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Одним із видів електронних освітніх ресурсів є курс дистанційного
навчання. Авторська майстерня викладача електронного курсу навчання з
української літератури є складовою частиною технології дистанційної
форми Морехідного коледжу технічного флоту НУ «ОМА».
Основними завданнями дистанційного навчання є забезпечення
курсантів електронними
курсами навчального матеріалу, опанування
курсантами лекцій, семінарів, тренувальних тестів з української літератури
щодо підготовки до ЗНО.
Слід зазначити, що саме створення електронних курсів, у яких повною
мірою реалізована взаємодія курсанта з комп'ютерним
віртуальним
навчальним середовищем, дає змогу забезпечити належну якість освіти.

Метою даного курсу

є

здійснення дистанційного навчання

засобами мережі Інтернет; розвиток фахової компетенції майбутнього
спеціаліста. Велику роль відіграє уміння курсантів здобувати знання
самостійно, викладач лише спрямовує напрям діяльності курсанта, добирає
тренувальні тести відповідно до програми ЗНО, рекомендує методичну
літературу для дистанційного навчання, надає онлайн консультації в
мережі VIBER, Zoom, Gmail та проводить у режимі відеоконференції
семінарські заняття, використовуючи програму Zoom з демонстрацією
екрана.
Упровадження технології дистанційного навчання в систему підготовки
курсантів до ЗНО покликане забезпечити появу нових можливостей для
оновлення змісту навчання та методів викладання дисципліни й поширення
знань; розширення доступу до навчальних електронних ресурсів і
реалізації можливості навчання щодо якісної підготовки до ЗНО, що
формуватимуть національну свідомість майбутнього фахівця з вищою
освітою.
Пропонований електронний курс дистанційних матеріалів
дасть
змогу
перевірити в курсантів загальний рівень знань з української
літератури. Тренувальні тести дібрано за аналогією до тих, які виносяться
на ЗНО, тому їх виконання допоможе підготуватися курсантам до успішного
складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Бажаю Вам успіхів у дистанційному навчанні, шановні курсанти!
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Особливості дистанційного навчання:

теоретичний матеріал курсанти вивчають самостійно за
допомогою електронних навчальних курсів, які розміщено
на сайті коледжу Дистанційне навчання І курс;
освоєння
практичного
матеріалу
курсантами
здійснюється за допомогою віртуальних семінарських та
практичних занять у мережі програми Zoom з
демонстрацією екрана;
отримання онлайн-консультації викладача в мережі
Viber, Gmail;
курсанти мають можливість спілкуватися з викладачем у
режимі мережі Internet.
Переваги
навчання
із
дистанційних освітніх технологій:

застосуванням

 вільний графік навчання в зручний для курсанта час
упродовж зазначеного терміну навчання;
 можливість навчання з будь-якої точки України;
 заміна конспектів електронними курсами та новітніми
методами навчання;
 можливість курсантів успішно підготуватися до ЗНО за
новою програмою з української літератури за допомогою
онлайн-ресурсів.
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ДИСТАНЦІЙНЕ (ЕЛЕКТРОННЕ) ЗАНЯТТЯ
ТЕМА: Дмитро Павличко. Загальний огляд життя і творчості.

Багатогранність
таланту
митця-лірика,
критика,
літературознавця, перекладача. Ідейно-тематична та стильова
різноманітність творів. Пісенна творчість, її популярність. «Два
кольори»: роздуми про споконвічні духовні цінності, заклик не
забувати свій рідний край, батьків
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ГОТУЄМОСЯ ДО

ПАСПОРТ ТВОРУ
Рід літератури: інтимна лірика.
Жанр: ліричний вірш (пісня).
Тема: роздуми про долю людини, про те, що для неї найдорожче; це вияв
любові до рідної матері, яка своїми руками вишила синові сорочку червоними
і чорними нитками: вона стала ліричному герою й оберегом на все життя, і
нагадуванням про рідну домівку.
Ідея: заклик не забувати своє коріння, батьків, те, що є основою життя.
Віршовий розмір: ямб із пірихієм.
Художні-стильові особливості: вірш «Два кольори» написаний у формі
монологу сина, у якому він висловлює свою любов до матері й подяку за її
любов і турботу.
Головний образ твору — ліричний герой, який за ментальністю, за
вихованням українець. Адже, коли «малим збирався навесні піти у шлях
незнаними шляхами», у подарунок від матері отримав сорочку, вишиту
«червоними і чорними нитками», — традиційний символ побажання доброї
долі. Сорочка, щасливі і сумні дороги, мамина любов допомагають повніше
розкрити характер ліричного героя.
Художні засоби: епітети: «незнані шляхи», «щасливі і сумні дороги», «вишите
життя»; метафори: «водило в безвісти життя», «переплелись... мої... дороги»,
«війнула в очі сивина»; символи: «червоне —- то любов, чорне — то журба»,
вишита сорочка — символ материнської любові, дорога — символ життєвого
шляху; рефрени: «два кольори мої, два кольори», «червоне — то любов, а
чорне — то журба» — утверджують читача в думці, що все життя — це
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поєднання двох його кольорів: червоного (любові) та чорного (журби).
Займенником «мої» автор указує, що приймає і розуміє цей закон життя. Про
це свідчить третя строфа.
Сам Дмитро Павличко про створення пісні «ДВА КОЛЬОРИ» розповів:
«Пісню «Два кольори» я написав 29 лютого 1964 року, разом з композитором
Олександром Білашем. Нам було нудно на комсомольському зібранні, а переді
мною сиділа гарна жінка, у чорній хустці з вишитою на ній червоною
трояндою, це нагадало мені мою сорочку, і першу строфу я написав просто на
коліні. Я відчув, що це початок пісні, так само як золотошукач відкриває
краплину золота. Ми втекли із засідання, і в той же день разом з Сашком
дописали пісню. Вона лежала рік у Дмитра Гнатюка, а потім, напередодні
Жовтневих свят, Гнатюк показав її в ЦК, і там, як він мені розповідав, одна
дуже поважна особа сказала, що пісню потрібно переробити, тому що вона не
є соціалістичною. Але я сказав, що нічого переробляти не буду, і нехай та
поважна особа переписує сама. Петро Шелест (саме він був тією поважною
особою), дізнавшись про мою відповідь, розлютився, але потім сказав, що чорт
з нею, і нехай Гнатюк співає як є. Пісня прозвучала, і почала співатися
повсюди. Після цього мене і Білаша викликали у партійну школу, де два
кагебісти з нами вели бесіду і сказали, що я мав би прекрасно знати, що таке
червоне і чорне — мовляв, ми написали бандерівський гімн. Нам тоді просто
кості затерпли, бо ми розуміли, чим це загрожує. Я тоді почав говорити, що
рушники, сорочки — навіть на Гуцульщині, звідки я родом, — вишивають
червоно-чорними нитками. Я сказав, що це народна вишивка, а отже, і народна
пісня. Врешті-решт я навіть запитав їх: а який прапор був у Паризької комуни?
Я був начитаний і знав, що Паризька комуна мала червоно-чорний прапор.
Коли я їм це сказав, вони затихли».
Висновок. Материнська пісня… Вона приходить до нас тихими вечорами,
добросердна й лагідна, хвилююча й щира, як одвічна любов, що змалечку
навіває нам поетичні образи землі й неба, сонця й рясного суцвіття, учить
любові до рідного краю, праці, близьких і рідних нам людей та гордості до
найсвятішого.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Евристична бесіда
Які почуття викликала у вас пісня «Два кольори»?
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Чому пісня Д. Павличка «Два кольори» стала народною? (Поет дібрав такі
задушевні слова, так зумів виразити почуття багатьох людей, що вірш став
улюбленою народною піснею для багатьох поколінь. Справді, ця пісня близька
до фольклорної традиції і символікою барв, і чисел, і філософією життя.
· Про які кольори йде мова у творі? Чому саме їх обрав автор? (Людину все
життя супроводжують два кольори: червоний — то любов, а чорний — то
журба. Такими ж нитками, за народною традицією, вишивали рушники та
сорочки. Проводжаючи сина в дорогу, мати дала вишитий рушник, як оберіг,
як символ своєї любові. І це була найдорожча річ, яку він зберігав протягом
довгих років, бо мати ніби вгадала синову долю, вишила її на полотні.
Пронесені крізь роки й відстані, як заповіт, як материнська пісня любові й
зажури, два кольори вийшли із згорточка старого полотна і стали глибоко
поетичним образом. Вони — ніби символи самого життя, що водило поета по
світах і кликало додому, переплітаючи сумні й радісні дороги, як узори на
материнім гаптуванні).
•
Чому пісня Д. Павличка «Два кольори» стала народною? (Поет дібрав
такі задушевні слова, так зумів виразити почуття багатьох людей, що вірш став
улюбленою народною піснею для багатьох поколінь. Справді, ця пісня близька
до фольклорної традиції і символікою барв, і чисел, і філософією життя.
Основний мотив твору — мотив дороги як символу людської долі поєднаний
із мотивом материнського благословення… Червоне й чорне —
найпоширеніше поєднання кольорів в українській вишиванці, що асоціюється
з радощами й печалями, злетами й смутками людського життя… Ліричний
герой, пройшовши через життєві випробування, зберіг найдорогоцінніший
скарб — «згорточок старого полотна». Вишиту сорочку — як часточку
маминої душі, оберіг, «свої пороги» — як початок і кінець людської долі, її
духовні начала
Д. Павличко поетизує за допомогою простих і довершених художніх засобів
— народної символіки, нечисленних епітетів і метафор. Для поета важливий
не зовнішній словесний візерунок, а глибина думок і почувань).
2. Завдання: „ Асоціативний ряд”
З чим асоціюються у вас чорний і червоний кольори?
Запишіть у зошит
Червоний – (кохання, радість, щастя, любов...)
Чорний – (горе, смуток, журба, печаль...)
Ви зараз, того не усвідомлюючи, провели дослідження: асоціативний ряд
(курсант, що відповідає).. співпадає з асоціативний рядом..( учень)., а також
з тим, що нам подає письменник. Це дійсно є народна пісня. І ви це довели.
Вона не є відокремленою і написана для нас.
Висновок
Два кольори — дві тривоги, дві нитки душі, що з’єднують в одному візерунку
пам’ять про батьків і турботу про дітей, про сучасне й майбутнє. Вони, як живі
джерела, що передають від покоління до покоління скарби й багатство пам’яті
свого роду, бо саме вони духовно єднають людину з рідною землею.
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3. Завдання. Виразне читання твору

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Виконання тренувальних тестів за програмою ЗНО
Тестові завдання за творчістю Дмитра Павличка.

