watch?v=aGijShPKSu8&list=PL3j-_cP8ukh1FCA-

RwIs-lZWadCvqv7V0  Ой Морозе, Морозенку» | Історична пісня 

https://www.youtube.com/watch?v=G1n-U5lBLM8 ЗНО. Українська 

література. Розділ 1. Тема 1. Історичні пісні 

https://www.youtube.com/watch?v=FjPDFn-Y-iU Дума про Марусю 

Богуславку. 

https://www.youtube.com/watch?v=XAhiOUJxtf8 Балада «Ой летіла стріла» 

https://www.youtube.com/watch?v=i7xxT_ep-W4  «Повість минулих літ» 

(Уривки для ЗНО) | Літопис 

https://www.youtube.com/watch?v=wjYIOlUoVRY  Аналіз твору «Повість 

минулих літ» 

https://www.youtube.com/watch?v=k1_c-ZiGLs0  ЗНО. Українська література. 

Розділ 1. Тема 2. Повість минулих літ 

https://www.youtube.com/watch?v=fgjc-l7NPIM  ЗНО. Українська література. 

Розділ 1. Тема 2. Слово про похід Ігорів 

https://www.youtube.com/watch?v=bdhHPUOOeXg
https://www.youtube.com/watch?v=iti4G7MIHRY
https://www.youtube.com/watch?v=y0Y5Stp4aYA
https://www.youtube.com/watch?v=aGijShPKSu8&list=PL3j-_cP8ukh1FCA-RwIs-lZWadCvqv7V0
https://www.youtube.com/watch?v=aGijShPKSu8&list=PL3j-_cP8ukh1FCA-RwIs-lZWadCvqv7V0
https://www.youtube.com/watch?v=G1n-U5lBLM8
https://www.youtube.com/watch?v=FjPDFn-Y-iU
https://www.youtube.com/watch?v=XAhiOUJxtf8
https://www.youtube.com/watch?v=i7xxT_ep-W4
https://www.youtube.com/watch?v=wjYIOlUoVRY
https://www.youtube.com/watch?v=k1_c-ZiGLs0
https://www.youtube.com/watch?v=fgjc-l7NPIM


88 
 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/skovoroda-grigorij/3319-detalnij-analiz-

vsyakomu-mistu-zvichaj-i-prava-g-skovoroda   

https://ukrclassic.com.ua/katalog/kh/khvilovij-mikola/2335-mikola-khvilovij-ya-

romantika-analiz  

https://www.youtube.com/watch?v=S2EBBaC3Ulw  – Обличчя української 

історії. Григорій Сковорода 

https://www.youtube.com/watch?v=v7yE1zcFL8k  – ЗНО. Українська 

література.    Розділ 1. Тема 2. Григорій Сковорода 

https://www.youtube.com/watch?v=wsIiVU6bmHw  І.П. Котляревський. 

Енеїда [Підготовка до ЗНО з української літератури] 

https://www.youtube.com/watch?v=R7EJB8waQt I І. Котляревський.                

Г. Квітка-Основ’яненко. Онлайн-курс «Лайфхаки з української літератури» 

https://www.youtube.com/watch?v=VvrRvmFkY-w   ЗНО Українська 

література Розділ 2 Тема 1 І Котляревський «Наталка Полтавка» 

https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ  Т. Шевченко. Онлайн-курс 

з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української літератури" 

https://www.youtube.com/watch?v=kZQzZwNXGMQ   «… казка про 

Катерину» 

https://www.youtube.com/watch?v=68o7MvOsCD0 Т.Г. Шевченко. Катерина 

[Підготовка до ЗНО з української літератури] 

https://www.youtube.com/watch?v=LejZB19M-98  П. Куліш. Онлайн-курс з 

підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української літератури" 

https://www.youtube.com/watch?v=rdNxd48uXqU  Мартин Боруля (1953) 

https://www.youtube.com/watch?v=rYoxeoLYt7s  Трагікомедія «Мартин 

Боруля» Івана Карпенка-Карого 

https://www.youtube.com/watch?v=n74FMlRZkeA&t=67s І. Нечуй-Левицький, 

Панас Мирний, І. Карпенко-Карий. Онлайн-курс «Лайфхаки з української 

літератури» 