1. Хто з українських митців дав таку характеристику поету Дмитрові
Павличку
«Поет має гостре око, він уміє не тільки дивитись, а й бачити»?
А М. Рильський
Б Л.Костенко
В І. Драч
Г В. Стус
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2. Перша збірка поезій Дмитра Павличка має назву
А «Любов і ненависть»
Б «Моя земля»
В «Таємниця твого обличчя»
Г «Правда кличе!
3. Дмитро Павличко є автором усіх названих збірок поезій, окрім
А «Гранослов»
Б «Неповторність»
В «Покаянні псалми»
Г «Бистрина!»
4. Музику до поезії Д. Павличка «два кольори» написав
А О. Білаш
Б Л. Ревуцький
В Майборода
Г П. Майборода
Д А. Штогаренко
5. Прочитайте уривок із вірша «Два кольори» Д. Павличка
Мене водило в безвісті життя,
Та я вертався на свої пороги,
Переплелись, як мамине шиття,
Мої сумні і радісні дороги.
Поезія написана віршовим розміром
А ямбом
Б хореєм
В дактилем
Г амфібрахієм
Д анапестом
6. Римування в поезії «Два кольори» Д. Павличка
А перехресне
Б кільцеве
В суміжне
Г монорим
Д білий вірш
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7. Червоний і чорний кольори символізують («Два кольори»
Д. Павличка)
А прекрасне і корисне
Б духовне й матеріальне
В любов і журбу
Г старість і молодість
Д життя і смерть
8. Пісня Д. Павличка «Два кольори» найбільш співзвучна з твором, у
якому є образ
А пшеничних рук
Б вишиваного рушника
В голубих зіниць
Г золотих кучерів
Д тяжкого хреста
9. Установіть відповідність
Твір
1 «Пісня про рушник»

Уривок
А Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами…

А. Малишка
2 «Лебеді материнства»
В. Симоненка

Б Рідна мати моя, ти ночей не доспала
І водила мене у поля край села…

В І застиг він на роки і на століття
3 «Два кольори» Д. Павличка В золотому німому захопленні…

4 «Балада про соняшник»
І. Драча

Г У хмільні смеркання мавки чорноброві
Ждатимуть твоєї ніжності й любові…
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10. Установіть відповідність
Художній засіб

Приклад

1 антитеза

А…Переплелись, як мамине шиття,
Мої сумні і радісні дороги.

2 риторичне
запитання

Б І на тім рушничкові оживе все знайоме до
болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов.

3 інверсія

В Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.

4 порівняння

Г Ти знаєш, що ти — людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Д Темряву тривожили криками півні,
Танцювали лебеді в хаті на стіні.

11. Установіть відповідність
Твір

Символ

1 «Пісня про рушник» А. Малишка

А верби і тополі

2 «Лебеді материнства» В. Симоненка

Б сонце

3 «Два кольори» Д. Павличка

В вишита сорочка

4 «Балада про соняшник» І. Драча

Г калина
Д росяниста доріжка
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12. Установіть відповідність
Твір

Мотив

1 «Пісня про рушник» А. Малишка

А прощання матері із сином

2 «Лебеді материнства» В. Симоненка

Б відкриття краси мистецтва

3 «Ти знаєш, що ти — людина?»
В неповторність людини
В. Симоненка
4 «Балада про соняшник» І. Драча

Г екологія довкілля
Д Батьківщину не вибирають

Домашнє завдання
1.
2.

Знати основні відомості про Д. Павличка (опорний конспект).
Вивчити напам’ять «Два кольори».
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ТЕМА:

ДИСТАНЦІЙНЕ (ЕЛЕКТРОННЕ) ЗАНЯТТЯ
Ліна Костенко. Поезія «Страшні слова, коли вони

мовчать...». Семінар. Роман у віршах «Маруся Чурай»:
найпомітніше явище в українській літературі кінця ХХ ст.;
особливості жанру (історичний роман у віршах); фольклорна та
історична основа твору; оригінальність композиції; патріотичний
зміст твору, філософські роздуми над історичним минулим
українського народу
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ГОТУЄМОСЯ ДО

АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ
"Страшні слова, коли вони мовчать..."
Літературний рід: лірика.
Жанр: ліричний вірш.
Вид лірики: філософська.
Провідний мотив: ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть
мистецтва.
Віршовий розмір: ямб.
Тип римування: перехресне. Художні засоби: оксиморон (слова мовчать);
епітети (страшні слова, безсмертний дотик); метафори (слова мовчать,
причаїлись); антитеза (краса й потворність, асфальти й спориші).
"Страшні слова, коли вони мовчать..."
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, мучився, 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.
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ПАСПОРТ ТВОРУ «Маруся Чурай»
Рід літератури: ліро-епос.
Жанр: історичний роман у віршах.
Тема: зображення головної героїні Марусі Чурай як легендарної народної поетеси і талановитої співачки з Полтави; відтворення духовного життя України
XVII ст.; усенародна участь у Національно-визвольній війні під проводом
Богдана Хмельницького.
Ідея: возвеличення Марусі Чурай — хранительки національних оберегів, інтелектуальної й незалежної жінки; утвердження в образі Марусі Чурай
найкращих рис українського жіноцтва — багатої духовності, співучості,
ліризму, романтичної вдачі, незалежності натури, що засвідчують
незнищенність національного духу, глибоку віру в духовну силу й могутність
українців.
Герої: Маруся Чурай, Гриць Бобренко, полковий обозний Іван Іскра,
полтавський полковник Мартин Пушкар, козак Чесько Черкес, Галя
Вишняківна, війт Семен Горбань.
Композиційно-стильові особливості «Маруся Чурай»:
тематично й композиційно роман надзвичайно складний, багаторівневий,
багатопроблемний. Він «нагадує кристал, у якому безліч граней»
(В. Панченко). Майже три з половиною століття живе в народі легенда про
Марусю Чурай — славнозвісну піснярку. Легенда про любовну помсту
(отруєння дівчиною свого коханого) була поширеною темою і в художній
літературі (драма М. Старицького «Ой не ходи, Грицю...», повість О.
Кобилянської «В неділю рано зілля копала»). В авторському міні-пролозі —
вказівка на історичну основу твору: «Влітку 1658 р. Полтава згоріла дощенту».
У творі справжні факти пересипані домислами автора; важливі події
української історії середини XVII ст. відтворено в образах Богдана
Хмельницького, Якова Остряниці, Северина Наливайка, Павла Павлюка, Яреми
Вишневецького та ін. Назва роману — своєрідна легенда, національний символ,
що передає і зміст епохи, і особливості українського етносу. Роман складається
з дев’яти розділів, події в яких розгортаються протягом року: судять Марусю
влітку, а помирає дівчина від сухот навесні.
Розділи роману «Маруся Чурай»:
I — «Якби знайшлась неопалима книга»;
II — «Полтавський полк виходить на зорі»;
III — «Сповідь» (внутрішній монолог героїні, у якому є екскурси в минуле);
IV — «Гінець до гетьмана»;
V — «Страта»;
VI — «Проща»;
VII — «Дідова Балка»;
VIII — «Облога Полтави»;
IX — «Весна, і смерть, і світле воскресіння».
Центральним є розділ «Сповідь» — три ночі Марусі, проведені в темниці
перед стратою. Через спогади героїні перед нами проходять епізоди історії
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України, змальовано переживання і страждання дівчини, її особисту драму.
Сюжетні колізії трактуються у двох площинах — особистісній і суспільній
(сцени особистого життя Марусі органічно вплітаються в драматичні події
Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького проти польської шляхти).
Кульмінація 1 — суд і вирок.
Зав'язка — спогади Марусі про стосунки з Грицем.
Розвиток дії — Маруся йде на прощу.
Кульмінація 2 — облога Полтави.
Розв’язка — зняття облоги, Маруся проводжає полк, що співає її пісні.
Позасюжетні елементи: портрети героїв, пейзажі, опис саду, пісні, діалоги,
монологи, авторські відступи.
Особливості сюжету «Маруся Чурай»: на початку твору — розв’язка, що
поєднує його з новелою.
Дві сюжетні лінії: визвольна боротьба українського народу проти польської
шляхти під проводом Б. Хмельницького; любовна лінія, що розвивається за
принципом трикутника: Маруся — Гриць — Іван Іскра.
Образ Марусі Чурай — образ митця свого часу, який органічно зливається з
образом України. Постать реальної дівчини з народу, обдарованої чарівним
голосом і поетичним світосприйняттям, виростає до символу, ніби вбираючи в
себе духовний потенціал Вітчизни. За словами Івана, Маруся — це голос
України, душа її. «Звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах», —
каже про поетесу Іван Іскра. Таку ж характеристику дає дівчині й гетьман
Богдан Хмельницький, який говорить, що «її пісні — як перло мно- гоцінне, як
дивен скарб серед земних марнот». Справжній митець, Маруся, наділена даром
глибше й гостріше за інших відчувати світ, близько перейматися людськими
радощами й стражданнями. У свідомості читача образ Марусі Чурай зливається
з образом України не лише тому, що її підносять до символу інші герої роману,
а передусім через те, що в ній уособлені найкращі моральні риси українського
народу, його найвищі духовні злети, найкращі моральні переконання і
судження митця своєї доби, оскільки тема митця і мистецтва проходить через
історичний роман у віршах «Маруся Чурай» наскрізно.
Проблематика «Маруся Чурай»: любові й зради;
патріотизму і пристосуванства;
митця і народу, свободи творчості;
причин утрати української державності;
родинних стосунків; батьків і дітей;
виховання; служіння народові.
Примітки: В основу свого твору Ліна Костенко поклала відому чи не кожному
українцеві, знану в багатьох країнах світу баладу «Ой не ходи, Грицю...».
Історичне полотно твору становить окрему сторінку, через яку ще раз висвітилися долі героїв роману. І життєву лінію головної героїні, Марусі Чурай, Ліна
Костенко ввела в бурхливі соціально-політичні перипетії суспільного поступу
України XVII ст., а ще точніше — періоду визвольної війни під проводом
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Богдана Хмельницького. Представники козацької республіки в романі —
Богдан Хмельницький, Лесько Черкес, Мартин Пушкар, Іван Іскра, Яким
Шибилист і ті, хто з небуття «повернулися в думі» (Яків Остряниця, Гордій
Чурай, Павлюк, Наливайко). До цього славного лицарства належить і дід
Галерник, «самітник і химерник», котрий «од трьох шабель ще й досі не
загоєн». Грицько Бобренко теж козак, але він з часом засвоїть іншу мораль,
далеко не козацьку, неодноразово повторивши Марусі: «Любов любов’ю, а
життя життям». Любов і зрада, пісня й історія — найголовніші ідейно-естетичні
начала, що визначають багатство поліфонії твору. Твір побудований на антитезі
— протиставленні високого й низького, приземленого й духовного. Вибір
життєвих пріоритетів ділить персонажів твору на два світи, які перебувають у
жорсткому конфлікті. І всі події життя героїв визначаються їх належністю до
котрогось із цих світів. Протиборство двох таборів не лише соціальне — воно
має ширше підґрунтя. Соціальне розшарування помітне вже в першому розділі,
коли знайомимося із запорожцями та «домариками»; наявна також і відмінність
їх духовних світів. Саме цей конфлікт у романі — чи не найголовніший. Для
українця того часу основний спосіб життя — осілий, тобто життя хлібороба,
селянина. Тому, наприклад, не можна сприймати образ Бобренчихи, яка
закопалася в землю, «як кріт», лише негативно. Цей образ радше правило, ніж
виняток. Винятком є Маруся — з її духовним буттям понад своїм часом. За
роман у віршах «Маруся Чурай» і збірку поезій «Неповторність» 1987 р. Ліна
Костенко удостоєна Державної премії УРСР ім. Т. Г.Шевченка.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

План семінарського заняття
1. Історично-фольклорна основа та історія написання роману у віршах
«Маруся Чурай».
2. Проблематика та композиція твору.
3. Образна система (Маруся Чурай, Гриць Бобренко, полковий обозний Іван
Іскра, полтавський полковник Мартин Пушкар, козак Лесько Черкес, Галя
Вишняківна, війт Семен Горбань).
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Завдання та запитання до семінару
1. Розкажіть про історичні події, що відбувалися в Україні в часи життя Марусі
Чурай. Як, на вашу думку, вони впливали на становлення духовного світу
дівчини?
2. Вплив батька на формування Марусі: поясніть "генетику" Марусі, виходячи з
її слів:
Красива я була, правда?
Схожа на свою матір.
Смілива я була, правда?
Схожа на свого батька.
Співуча я була, правда?
Схожа на свій народ.
3. Як подає Ліна Костенко портрет Марусі Чурай? Якою мірою портрет виражає
внутрішній світ героїні, її характер?
4. Чи можна сказати, що Маруся стояла осторонь визвольних змагань свого
народу, адже вона не бере прямої участі у війні?
5. У чому виявляється її суспільна активність?
6. Які риси характеру найбільше притаманні Марусі? Як вони виявляються в
життi?
7. Ваше розуміння самохарактеристики Марусі:
Я - навіжена. Я - дитя любові.
Мені без неї білий світ глевкий.
8. Чому Маруся приховала Грицеве самогубство, взявши вину на себе?
9. У чому полягає драма любові Марусі? Що означають її слова про "нерівню
душ" - власної та Грицевої?
10. Порівняйте Марусю і Галю Вишняківну; чим вони відрізняються одна від
одної?
11. Схарактеризуйте взаємини Марусі Чурай та Івана Іскри; як ви розумієте
слова Івана Іскри, в яких висловлене його ставлення до Марусі:
Ми з нею рівні. Ми одного кореня.
Мабуть, один лелека нас приніс.
12. Знайдіть у тексті виступ Івана Іскри перед суддями на захист Марусі (розділ
"Якби знайшлась неопалима купина") та універсал Богдана Хмельницького
аналогічного змісту (розділ "Страта"). Прочитайте рядки, в яких Іван Іскра та
Богдан Хмельницький оцінюють значення творчості поетеси:
для духовного життя народу;
для підтримки високого морального духу воїнів - борців за незалежність;
для увічнення героїки національно-визвольних змагань.
13. Проблема "Митець і натовп" у романі; у чому особливість її трактування?
14. Як Маруся Чурай бачить місце людини в житті свого народу?
15. Визначте громадянську позицію тих героїв, діяльність яких вона схвалює, і
тих, чию поведінку вважає аморальною.
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16. Як героїня реагує на ті криваві події, що принесли горе на рідну землю?
(Пригадайте її роздуми та емоції при спогляданні зруйнованих сіл,
сплюндрованого Києва, втікачів із Волині, що вмирають від голоду.)
Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
1. Що, на вашу думку, є причиною роздвоєності Грицька: убогість його душі чи
лише прагнення нажити Вишнякове добро?
2. Розкрийте значення батьківського дому у формуванні світоглядних позицій
та виборі життєвих ідеалів (Гриць Бобренко, Маруся Чурай, Іван Іскра, Галя
Вишняківна). (Курсанти зачитують відповідні рядки твору.)
3. Як ви розумієте такі слова?
Моя любов сягала неба,
а Гриць ходив ногами по землі.
4. Що спільного у Марусі та Мавки з "Лісової пісні" Лесі Українки?
5. Чому Маруся не може простити Грицькові зради?
6. Чому Івана Іскру недолюблювали?
7. Стосунки Марусі та Івана Іскри за своїм художнім смислом, за
психологічною вирізьбленістю і за естетичною виписаністю — одна з
найпрекрасніших сторінок не тільки роману, а й усієї української літератури.
Доведіть це, зачитавши найяскравіші епізоди твору.
8. Як ви розумієте слова Івана Іскри, в яких висловлено його ставлення до
Марусі:
Ми з нею рідні. Ми одного кореня.
Мабуть, один лелека нас приніс.
Завдання.
Розгляньте та прокоментуйте ілюстрації до твору «Маруся Чурай»?
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Виконання тренувальних тестів за програмою ЗНО
Тестові завдання за творчістю Ліни Костенко.
1. Ліна Костенко та Григір Тютюнник – представники
А Шістдесятників
Б Празької школи
В ВАПЛІТЕ
Г "Ланки"
Д Неокласиків
2. Перу Ліни Костенко належать твори, ОКРІМ
А "Недумано, негадано"
Б "По сей день Посейдон посідає свій трон"
В "Хай буде легко. Дотиком пера"
Г "Страшні слова, коли вони мовчать"
Д "Господи, гніву пречистого"
3. До особистої філософської лірики належать поезії
А "Недумано, негадано"
Б "Хай буде легко. Дотиком пера"
В "Страшні слова, коли вони мовчать"
Г "Господи, гніву пречистого"
Д "По сей день Посейдон посідає свій трон"
4. Персонаж роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», який готовий
захищати перед суддями головну героїню:
Ви, канцілюги, у чорнилі пальці,
бумажне кодло, воло набивне?
хватальники, в походах небувальці,
кого взялись подужати... мене?!
А Семен Горбань
Б Іван Іскра
В Гриць Бобренко
Г Лесько Черкес
Д Мартин Пушкар
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5. Події в романі «Маруся Чурай» розгортаються в такій послідовності:
А Іван Іскра в Богдана Хмельницького — суд над Марусею — проща Марусі в
Києві — облога Полтави
Б суд над Марусею — Іван Іскра в Богдана Хмельницького — проща Марусі в
Києві — облога Полтави
В облога Полтави — суд над Марусею — Іван Іскра в Богдана Хмельницького
— проща Марусі в Києві
Г суд над Марусею — Іван Іскра в Богдана Хмельницького — облога Полтави
— проща Марусі в Києві
Д Іван Іскра в Богдана Хмельницького — проща Марусі в Києві — облога
Полтави — суд над Марусею
6. Найбільший і центральний за змістом розділ роману, у якому найширше
розкрито образ Марусі Чурай, має назву
А «Якби знайшлась неопалима книга»
Б «Сповідь»
В «Страта»
Г «Проща»
Д «Облога Полтави»
7. Епілогом у романі «Маруся Чурай» є розділ
А «Сповідь»
Б «Страта»
В «Дідова балка»
Г «Якби знайшлась неопалима книга»
Д «Весна, і смерть, і світле воскресіння»
8. Стосунки Марусі й Грицька («Маруся Чурай») подібні до взаємин
А Лесі й Петра Шраменка («Чорна рада» Пантелеймона Куліша)
Б Мелашки й Лавріна («Кайдашеїю сім’я» Івана Нечуя-Левицького)
В Галі й Чіпки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана
Білика)
Г Мавки й Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)
Д Олесі й Василя («Україна в огні» Олександра Довженка)
9. Прочитайте уривок.
Ну, є ж про зраду там які статті?
Не всяка ж кара має буть незбожна.
Що ж це виходить?
Зрадити в житті державу — злочин, а людину — можна?! – запитує герой
твору
А «Лісова пісня»
Б «Маруся Чурай»
В «Катерина»
Г «Мойсей»
Д «Гайдамаки»
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10. Прочитайте рядки.
Остання в світі казка сидить під образами.
Навшпиньки виглядають жоржини через тин.
У цьому уривку використано
А епітет
Б алітерацію
В персоніфікацію
Г порівняння
Д оксиморон
11. Установіть відповідність.
Герой

Характеристика

1 Ярема Вишневецький

А Був молодий і гарний був на вроду.
І жив, і вмер, як личить козаку.
За те, що він боровся за свободу,
Його спалили в мідному бику!

2 Грицько Бобренко

Б Як я крізь землю там не провалився?
Не збив кулак об стіни об оті?!
І як я потім у шинку напився,
на матір вперше крикнув у житті!

3 Мартин Пушкар

В …То — козак.
Таке нещастя хоч кого знеможе.
Це ж можна тут рішитися ума.
Любив же він Марусю, не дай Боже!
Тепер сидить, лиця на нім нема.

4 Іван Іскра

Г Бенкетував, сідав на шию хлопу,
пускав дівчат по світу без коси.
Стріляв козуль, возив пшоно в Європу
і на поташ випалював ліси.
Д Ще не старий. ! славу мав, і силу.
(Про нього потім думу іскладуть
Мине сій літ — і голову цю сиву
Виговському на списі подадуть).
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12. Установіть відповідність.
Художній засіб

Приклад

1 омоніми

А І знову степ. Ізнову даль розлога.
І я мовчу. І дяк уже мовчить.
Ідеш, ідеш… дорога та й дорога.
Ідеш, ідеш… Хоч би вже відпочить.

2 оксиморон

Б … про це писали так і в риму,
зучили вздовж: і вперехрест.
Але ж ота дорога з Риму
якихось кілька сотень верст.

3 фразеологізми

В Із тих усіх дякових балачок
усе частіше згадую єдину, —
ту найсумнішу втіху, далебі:
комусь на світі гірше, як тобі.

4 анафора

Г Іду. Бреду. Захочу, то й спочину.
Розбиті ноги остуджу в росі
Ніхто мені не дивиться у спину.
Я йду. Людина. Я така, як всі.
Д Бенкетував, сідав на шию хлопу,
пускав дівчат по світу без коси.
Стріляв козуль, возив пшоно в Європу
і на поташ випалював ліси.