https://www.youtube.com/watch?v=wJP-398Tsas  Іван Франко – Чого  

являєшся мені? 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu950mvF6KI   Іван Франко «Мойсей»  

https://www.youtube.com/watch?v=Lg4XMgEwQOQ    І.Франко «Захар 

Беркут» (відео-презентація) 

https://www.youtube.com/watch?v=H17x5oPpo54 Великі Українці - Іван 

Франко (2008) 

https://www.youtube.com/watch?v=cREQ9j6fEXI Михайло Коцюбинський 

Тіні забутих предків 1964 

https://www.youtube.com/watch?v=BS9JTAyLqxsТіні забутих предків - 

Михайло Коцюбинський - зміст скорочено 

https://www.youtube.com/watch?v=ivOKnrAfxw8ЗНО Українська література 

10 клас М Коцюбинський «Intermezzo» 

https://www.youtube.com/watch?v=DDZBLoQAsfw intermezzo 

https://www.youtube.com/watch?v=dxaRAuCZm_M Фільм Камінний хрест 

https://www.youtube.com/watch?v=H2OOT1EWAOI Ю. О. Гарюнова. Новела 

«Камінний хрест» В. Стефаника 

https://www.youtube.com/watch?v=RU4C4tn7Nqg Велич Особистості 

03.06.2018 Василь Стефаник 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/skovoroda-grigorij/3319-detalnij-analiz-vsyakomu-mistu-zvichaj-i-prava-g-skovoroda
https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/skovoroda-grigorij/3319-detalnij-analiz-vsyakomu-mistu-zvichaj-i-prava-g-skovoroda
https://ukrclassic.com.ua/katalog/kh/khvilovij-mikola/2335-mikola-khvilovij-ya-romantika-analiz
https://ukrclassic.com.ua/katalog/kh/khvilovij-mikola/2335-mikola-khvilovij-ya-romantika-analiz
https://www.youtube.com/watch?v=S2EBBaC3Ulw
https://www.youtube.com/watch?v=v7yE1zcFL8k
https://www.youtube.com/watch?v=wsIiVU6bmHw
https://www.youtube.com/watch?v=R7EJB8waQt
https://www.youtube.com/watch?v=VvrRvmFkY-w
https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZQzZwNXGMQ
https://www.youtube.com/watch?v=68o7MvOsCD0
https://www.youtube.com/watch?v=LejZB19M-98
https://www.youtube.com/watch?v=rdNxd48uXqU
https://www.youtube.com/watch?v=rYoxeoLYt7s
https://www.youtube.com/watch?v=n74FMlRZkeA&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=wJP-398Tsas
https://www.youtube.com/watch?v=Cu950mvF6KI
https://www.youtube.com/watch?v=Lg4XMgEwQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=H17x5oPpo54
https://www.youtube.com/watch?v=cREQ9j6fEXI
https://www.youtube.com/watch?v=BS9JTAyLqxs
https://www.youtube.com/watch?v=ivOKnrAfxw8
https://www.youtube.com/watch?v=DDZBLoQAsfw
https://www.youtube.com/watch?v=dxaRAuCZm_M
https://www.youtube.com/watch?v=H2OOT1EWAOI
https://www.youtube.com/watch?v=RU4C4tn7Nqg
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https://www.youtube.com/watch?v=or5ui7LZFts "Камінний хрест" Василь 

Стефаник 

https://www.youtube.com/watch?v=jTQsAzrg9Tw  Valse melancolique - 

Кобилянська Ольга - зміст скорочено 

https://www.youtube.com/watch?v=dF-N0KTwSvo  Меланхолійний 

вальс(фрагмент постановки) 

https://www.youtube.com/watch?v=a0yrc-rcmAI Леся Українка. Онлайн-курс з 

підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української літератури" 

https://www.youtube.com/watch?v=WvBC8NMQ4SY ЗНО Українська 

література 10 клас Леся Українка «Contra spem spero!», «Лісова пісня» 

https://www.youtube.com/watch?v=SbyRGlHiePM  Микола Вороний - Блакитна 

панна 

https://www.youtube.com/watch?v=FndDOF0W00M  Олександр Олесь - Чари 

ночі 

https://www.youtube.com/watch?v=upASSPXwOKw  Олександр Олесь «Чари 

ночі» - відеослайди Шеденко Зореслави 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ9640s9wUo  М. Вороний, Олександр 