Домашнє завдання
1. Знати теоретичний матеріал (опорний конспект).
2. Написати висловлювання на тему: «Мої враження від роману
«Маруся Чурай».
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ДИСТАНЦІЙНЕ (ЕЛЕКТРОННЕ) ЗАНЯТТЯ
ТЕМА: Іван Драч. Загальний огляд життя і творчості. І.Драч -

невтомний шукач нового змісту й нової форми в поезії. «Балада
про соняшник»: поетичний роздум про суть мистецтва, процес
творчості, уміння бачити красу в буденні; символічність образів
соняшника, сонця
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ГОТУЄМОСЯ ДО

Лекція викладача
Аналіз твору «Балада про соняшник»
Літературний рід: ліро-епос.
Жанр: балада (модерна).
Провідний мотив: талант бачити красу в повсякденні.
Віршовий розмір: верлібр.
Іван Драч назвав свій твір про соняшник баладою, але балада, зокрема
фольклорна, — вид ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або
соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом. А значить, «Балада
про соняшник» не вкладалася в загальноприйнятому розумінні в рамки цього
жанру, маючи ознаки то притчі, то медитації, то невеликої поеми. «Балада про
соняшник» — твір незвичний. Йому притаманні баладні елементи фантастики
(зокрема, олюднення образів соняш¬ника й сонця, їх «одивнення» за рахунок
навмисного заземлення, спрощення), особливий драматизм (адже справжнє
потрясіння переживає химерний персонаж із зеленими руками й ногами від
дивовижного видива — сонця на велосипеді).
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.
Метаморфоза: "У соняшника були руки і ноги, Було тіло шорстке і зелене, Він
бігав наввипередки з вітром, Він вилазив на грушу, і рвав у пазуху гнилиці, І
купався коло млина, і лежав у піску, І стріляв горобців із рогатки. Він стрибав
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на одній нозі, Щоб вилити з вуха воду..." У творі «Балада про соняшник»
описане «золоте німе захоплення» поезією — недосяжним «сонцем на
велосипеді» — маленького хлопчака-халамидника, що просить покататися хоч
на рамі. Серед дитячої, простої, теплої, але такої звичайної буденності хлопецьсоняшник раптом помічає яскраве засмагле сонце у червоній сорочці, яке
відкриває йому новий незвіданий світ. Соняшник вже не зможе відвести погляд
від сонця. Народжений на землі, він назавжди пов'язаний зі світилом. Тільки
люди, захоплені поезією, можуть провести інших у світ, де здійснюються мрії і
банальність стає незвичайністю.

«Балада про соняшник» Івана Драча

ПРАКТИНА ЧАСТИНА

Метод «Мозковий штурм»
1. Невтомний шукач нового змісту і нової форми поезії. Переосмислення жанру
балади.
2. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес
творчості. Символічність образу соняшника, сонця.
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3. Висока вартість нетлінних скарбів людської душі – щедрості, доброти,
чесності, працелюбства («Балада про вузлики»).
4. Приземлений погляд Кирилла на світ у «новорічній казці» «Крила». Уявна
ситуація, її роль у втіленні головної думки про людей душевно багатих,
творчих і людей обмежених (безкрилих).
5. Місце творчості Івана Драча в українській літературі.
Питання до семінарського заняття
6. Які актуальні питання доби порушив митець у поемі «Ніж у сонці»?
7. Чому ця публікація викликала великий резонанс?
8. Як Драч реформував жанр балади?
10. З’ясуйте особливості поетики «Балади про соняшник».
11. Яка роль засобу іронії в баладі «Крила»?
12. У чому полягає мистецьке кредо Івана Драча?
13. У яких творах воно висловлене?
14. Хто винен у Чорнобильській трагедії?
15. З якою метою І. Драч у творі «Чорнобильська мадонна» життєво правдиві
картини поєднує з феєричними; реальні — з фантастичними?
2) Творче завдання
Розглянути та прокоментуйте ілюстрації до твору «Балада про
соняшник» Івана Драча.
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Виконання тренувальних тестів за програмою ЗНО
Тестові завдання за творчістю Івана Драча.
1. Іван Драч належить до
А МУРу
Б «Шістдесятників»
В «Розстріляного відродження»
Г Нью-Йоркської групи
2. Який жанр домінує у творчості І. Драча?
А поема
Б балада
В медитація
Г сонет
3. Перша збірка І. Драча, у якій відбулося зближення «космічних» і
«земних» мотивів, має назву
А «Соняшник»
Б «Балади буднів»
В «Американський зошит»
Г «Сонячний фенікс»
4. Який реальний образ «перевтілюється» в соняшник (за «Баладою про
соняшник»)?
А сам поет
Б дід поета
В хлопець
Г мати поета
Д Т. Шевченко
5. В алегоричних образах соняшника і сонця в «Баладі про соняшник»
представлено
А поета і поезію
Б Україну і українців
В «материкових» українців і емігрантів
Г реальне і фантастичне
Д матір і дитину
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6. Укажіть розділ поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна», який має
жанрові ознаки балади
А «Хрещатинська мадонна»
Б «Солдатська мадонна»
В «Баба в целофані»
Г «Ода молодості»
Д «Мати і христопродавці»
7. Перша збірка письменника „Соняшник” надрукована...
А У 1959 р.
Б 1971 р.
В 1962 р.
Г 1956 р.
8. На думку І. Драча, справжнє мистецтво започатковується...
А На гуманістичних цінностях
Б Бажанні щось написати
В Умінні уявити той чи інший образ
Г Народній основі
9. Чого не робив соняшник (І. Драч „Балада про соняшник”) під час свого
дозвілля і розваг?
А Стріляв горобців з рогатки
Б Ганяв голубів
В Бігав наввипередки з вітром
Г Купався коло млина
10. Що мав на увазі письменник, звертаючись до сонця („Балада про
соняшник”)?
А Добро і злагоду
Б Духмяний хліб
В Джерело тепла і здоров’я
Г Поезію
11. Вид вірша, який використав І. Драч і творі „Балада про соняшник”.
А Білий
Б Астрофічний
В Паліндром
Г Верлібр
12. Довкола постаті І. Драча, ще молодого автора, спалахнули дискусії,
зокрема з приводу його твору...
А „Ніж у сонці”
Б „Похорон голови колгоспу”
В „Українські коні над Парижем”
Г „Чорнобильська мадонна”
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13. Твір, за який письменнику присуджено звання лауреата державної
премії імені Т. І. Шевченка.
А „Крила”
Б „Зварники Королі”
В „Січнева балада”
Г „Поліська легенда”
14. На світосприйняття І. Драча впливали...
А Реалії середини XXст.
Б Події історичного минулого
В Особливості художнього стилю поетів-романтиків
Г Твори українських письменників XVст
15. Батьківщиною для І. Драча...
А Є Сумщина
Б Київщина
В Кіровоградщина
Г Миколаївщина
16. Малярські роботи якої української художниці вплинули на творчу
майстерність письменника?
А К. Білокур
Б А. Горської
В М. Приймаченко
Г Т. Яблонської
17. Жанр української літератури, який митець оновив, розбавив його
описовою манерою викладу
А Балада
Б Роман у віршах
В Драматична поема
Г Соціально-психологічна новела
18. За яких обставин герой твору І. Драча „Балада про соняшник” побачив
сонце?
А Коли він лежав у піску
Б їхав у піднебессі на велосипеді
В Вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці
Г Стрибав на одній нозі, виливаючи воду з вуха
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19. Етюд — з французької мови — це невеликий за обсягом твір...
А У якому автор подає конкретну картину, фіксує момент,
вихоплений із життя, відтворює внутрішній стан людини, нерідко на тлі
співзвучного пейзажу
Б Життя людей розкривається на тлі історичних або соціально вагомих
обставин
В Сюжет заснований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді
кількох)
Г Розповідається про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.
20. Хто з українських митців поетичного слова, ознайомившись із текстом
І. Драча „Балада про соняшник”, записав у своєму щоденнику, що
жовтогаряча барва („сонце моє оранжеве”) відповідає „характерові
творчого сприймання світла українського народу”?
А В. Стус
Б Д. Павличко
В А. Малишко
Г П. Тичина
21. Жанрова особливість, яка притаманна для твору І. Драча „Балада про
соняшник”
А Фантастичність
Б Мелодійність
В Тривалий час дії
Г Детальне зображення подій і персонажів
22. Яким І. Драч у „Баладі про соняшник” відтворив образ сонця?
А Воно було у червоній сорочці із золотими кучерями
Б Викотилося на небосхил, наче червоногаряча діжа
В Заблищало, мов цінна коштовність
Г Відразу все довкілля осяяло теплим промінням
23. У поезії І. Драча „Балада про соняшник” утверджується думка про те,
що сонце...
А Справжнє одкровення митця перед суспільством
Б Джерело розвитку і щастя
В Символ краси мистецтва, народного духу і віри
Г Загадковий світ природи
24. У «Баладі про соняшник» І. Драча немає традиційних ознак балади, але
є ознаки
А роману
Б поеми
В причти
Г казки
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Домашнє завдання
1. Написати висловлювання на тему: «Алегоричні образи
соняшника і сонця у творі І. Драча «Балада про соняшник».
2. Вивчити напам’ять «Баладу про соняшник».
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ДИСТАНЦІЙНЕ (ЕЛЕКТРОННЕ) ЗАНЯТТЯ
ТЕМА:

Василь Стус. Поет як символ незламного духу,
збереження людської гідності. Узагальнені образи крізь призму
індивідуальної долі. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у
світовій ліриці («Господи, гніву пречистого…»)
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Лекція викладача
ХРОНОЛОГІЯ ЖИТТЯ ПОЕТА
6 січня 1938 — народився Василь Стус у селянській багатодітній родині в
селі Рахнівка Гайсинського району Вінницької області.
1940 — Сім’я Стусів переїхала в місто Сталіно (нині Донецьк), аби
уникнути примусової колективізації.
1944—1954 — Навчався у Донецькій міській середній школі № 265 і
закінчив її зі срібною медаллю.
1954 — Вступив на історико-літературний факультет педагогічного
інституту м. Сталіно. Починає писати перші вірші
1959 — Закінчив інститут, вчителює в селі Таужня Кіровоградскої області
(три місяці), після чого два роки служив в армії. Переклав близько сотні віршів
Гете і Рільке, ін німецьких поетів. Ці переклади було згодом конфісковано і
втрачено.
1959 — Опублікував свої перші вірші
1960 — Працював учителем української мови та літератури у середній
школі № 23 м. Горлівки. Згодом був підземним плитовим на шахті
«Октябрьська» в Донецьку
1963 — Вступив до аспірантури Інституту літератури Академії наук УРСР
у Києві.
Вереснь 1965 — Під час прем’єри фільму Сергія Параджанова «Тіні
забутих предків» в Києві взяв участь в акції протесту проти арештів серед
української інтелігенції, за що Стуса звільнили з інституту. Після цього
змушений працювати на будівництві, в котельні, в конструкторському бюро.
Продовжував багато писати. Одружився з Валентиною Василівною Попелюх
(згодом у них народився син).
1965 — Пропозицію Стуса опублікувати свою першу збірку віршів
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«Круговерть» відхилило видавництво, як і його другу збірку — «Зимові
дерева». Однак її опублікували в самвидаві, а пізніше вона потрапила до
Бельгії й 1970 була видана в Брюсселі.
Початок 1970-х — Приєднався до групи захисту прав людини. Вийшла
збірка «Зимові дерева».
1971 — Збірка «Веселий цвинтар».
1972 Збірка — «Час творчості».
Восени 1972 — Заарештований і засуджений на 5 років примусової праці і
три роки заслання за «антирадянську агітацію і пропаганду». Ув’язнення
відбував у концтаборах Мордовії. Більшість віршів, що Стус писав у
концтаборі, вилучалася і знищувалась.
1977 — збірка «Палімпсести».
1977-1979 — По закінченню строку в концтаборі Стуса вислали в
Матросове Магаданської області, де він працював на золотих копальнях.
Восени 1979 — Повертається до Києва, приєднався до гельсинської групи
захисту прав людини. Стус заробляв на життя, працюючи робітником на
заводі. Відмовився від радянського громадянства
Травень 1980 — Знову заарештований і засуджений на 10 років
примусових робіт і 5 років заслання. Відмовився від призначеного йому
адвоката Віктора Медведчука, намагаючись самому здійснити свій захист.
28 серпня 1985 — Стуса відправили в карцер. Табірними наглядачами
знищено збірку з приблизно 300 віршів Стуса. На знак протесту він оголосив
голодування.
У ніч із 3 на 4 вересня 1985р. він помер, можливо, від переохолодження. Його
поховали на табірному цвинтарі. Прохання родини перевести тіло додому
відхилили на тій підставі, що не вийшов термін ув’язнення. Згодом був
перепохований в Києві.
ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ПОЕТА
Твори:
- Зимові дерева
- Крізь сотні сумнівів я йду до тебе
- Господи, гніву пречистого...
- Дорога болю: поезії - О земле втрачена, явись... - Мені зоря сіяла нині вранці
- Як добре те, що смерті не боюсь я...
Творчість:
- збірка «Круговерть»
- збірка «Зимові дерева»
- збірка «Веселий цвинтар»
- збірка «Палімпсести»
- збірка «Свіча в свічаді»
- збірка «Птах душі»
- збірка «Дорогаболю»
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ГОТУЄМОСЯ ДО

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
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1. АНАЛІЗ вірша “Господи, гніву пречистого…”
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. Вирощую
відрами у себе вдома, а потім беру і продаю!
Літературний рід: лірика
Вид лірики: філософська
Жанр: медитація (віршова молитва)
Віршовий розмір: дактиль
Римування: перехресне “Господи, гніву пречистого…”
ХУДОЖНІ ЗАСОБИ
Епітети: гнів пречистий; мале людське життя; Риторичне звертання: Господи,
гнiву пречистого; Метафори: думою тугу розвіюю; надiєю довжу його в вiки.
У основу вірша ««Господи, гніву пречистого…» покладено канон,
запропонований християнським богословом VІІІст. Іоаном Дамаскіном, як
«сходження розуму до Бога, прохання потрібного в Бога». “Господи, гніву
пречистого…” характеристика 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.
У вірші “Господи, гніву пречистого” автор говорить про власну силу і
незламність: “Де не стоятиму — вистою”. Він показує свою непідвладність
обставинам, непорушність принципів за жодних умов. Тільки так можна
зберегти моральну повноцінність. У Богові та матері він бачить духовних
провідників, котрі визначають внутрішнє обличчя людини. Адже для двобою з
державою смерті потрібна незаплямована душа. Сила народжується у
випробуваннях.
Ліричний герой протидіє внутрішній слабкості (“тузі”), щоб не зрадити
духовному покликанню (бути таким, яким “мати вродила”), він сприймає
трагічні обставини існування (“біду”) як спосіб вироблення внутрішньої сили.
Бога, як символа совісті людської, віри в добро та справедливість, Стус згадує
досить часто. Поет звертається до Бога в часи, коли йому нестерпно важко, він
шукає в ньому опори, дивиться на своє життя крізь призму Божих заповідей.
ПОМІРКУЙТЕ!
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ПРАКТИНА ЧАСТИНА

«Господи, гніву пречистого…» Василя Стуса в запитаннях і відповідях
Евристична бесіда
1. Яким є літературний рід цього твору? (Лірика).
2. А який саме її тематичний різновид? (Філософська та релігійна).
3. Як можна визначити жанр цієї поезії? (Твір можна вважати медитацією.
Медитація (лат. meditatio — роздум) — поезія філософського змісту, у якій
ліричний герой розмірковує про фундаментальні проблеми людського життя
(життя і смерть, свобода й життєвий вибір тощо).
Також жанр поезії можна визначити як молитву. Це жанр, який передбачає
прославлення Бога, звернення до нього з проханням про допомогу або захист.
Водночас це й ліричний жанр, який нагадує медитацію).
4. Коли було написано цю поезію? (23 січня 1972 року).
5. До якої збірки входить «Господи, гніву пречистого…»? (До збірки "Час
творчості / Dichtenszeit", написаної поетом під час слідства 1972 р. у камері
попереднього ув'язнення Київського республіканського КДБ. Збірка
складається з оригінальних віршів та перекладів віршів Ґете. Оригінальні твори
стали основою майбутньої книги всього життя Стуса збірки “Палімпсести”. До
збірки «Палімпсести» увійшла й поезія «Господи, гніву пречистого…».
Аби краще зрозуміти Стусів вірш, варто звернути увагу на обставини його
створення. 12 січня 1972 року Стуса вперше в житті заарештували (за його
громадську та літературну діяльність. У відкритих листах до Спілки
письменників, Центрального Комітету Компартії, Верховної Ради Стус гостро
критикував радянську владу, протестував проти арештів у середовищі своїх
колег. На початку 1970-х приєднався до групи захисту прав людини). Поета
кинули до слідчого ізолятора. У поезії «Господи, гніву пречистого…» митець
розкриває своє ставлення до цих тяжких життєвих випробувань, показуючи
свою незламність, готовність до боротьби, стійкість своїх переконань).
6. У якій формі написано поезію? (У формі звернення до Бога. Василь Стус
був людиною глибокої віри. Чимало з його віршів свідчать про його глибоке
розуміння й прийняття біблійних істин. Поет завжди з особливою шаною
говорив про Бога та наголошував, що молитва була його супутницею в нелегкій
долі в’язня).
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Про сюжет
7. Що просить ліричний герой у Господа? (Його прохання є парадоксальним:
він просить не милості, не відвертання життєвих бід, не полегшення страждань,
а «гніву пречистого». У цьому можна вбачити християнський погляд на
страждання як на випробування від Господа, які людина має витримати, аби
проявити свої найкращі риси та стати духовно сильнішою).
8. Що є головною рисою ліричного героя поезії? (Стоїцизм (тобто стійкість,
мужність у життєвих випробуваннях). У своєму первинному значенні це слово
є назвою напряму античної філософії, представники якого вважали найвищими
чеснотами готовність мужньо приймати будь-які повороти долі та приборкання
своїх пристрастей. У поезії стоїцизм відбився в словах:
«Де не стоятиму – вистою»).
9. Як пояснити сенс слів:
«Спасибі за те, що мале
людське життя, хоч надією
довжу його в віки»?
(У багатьох Стусових віршах є одразу декілька, так би мовити, шарів
розуміння, декілька способів можливого прочитання.
Можливо, поет наголошує тут на скінченності та нетривалості людського
життя, аби читач замислився про сенс і змістовність власного життя. Проте в
цих словах можна побачити й особистий вимір:
Стус відчував трагічність свого становища, завбачав власну смерть. Він хотів
жити, проте був готовий до найгіршого, не боявся смерті.
Можливе й таке тлумачення: смерть, хоч і є страшною, проте позбавляє від
мук, повертає душу до Бога. У деяких творах поета є мотив смерті як
звільнення від страждань. А слова «надією довжу його в віки» можна зрозуміти
як сподівання, що після смерті душа продовжує існування: як у загробному
світі, так і в пам’яті людей, у свідомості наступних поколінь, якщо людина
залишила після себе духовний слід).
10. А що означають слова
«... щоб був я завжди такий,
яким мене мати вродила
і благословила в світи...»?
(Ці слова досить складні для розуміння. З одного боку, людина змінюється
впродовж усього життя, оскільки змінюються її думки, уподобання, ставлення
до різних речей. Проте є й дещо інше, що лишається незмінним, якась духовна
основа, щось таке, що робить людину неповторною, забезпечує єдність її
особистості протягом життя. Напевне, про цю основу самототожності людини і
йдеться. Ліричний герой прагне не втратити її, не зрадити себе під тиском
зовнішніх обставин.
Також може йтися про те, що на початку життя душа кожної людини безгрішна,
чиста, не заплямована жодним гріховним учинком чи помислом, але дуже мало
хто здатен зберегти душу чистою до кінця життя. Деякі риси людини зумовлені
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генетично, деякі формуються в ранньому дитинстві, закладаються батьківським
вихованням. На Стусовому житті яскраво позначився вплив його матері
Ірини (Їлини). Поет згадував:
«Перші уроки поезії — мамині. Знала багато пісень і вміла дуже інтимно їх
співати… Найбільший слід на душі — од маминої колискової «Ой люлі-люлі, моя
дитино». Шевченко над колискою — це не забувається. А співане тужно «Іди
ти, сину, на Україну, нас кленучи» — хвилює й досі. Щось схоже до тужного
надгробного голосіння із «Заповіту»: «Поховайте та вставайте…»)
11. Чому наприкінці твору ліричний герой називає добрим те, що мати не
зуміла вберегти його від біди? (Це твердження теж парадоксальне. Але його
досить легко зрозуміти: зазнавши лиха, опинившись у небезпечній ситуації,
людина може чимало зрозуміти про себе та інших).
Про художні засоби
12. Які художні засоби використано у творі?
Насамперед це епітети («гніву пречистого», «мале людське життя»)
та метафори («надією довжу його в віки», «вірою тугу розвіюю»). Помітну роль
має такий стилістичний прийом, як перенесення – як міжрядкове, так і
строфічне: «Господи, гніву пречистого // благаю» (міжрядкове); «Спасибі за те,
що мале// людське життя…» (строфічне).

Дослідницька робота

Спільне та відмінне в образі України у В. Симоненка та В. Стуса.
В. Стус
В. Симоненко
«Ярій душе! Ярій, а не ридай!
«Україно! Ти для мене — диво!
У білій стужі серце України.»
І нехай пливе за роком рік,
(«Ярій, душе!..»)«Стенаються в герці
Буду, мамо горда і вродлива,
скажені сини України,
З тебе дивуватися повік.»
той з ордами ходить, а той накликає
(«Задивляюсь у твої зіниці…»)
Москву,
заллялися кров’ю всі очі пророчі.
«Народ мій є! В його гарячих
З руїни
жилах
вже мати не встане…»
Козацька кров пульсує і гуде!»
(«За літописом Самовидця»)
(«Де зараз ви, кати мого
народу?»)
«Народе мій, до тебе я ще верну
«І якщо впадеш ти на чужому
і в смерті обернуся у життя…
полі,
Як син, тобі доземно уклонюсь…»
Прийдуть з України верби і
(«Як добре те, що смерті не боюсь
тополі,
я…»)
Стануть над тобою, листям
затріпочуть,
Тугою прощання душу
залоскочуть.»
(«Лебеді материнства»)
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«Бо у мене стукотить у грудях
Грудочка любимої землі.»
(«Грудочка землі»)
Спільне
Любов до України, рідної землі, народу, невіддільність себе як поета і
людини від неї; дві України
Відмінне
Жаль, біль через роз’єднаність і
Захоплення Україною, її славним
зрадливість із давніх часів,
козацьким минулим, віра в неї;
безкомпромісність; активна життєва дещо споглядальна позиція, хоча
позиція в ставленні до системи
є й сильний критичний струмінь
Інтерактивна вправа «Займи й обґрунтуй позицію»
— Чи можна В. Стуса назвати справжнім героєм України?
— Що спільного й відмінного у світосприйманні В. Стуса та
Т. Шевченка?