Олесь. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української літератури" 

https://www.youtube.com/watch?v=a98yFHhDBTE  Олександр Олесь - О 

слово рідне! Орле скутий! 

https://www.youtube.com/watch?v=HUyaoOhYNGY&list=PL3j-_cP8ukh1FCA-

RwIs-lZWadCvqv7V0&index=40  «Майстер корабля» – дебютний роман Юрія 

Яновського 

https://www.youtube.com/watch?v=L1ZvHfhQi5U ЗНО Яновський Юрій 

"МАЙСТЕР КОРАБЛЯ (скорочено) пересказ аудіо слушать відео 

https://www.youtube.com/watch?v=w6iT1yNBBqI Легка література. 

Підмогильний. Місто 

https://www.youtube.com/watch?v=R6UrpRGrB7M  -Богдан-Ігор Антонич 

«Різдво» | Вірш 

https://www.youtube.com/watch?v=cCRXp-GINQQ ЗНО Українська 

література 11 клас Б І Антонич «Різдво» 

https://www.youtube.com/watch?v=qUnj1r_f61k Легка література. Довженко. 

Зачарована Десна 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/m/malishko-andrij/3291-detalnij-analiz-pisnya-

pro-rushnik-a-malishko   

https://www.youtube.com/watch?v=KUz3iPNttmYВасиль Симоненко "Лебеді 

материнства" 

https://www.youtube.com/watch?v=g7lfTlJNQWU "Наша мова" Василь 

Голобородько аудіо відео ЗНО 

https://www.youtube.com/watch?v=NdZHdic7TsE В гостях у Василя 

Голобородько 

https://www.youtube.com/watch?v=q0EN-YyM-zg Олесь Гончар 

https://www.youtube.com/watch?v=JZiqhQH3vBc Олесь Гончар "Модри 

камінь" 

https://www.youtube.com/watch?v=JYxZ2tQPS5E&t=1s Три зозулi з поклоном 

https://www.youtube.com/watch?v=tprVyLcgbhkВасиль Стус. Господи, гніву 

пречистого...(Поезія)

https://www.youtube.com/watch?v=or5ui7LZFts
https://www.youtube.com/watch?v=jTQsAzrg9Tw
https://www.youtube.com/watch?v=dF-N0KTwSvo
https://www.youtube.com/watch?v=a0yrc-rcmAI
https://www.youtube.com/watch?v=WvBC8NMQ4SY
https://www.youtube.com/watch?v=SbyRGlHiePM
https://www.youtube.com/watch?v=FndDOF0W00M
https://www.youtube.com/watch?v=upASSPXwOKw
https://www.youtube.com/watch?v=mQ9640s9wUo
https://www.youtube.com/watch?v=a98yFHhDBTE
https://www.youtube.com/watch?v=HUyaoOhYNGY&list=PL3j-_cP8ukh1FCA-RwIs-lZWadCvqv7V0&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=HUyaoOhYNGY&list=PL3j-_cP8ukh1FCA-RwIs-lZWadCvqv7V0&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=L1ZvHfhQi5U
https://www.youtube.com/watch?v=w6iT1yNBBqI
https://www.youtube.com/watch?v=R6UrpRGrB7M
https://www.youtube.com/watch?v=cCRXp-GINQQ
https://www.youtube.com/watch?v=qUnj1r_f61k
https://ukrclassic.com.ua/katalog/m/malishko-andrij/3291-detalnij-analiz-pisnya-pro-rushnik-a-malishko
https://ukrclassic.com.ua/katalog/m/malishko-andrij/3291-detalnij-analiz-pisnya-pro-rushnik-a-malishko
https://www.youtube.com/watch?v=KUz3iPNttmY
https://www.youtube.com/watch?v=g7lfTlJNQWU
https://www.youtube.com/watch?v=NdZHdic7TsE
https://www.youtube.com/watch?v=q0EN-YyM-zg
https://www.youtube.com/watch?v=JZiqhQH3vBc
https://www.youtube.com/watch?v=JYxZ2tQPS5E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tprVyLcgbhk
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