Домашнє завдання
1. Знати біографію В.Стуса (опорний конспект).
2. Уміти виразно читати поезії В. Стуса, аналізувати їх, характеризувати
творчість поета в цілому.
3. Вивчити напам’ять поезію «Господи гніву пречистого…».
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ДИСТАНЦІЙНЕ (ЕЛЕКТРОННЕ) ЗАНЯТТЯ
ТЕМА: Семінар. Олесь Гончар. «Модри Камень»: романтична ідея

кохання, що перемагає смерть; образи українського бійцярозвідника і юної словачки Терези; особливість оповіді, роль
кольорової гами в новелі
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ГОТУЄМОСЯ ДО

ПАСПОРТ ТВОРУ
Жанр: новела
Літературний рід: епос
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.
Проблематика: війна як руйнівник життя; подвиг солдатів-партизанів; прості
людські почуття у воєнний час; закоханість як ознака життя в людських серцях;
любов до рідного дому, рідної землі; кохання як вічне почуття.
Герої
Оповідач (солдат-розвідник)
його товариш Ілля
дівчина Тереза
мати Терези
словацькі вояки (у спогадах матері), поліції.
Сюжет та композиція
Експозиція: оповідач зі сховку спостерігає за дівчиною.
Зав’язка: прихід партизанів (оповідача і його друга Іллі) у дім Терези і її
матері.
Розвиток дії: перебування партизанів в словацькому домі, їх відхід.
Кульмінація: розповідь матері про те, як забрали Терезу.
Розв’язка: спогади-мрії оповідача про кохану.
Новела складається з п’яти розділів. Найменшим за розміром є перший,
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найбільшим – другий. Новела написана у формі звертання оповідача до Терези.
Наприклад: “Скочивши з стiльця, ти стала навпроти мене”; “Куди ти
задивилась? У що заслухалась?”.
У п’ятому розділі містяться елементи п’єси – розмова героїв подана як репліки
персонажів п’єси:
Тереза. Де ви так довго були?
Я. Уже все закiнчилось. Тепер я вже не пiду вiд тебе.
Твір є глибоко меланхолічним, передає сум оповідача, його тугу за
нерозквітлим коханням. У новелі можна віднайти елементи потоку свідомості.
Олесь Гончар оберігав і примножував енергію гуманності, доброти,
національної честі та гідності. Автор зобразив трагічно обірване війною
почуття між радянським солдатом та іноземною дівчиною-словачкою.
Несподіване кохання до красуні Терези прийшло всупереч війні. Не
закріпилося воно в реальному житті, бо дівчина загинула від рук поліцая. Але
кохання продовжує жити у пам’яті солдата, в його мріях, у яких він розмовляє з
Терезою, як із живою:
“Померкло, стерлося все. Навіть те, що звуть незабутнім першим коханням.
Чому ж ця випадкова зустріч, єдиний погляд, єдина ява у великій драмі війни,
чому вона не меркне і, відчуваю, ніколи не померкне? Ти — як жива. Бо далекі
Рудні гори скрізь ідуть за мною, ближчають з кожним днем, щодалі ширше
розгортаючись у своїй трагічній чарівності. Ти виходиш на дерев’яний
різьблений ґанок у білій легкій сукні з чорною пов’язкою на рукаві і дивишся
вниз, за Модри Камень, де колись, пролягала наша оборона. Тепер скрізь уже
поросла буйна трава”.
Сюжет ніби сам по собі простий, та він вміщує в собі основну думку: сила
кохання, нездоланна любов сильніше за смерть. Випадкова зустріч у гірській
словацькій оселі навічно ранила ніжним почуттям серця двох не знайомих
раніше людей: оповідача, воїна-визволителя і Терезу.
Композиційно-стильові особливості «Модри Камень»: побудова твору
незвичайна, адже безіменний боєць через багато років повертається в минуле,
згадує воєнні літа, згадує Терезу і її матір. Якщо центральна частина твору —
це спогади розвідника про знайомство з Терезою і розповідь її матері про
загибель дівчини, то початок і кінець твору — своєрідне обрамлення, видіння
розвідника. Це видіння — уявний образ Терези, з якою він розмовляє. Автор
інтригує, захоплює несподіваним сюжетом, чим приваблює читача. Модри
Камень — це назва населеного пункту, у якому відбуваються події. Він
виступає символом невмирущого кохання, що живе в серці ліричного героя
навіть через багато років після смерті дівчини.
Новела «Модри Камень» написана в романтично-піднесеному стилі.
Несміливе і нерозквітле кохання, яке зароджувалось між солдатом-бійцем і
словацькою дівчиною, виступає як засудження війни. Це засудження значно
глибше за інші фактори, бо немає нічого страшнішого за вбите прекрасне
людське почуття. Важливим прийомом є непомітне й органічне злиття
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авторської мови з думками персонажів. За допомогою такого засобу
посилюється емоційна напруженість, глибина психологізації. Проблематика
«Модри Камень»: засудження війни; війни і миру; невмирущого кохання, яке
сильніше за саму смерть; батьків і дітей; життя і смерті.
ВИСНОВОК. Відтворення найтонших і найскладніших, ледь вловимих
душевних порухів і відображення глибоких внутрішніх процесів надають
значної переконливості новелі «МОДРИ КАМЕНЬ». Твір продовжує воєнну
тематику творів О. Гончара. Написана 1946 року, вона являє собою спогад
солдата-розвідника про один воєнний епізод, який відбувся у словацькому
містечку Модри Камень («модри» — голубий). Виконуючи завдання в тилу
ворога, розвідник був поранений. Його рятувала словацька дівчина Тереза. Між
молодими людьми зародилось чисте палке кохання, яке не мало продовження,
бо Терезу вбили поліцаї за переховування радянського воїна, коли в неї
знайшли закривавлені бинти. О. Гончар вдається до форми оповіданнямонологу: оповідь у новелі ведеться від першої особи, розповідь веде ліричний
герой.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання та запитання до семінарського заняття
1) Метод «Евристична бесіда»
1. Виділіть чотири часові шари тексту твору та визначте роль кожного з них для
розуміння композиції новели.
2. Поясніть символіку образів зими й весни в новелі.
3. Прокоментуйте роль художньої деталі та підтекст такого епізоду: «Скочивши
зі стільця, ти стала навпроти мене. Тільки тепер я помітив, який подертий на
мені був халат. Ти теж була в білій сукні...».
4. Поясніть символіку та підтекст фрагмента твору:
«Я. Нікуди тепер ми не будемо спішити, як тоді взимку. Тоді ми майже ні про
що не встигли поговорити. Лютий вітер, шугаючи в скелях, заважав нам».
5. Проаналізуйте символічність кольорів у новелі.
6. Визначте основну тему, ідею, проблематику твору.
7. Доберіть цитати та схарактеризуйте образи Терези й розвідника.
Подискутуйте!
8. Прочитайте два судження про літературу радянського періоду. Яка думка
видається вам переконливішою? Чому?
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• Григорій Грабович, професор Гарвардського університету:«...українська
література в Україні не могла мати справжню волю, бо не було політичної
свободи. ...партія не веде на подвиги народ і тим паче вона не веде творців. У
найкращому разі вона толерувала, але частіше стежила, грозила й душила. А
те, що розвивалося під її покровом, ...було посередністю або попросту поганою
літературою. То один із найстрашніших аспектів цієї такої тривалої кризи —
примусове співіснування якісного з поганим, правдивого із фальшивим».
• Петро Осадчук, поет, перекладач, літературний критик:
«Дехто зараз каже: то була література, яка обслуговувала систему, була
наскрізь партійна, комуністична. Ні, це була література, яка робила реверанси
в бік так би мовити «партійної церкви», але відстоювала нашу душу,
українську мову».
9. На прикладі новели «Модри Камень» поясніть, чому в Польщі про твори
О. Гончара написали: «Це кришталевий дзвін української мови».
10. Назвіть неоромантичні ознаки новели О. Гончара «Модри Камень».
11. Як у новелі О. Гончара «Модри Камень» втілено романтичну ідею кохання,
що перемагає смерть?
2) Літературний диктант
1.
Укажіть жанр твору «Модри Камень» (новела)
2.
Коли відбуваються події у творі? (під час Другої світової війни)
3.
Зі скількох розділів складається твір? (5)
4.
З якою метою солдат-розвідник постукав у вікно хатини? (перепочити,
зігрітися)
5.
Хто жив у хатині? (мати й донька)
6.
Чому мати злякалася радіо? (бо воно «забрало» Францішека)
7.
Чим мати пригостила розвідників ? (гарячою кавою)
8.
Kого з персонажів описано в уривку «Ти йдеш попереду, закутана шаллю,
легко перестрибуючи з брили на брилу,… розповідаєш, як краще добратися до
млинів»? (Терезу)
9.
Про кого йдеться у фрагменті: «Від скирти сіна відділяється (він), білий,
мов привид. Замерз, лається і пита: «Що там?» (про Іллю)
10. Що побачив на подвір’ї коханої оповідач, коли повернувся після війни у
Модри Камень? (Чорне згарище, не було нікого, тільки голий димар)
11. Що знайшли поліцаї при обшуку у хаті? (закривавлений бинт)
Вони подумали, що тут були … (партизани).
3) Інтерактивна вправа «Ланцюжок думок»
Доберіть доречні слова, які влучно б розкрили зміст заголовку твору
О. Гончара «Модри Камень». (Мудрий Камінь, міцний; відвага, звільнення,
мужність, надія, визволення, спогади, марення).
Прокоментувати визначені варіанти.
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4) Робота в групах (добір цитатного матеріалу для характеристики образів
твору).
•
Український солдат-розвідник
« − Свої, − кажу і не чую власного голосу. Третю добу замість води ми
їли сніг. – Свої, − хриплю я щосили».
«Я стидався дивитися на твої білі стрункі ноги, але, одвівши погляд, все
одно бачив то весь час».
«Тільки тепер я помітив, який подертий на мені був халат».
«Мої руки були мокрі, червоні, незграбні, в брудних бинтах. Бинти нам
правили й за рукавиці, котрі ми розгубили, митарствуючи в проклятих скелях».
«З обережності ми за три доби ні разу не розвели вогню…».
«Але головне завдання було виконане, і цієї ночі ми вирішили
перебратися до своїх».
«Ти пильно дивилася в вічі, і я виразно чув, як ти входиш до мого серця».
«Померкло, стерлося все, навіть те, що звуть незабутнім першим
коханням. Чому ж ця випадкова зустріч, єдиний погляд, єдина ява у великій
драмі війни, чому вона не меркне і, відчуваю, ніколи не померкне?».
•

Тереза
«… Біля столу злякана мати, а ти біля високого ліжка застила в подиві,
закриваючи груди розпущеними косами».
«Ти стояла на стільці боса, закриваючи вікна».
« Була ти в білій сукні, і на рукаві чорніла пов’язка».
«Пальці твої були вправні й повні ніжного тепла. Зовсім не боліло, як ти
відривала закривавлений бинт».
«Спіть, я стану на варті…».
«Ти йдеш попереду, закутана шаллю, легко перестрибуючи з брили на
брилу. Розповідаєш, як краще добратися до млинів, і, скинувши рукавичку,
подаєш руку на прощання».
«Тонка рука, вся зіткана з чутливих живчиків, дрібно тремтить і гріє
всього мене».
«А вона йде перед ними (поліцаями) і не плаче, тільки раз по раз
оглядається».
« Вона мовчки витирає кривавицю з обличчя та все-таки оглядається».
Використовуючи цитатний матеріал, складіть характеристику героям.
5)
−
−
−
−

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
Чому оповідач не зміг забути своєї Терези?
Чому героєві так важливо «досказати все недосказане тоді, взимку»?
Як ви вважаєте, чому кохання перемогло смерть?
Яка з проблем твору здалась вам найбільш актуальною для нашого часу?
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Творче завдання
Розгляньте та прокоментуйте ілюстрації до твору «Модри Камень»
Олеся Гончара?
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Домашнє завдання
1. Знати теоретичний матеріал (опорний конспект).
2. Підготувати реферати на тему: «У творчій лабораторії Олеся
Гончара (особливості стилю письменника)».
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ДИСТАНЦІЙНЕ (ЕЛЕКТРОННЕ) ЗАНЯТТЯ
ТЕМА: Сучасна проза. Проза, есеїстика. Семінар. Характерні

ознаки сучасної поезії
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ГОТУЄМОСЯ ДО

Лекція викладача
Характерні ознаки сучасної прози
- Жанрове розмаїття, пошуки нових мотивів, мистецьких ідей.
- Відхід від лірико-романтики, патетики, трансформація химерної стильової
течії (Олександр Ільченко, Віктор Міняйло, Володимир Яворівський, Євген
Гуцало) у прозу постмодерністів.
- Активна творча діяльність прозаїків старшого покоління: звернення до
історичної тематики (історичний роман Ю. Мушкетика «На брата брат»
(1996), М. Вінграновського «Северин Наливайко», Р. Іваничука «Орда»
(1992), «Рев оленів нарозвидні» (2000), роман у віршах Ліни Костенко
«Берестечко» (1999); дослідження екзистенціальних проблем буття людини
(роман-епопея Валерія Шевчука «Стежка в траві. Сага про Житомир» (1994)).
- Постмодерне світобачення, у центрі творів - «маска «автора.
Існування двох шкіл прозаїків:
1) «київсько-житомирська» - перевага екзистенціальних мотивів, герой
творів - інтелектуал, рафінований інтелігент (В’ячеслав Медвідь, Євген
Пашковський, Олесь Ульяненко, Богдан Жолдак, Любов Пономаренко,
Євгенія Кононенко, Оксана Забужко, Володимир Діброва та ін.);
2) «львівсько-франківська» - перевага гри та іронії, карнавалу і травестії,
герой - маргінал (міський житель - вихідець із села), сільська людина з
комплексом меншовартості (Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Юрій
Іздрик та ін.).
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Формування сучасної української літератури відбувається під впливом
важливих подій, що відбуваються в суспільстві.
1986 р. - аварія на Чорнобильській АЕС.
1991 р. - здобуття незалежності, початок розбудови нової суверенної
держави.
2004 р. - Помаранчева революція, вибори Президента тощо.
З’являються болючі теми, які дали поштовх для народження нової генерації
митців постчорнобильської епохи. Ця хвиля літераторів прагнула
«зруйнувати Карфаген української провінційності» (Юрій Шевельов), тобто
вивести мистецтво слова за межі політики, ідеологічних й адміністративних
втручань у художню творчість, зробити його естетично самодостатнім;
подолати комплекс меншовартості, другорядної ролі в історії.
Характерні ознаки постмодерного дискурсу (з’явився у 80 - 90-х роках XX
ст.): екзистенція, рефлексія, відкритість, гра, карнавал, художній твір як
відверта гра цитатами, ремінісценціями, алюзіями Зі світового письменства.
• Поява нових угруповань та об’єднань, стильових манер і способів образного
втілення світосприймання нової незалежної людини, що призвело до
невеликої дискусії між митцями старшого й молодшого поколінь (старші стоять на позиціях служіння Україні та її культурі, захищають традиційну,
реалістичну концепцію мистецтва; молодші - критикують радянських митців,
пародіюють класичні твори, сміються із сліпої віри в псевдоідеали,
відкидають «шароварництво» в літературі).
Існування двох шкіл прозаїків:
1) «київсько-житомирська» - перевага екзистенціальних мотивів, герой
творів - інтелектуал, рафінований інтелігент (В’ячеслав Медвідь, Євген
Пашковський, Олесь Ульяненко, Богдан Жолдак, Любов Пономаренко,
Євгенія Кононенко, Оксана Забужко, Володимир Діброва та ін.);
2) «львівсько-франківська» - перевага гри та іронії, карнавалу і травестії,
герой - маргінал (міський житель - вихідець із села), сільська людина з
комплексом меншовартості (Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Юрій
Іздрик та ін.).
Тенденції сучасного літературного процесу:
- відкидання старих заідеологізованих схем "соціалістичного режиму";
- пошук нових засобів моделювання й зображення дійсності;
- мистецтво не пов'язане з політикою;
- українське слово відіграє важливу роль у розвитку української нації;
- повернення до селянської тематики;
- нові парадигми художнього мислення, форми й структури творчості;
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- вільний доступ до заборонених тоталітарним режимом з ідеологічних
міркувань творів;
- знищено завісу у розвитку української літератури на українських
землях та в діаспорі;
Сучасні літературні організації, угруповання,
товариства,
школи (відгалудження української літератури)
« Вісімдесятники »

Василь Герасим'юк,
Ігор Римарук, Іван
Малкович, Оксана
Забужко, Оксана
Пахльовська, Іван
Козаченко

Національна спілка письменників України
(НСПУ, оновлена в 1991 р. (І з'їзд), 1996 p. (II
з'їзд), 2001 p. (III з'їзд)

Понад 1,5 тис. членів.
До 2001 р. - очолював
Ю. Мушкетик, з 2001 р.
- В.Яворівський

Асоціація українських письменників (АУП), з
1997 р.

Понад 100
письменників,
президент - Юрій
Покальчук, згодом Тарас Федюк

«Бу-Ба-Бу» (Бурлеск, Балаган, Буфонада), з
1985 р., м. Львів

Юрій Андрухович,
Віктор Неборак,
Олександр Ірванець

«Нова дегенерація», з 1992 p., м. ІваноФранківськ

Іван Андрусяк, Іван
Ципердюк, Степан
Процюк

«Пропала грамота», з 1991 р., м. Київ

Віктор Недоступ,
Семен Либонь, Юрко
Позаяк

«Західний вітер», з 1992 р. м. Тернопіль

Віталій Гайда, Борис
Щавурський, Василь
Махно, Гордій
Безкоровайний

«ЛуГоСад», з 1986 р., м. Львів

Іван Лучук, ТІазар
Гончар, Роман
Садловський

«Червона фіра», з 1991 р., м. Харків
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Сергій Жадан,
Ростислав Мельників,
Іван Пилипчук та ін.

В українській літературі розвиваються такі види дискурсів:
- модерний;
- неомодерний;
- заповідально-селянський (реалістична традиція з елементами
романтизму і модернізму; базується на особливостях селянського
мислення; символи: земля, праця, традиція, Шевченко, Франко);
- постмодерний (екзистенція, відкритість, рефлексія, карнавал, гра,
алюзії).
Сучасні літературні організації, угруповання, товариства, школи
Постмодернізм — світоглядно-мистецький напрям, який в останні
десятиліття XX ст. приходить на зміну модернізму. Цей напрям — продукт
постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ,
руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.
Постмодерністи, завдяки гіркому історичному досвідові, переконалися у
марноті спроб поліпшити світ, втратили ідеологічні ілюзії, вважаючи, що
людина позбавлена змоги не лише змінити світ, а й осягнути,
систематизувати його, що подія завжди випереджає теорію. Прогрес
визнається ними лише ілюзією, з’являється відчуття вичерпності історії,
естетики, мистецтва. Реальним вважається варіювання та співіснування усіх
(і найдавніших, і новітніх) форм буття.
Визначальні риси постмодернізму:
•
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;
•
використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на
ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності
способу життя;
•
зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий
класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та
ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний,
діловий тощо);
•
суміш багатьох традиційних жанрових різновидів;
•
сюжети творів — це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі
сюжети літератури попередніх епох;
•
запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетнокомпозиційному, а й на образному, мовному рівнях;
•
як правило, у постмодерному творі присутній образ оповідача;
•
іронічність та пародійність.
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Американський літературознавець Ігаб Хассан відзначає такі риси:
•
невизначеність;
•
фрагментарність;
•
деканонізація;
•
втрата Я;
•
іронія;
•
гібридизація;
•
карнавальність;
ЗАУВАЖТЕ!
Дискурс - спосіб, форма організації мовної і літературної діяльності,
уживається як індивідуальний стиль митця.
Рефлексія - розмірковування, внутрішня зосередженість, аналіз власних
роздумів і переживань.
Ремінісценція - відгомін у художньому творі якихось мотивів, образів,
виразів, деталей тощо з широко відомого твору іншого автора, перегукування
з ним. При цьому вислови, запозичені в попередників, переосмислюються і
набувають нового висвітлення.
Алюзія - натяк на загальновідомий історичний, літературний або побутовий
факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура.
Характерні ознаки сучасної поезії
„Переобтяжена
цвітінням”
(від
„самодержавно-генсеківського
тоталітаризму до трансформації в поліфонію постісторичної „ери підозри”,
де розцвітають сто квітів, сперечаються сто шкіл”). Юрій Андрухович у 90-х
роках висловив думку, що сучасна українська поезія стає дедалі кращою,
„незабаром її читатимуть виключно поети”).
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Готуємося до ЗНО
Тема «Наша мова»: 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.
Жанр: патріотичний і філософський вірш. 1 литр молока = 9 кг сыра,
рецепт: на ночь надо...
Художньо-стильові особливості «Наша мова»: вільний вірш, верлібр.
Художні засоби:
Тавтологія: «проспіване у Пісні».
Епітет: «пісенні слова».
Повтори: «кожне слово нашої мови», «тож…».
В. Голобородько про мову «За теорією Уорфа та Сепіра, кожен народ
відображає дійсність через свою мову і культуру, тому дійсність у кожній
мові різниться між собою, є унікальною в порівнянні з іншими мовами.
Мова як якесь дерево: то воно насінина, то дерево. Так і якісь комплекси
уявлено згортаються у зернину і можуть тривалий час у такому вигляді
перебувати в мові. Намагаюся у міру своїх сил і спроможностей відшукати
таке явище, як от-от поглине смерть, і знову дати тому слову прорости у
рясне, квітуче дерево».

ВИСНОВОК
Вірш «НАША МОВА» — це своєрідний заспів до збірки «Калина об Різдві».
У ньому автор звертається до мотиву мови як генетичного коду нації. На
перший погляд, поезія дуже проста за будовою — складається лише із двох
строф, не має багато художніх засобів, поет нічого не нав’язує, не повчає, не
застерігає. Автор увесь час ніби повертається до спокійної, чимсь перерваної
розмови. Проте твір образний, місткий, з багатоплановим підтекстом,
викликає чимало асоціацій. У першій строфі розкривається милозвучність,
пісенність української мови, а також її древність. Адже коли не було ще
письма, українська мова побутувала в живому спілкуванні,
в
усній
народній творчості, зокрема в піснях.
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А українські пісні сповнені драматизму, ліризму, душевності. Такими
словами розмовляють українці зі своїми побратимами. Мова в усіх її проявах
— усна і писемна — уособлює красу, духовність, історію. Мова обслуговує
усі сфери життя людини. Цікавою є антитеза «побратими — вороги».
Здатність українського народу до побратимства— шляхетна риса, потрібна і
сучасним, і майбутнім поколінням. Стародавні пам’ятки української
писемної мови — літописи. У них змальовані визначні події, оповідається
історія українського народу. Саме тому, напевне, українці мовчать до ворогів
словами, записаними в літописі. Вони ще зі сторінок літописів знають, хто
їхні вороги і чого вони варті. Отож воліють мовчати. Мовчання іноді
промовистіше за слово. Поет вірить, що таке мовчання є, але колись народ
скаже своє слово В. Голобородько виходить за рамки проблеми «мова в житті
людини», розширюючи її до глобального узагальнення мова — людина —
нація.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання та запитання до семінарського заняття
1. Осмислення твору (форми) у процесі обміну враженнями і
спостереження курсантів у мережі Інтернет над текстом «Наша мова».
— Який пафос цієї поезії? (Патріотичний).
— Чим вірш незвичний?
— Дослідіть побудову твору.
***
- кількість строф (дві);
- характеристика строф (короткі лаконічні);
- кількість рядків у строфах (шість);
- кількість строф у рядках (різносторонні рядки);
- повтори (зачитати).
2. Побудова логічного ланцюжка
— Які образи є ключовими у вірші? (Слово нашої мови, побратими,
вороги).
— Чим цікавий кожен із цих образів?
— У чому проспіване кожне слово нашої мови? (Піснях).
— З ким ми розмовляємо „пісенними словами”? (Побратимами).
— Хто повинен знати, „якими словами на самоті мовчимо”? (Вороги)
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3. Бесіда з курсантами у режимі Інтернет
1) Яке враження справила на вас поезія Василя Голобородька «Наша
мова»?
2) Подивіться уважно на текст твору «Наша мова». Які особливості в
записі цього вірша ви помітили?
3) Які слова поет пише з великої літери? Поміркуйте, чому поет виділив
саме ці слова й чому саме так.
(З метою увиразнення образів-понять, що засвідчують їхню визначальну
роль в житті поета та нації)
4) Які правила пунктуації порушив поет у вірші «Наша мова»? Поміркуйте,
чому поет знехтував правилами пунктуації.
4. Інтерактивний метод «Мозковий штурм»
1) Хто повинен знати, «якими словами на самоті мовчимо»? (Вороги.)
2) Як називалася збірка В. Голобородька, опублікована в США? («Летюче
віконце».)
3) Що досліджує поет і на чому ґрунтується його поезія? (Фольклор.)
4) Край (область), де народився В. Голобородько. (Луганщина.)
5) Те, у чому проспіване кожне слово нашої мови? (Пісня.)
6) Ті, з ким ми розмовляємо «пісенними словами»? (Побратими.)
7) Загал, у якому ми розмовляємо «пісенними словами»? (Товариство
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5. Творче завдання.
Розгляньте та прокоментуйте ілюстрації до теми «Сучасний
український процес».
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Виконання тренувальних тестів за програмою ЗНО

Тестові завдання до теми «Сучасний український
літературний процес».
1. НЕ належить до літературних угруповань кінця 90-х років XX
століття
А Бу-Ба-Бу
Б «Нова дегенерація»
В АСПАНФУТ
Г «Пропала грамота»
Д «ЛуГоСад»
2. Наприкінці XX століття діяло літературне угруповання
А «Молода Муза»
Б «Пропала грамота»
В «Молодняк»
Г «Плуг»
Д «Ланка»
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3. На початку 1990-х років виникло літературне угруповання
А «Плуг»
Б «Ланка»
В «Нова дегенерація»
Г «Молода Муза»
Д «МАРС»
4. Літературу українського постмодернізму представляє
А Олесь Гончар
Б Юрій Андрухович
В Іван Драч
Г Микола Хвильовий
Д Євген Маланюк
5. До митців кінця XX — початку XXI століть НЕ належить
А О. Забужко
Б І. Римарук
В Є. Маланюк
Г І. Андру сяк
Д Ю. Андрухович
6. До «західників», молодих письменників, зорієнтованих на західні
зразки культури, у 90-ті роки належали
А В’ячеслав Медвідь, Євген Пашковський
Б Юрій Андрухович, Оксана Забужко
В Павло Загребельний, Ліна Костенко
Г Роман Іваничук, Олесь Гончар
Д Іван Драч, Дмитро Павличко
7. До «ґрунтівців», молодих письменників, які відтворювали
національну самобутність мистецтва, у 90-ті роки належали
А Юрій Андрухович, Оксана Забужко
Б Павло Загребельний, Ліна Костенко
В Роман Іваничук, Олесь Гончар
Г Іван Драч, Дмитро Павличко
Д В’ячеславМедвідь, Євген Пашковський
8. До особливостей творчості письменниць феміністичного дискурсу НЕ
належить
А особлива увага до жінки
Б увага до самоідентичності жінки як духовного оберега нації
В захист концепції «інакості жінки»
Г схвалення патріархального устрою
Д розрізнення понять фемінність (жіночність) і маскулінність (чоловічність)
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9. Спілка письменників України відокремилася від Спілки
письменників СРСР
А 1991 року
Б 1996 року
В 2014 року
Г 2004 року
Д 2000 року
10. Установчий з’їзд Асоціації українських письменників (АУП)
відбувся в
А жовтні 1990 року
Б листопаді 1991 року
В березні 1997 року
Г січні 2014 року
Д грудні 2004 року
11. П'ятнадцять років Національну спілку письменників України в
роки незалежності очолював видатний прозаїк
А Роман Іваничук
Б Олесь Гончар
В Павло Загребельний
Г Юрій Мушкетик
Д Юрій Андрухович
12. Президентом Асоціації українських письменників (АУП) на
Установчому з’їзді було обрано
А Романа Іваничука
Б Олеся Гончара
В Павла Загребельного
Г Юрія Мушкетика
Д Юрія Покальчука
13. Назва угруповання «Бу-Ба-Бу» розшифровується як
А Бунт Багатьох Бунтарів
Б Бунт, Барабан, Буревій
В Буфонада, Банальність, Бунт
Г Бурлеск, Банальність, Бунт
Д Бурлеск, Балаган, Буфонада
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14. Словами «Ми — діти здегенерованої країни і здегенерованого часу»
пояснюється назва угруповання
А «Бу-Ба-Бу»
Б «Пропала грамота»
В «Західний вітер»
Г «Червона фіра»
Д «Нова дегенерація»
15. Спадкоємцями українського футуризму 20-х років XX століття
задекларували себе учасники групи
А «Бу-Ба-Бу»
Б «Пропала грамота»
В «Західний вітер»
Г «Червона фіра»
Д «Нова дегенерація»
16. НЕхарактерним для масової літератури є
А продукування популярних розважальних або повчальних творів,
розрахованих на читачів з невибагливим естетичним смаком
Б формування текстів, які примітивно і схематично відображають людське
життя і побутові взаємини людей, апелюючи до стандартної і стереотипної
свідомості людей
В регламентування жанрових форм з погляду сюжету, використання
готових схем
Г продукування бульварних творів, детективних і кримінальних романів,
жанрів коміксу, трилеру, фантастичних романів, фентезі
Д продукування текстів, що потребують від читача високої культурної та
інтелектуальної підготовки
17. До сучасних літературознавців НЕ належить
А Дмитро Наливайко
Б Тамара Гундорова
В Соломія Павличко
Г Дмитро Чижевський
Д Роксана Харчук
18. Появу в останні десятиліття XX століття «нової літератури,
іронічної, видовищної, яка пародіювала ідеологічні кліше,
відроджувала форми барокової гри, озвучувала новий маскарад
персонажів і ролей» пов’язують із
А романтизмом
Б імпресіонізмом
В постмодернізмом
Г неоромантизмом
Д експресіонізмом
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19. У Києві виникло літературне угруповання (рух)
А «ЛуГоСад»
Б «Бу-Ба-Бу»
В «Пропала грамота»
Г «Нова дегенерація»
Д «Покутська трійця»
20. Постмодерний дискурс виник
А у 30-х роках XIX ст.
Б на початку XX ст.
В у 60-х роках XX ст.
Г у 80-х роках XX ст.
Д у 90-х роках XIX ст.
21. До феміністичного дискурсу НЕ належить
А Марія Матіос
Б Оксана Забужко
В Ірена Карпа
Г Ліна Костенко
Д Євгенія Кононенко
22. Установіть відповідність між письменниками та літературним
угрупованням.
Письменники
1 Іван Лучук, Назар Гончар і Роман Садловський
2 Іван Андрусяк, Іван Ципердюк і Степан Процюк
3 Юрій Позаяк, Віктор Недоступа і Семен Либонь
4 Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець
Літературне угруповання
А «Нова дегенерація»
Б «Плуг»
В «Пропала грамота»
Г «ЛуГоСад»
Д Бу-Ба-Бу
23. Установіть відповідність між літературним угрупованням (рухом)
та письменником.
Літературне угруповання
1 ВАПЛІТЕ
2 «Бу-Ба-Бу»
3 «Покутська трійця»
4 шістдесятники
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Письменник
А В. Симоненко
Б Ю. Андрухович
В М. Хвильовий
Г В. Винниченко
Д В. Стефаник
24. Установіть відповідність між письменником і добою, у яку він
творив.
Письменник
1 Григорій Сковорода
2 Володимир Винниченко
3 Оксана Забужко
4 Тарас Шевченко
Доба, у яку він творив
А доба модернізму
Б доба бароко
В доба постмодернізму
Г доба шістдесятництва
Д доба романтизму

Домашнє завдання
1. Знати основні відомості про Сучасний літературний процес
(опорний конспект).
2. Вивчити поезію напам'ять Василя Голобородька «Наша мова».
3. Підготуватися до підсумкового контролю в режимі онлайн.
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