
10 клас 

Українська  література 

 

27.04 

Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська 

барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. 

 

1. Симфония.. Г. Сковорода 

https://www.youtube.com/watch?v=5m78fKJjl9M 

2. Буктрейлер Поема симфонія Сковорода 

https://www.youtube.com/watch?v=Gow-U02Z-gM 

3. Буктрейлер до поеми Тичини "Сковорода" 

https://www.youtube.com/watch?v=1ws6DFdZlLg 

4. Опрацювати сторінки підручника  284 -285 

5. Виконати тест  

Павло Тичина "Сковорода"  

https://naurok.com.ua/test/start/7209 

 

 

29.04 

Контрольна тестова робота за творчістю В.Винниченка, П.Тичини 

                                                          https://naurok.com.ua/test/start/299937 

29.04 

Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця. 

1. Богдан Лепкий. Сторінки з життя  

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

2. Опрцювати сторінки підручника 287 – 289 (конспект) 

3. Виконати тест  

                Богдан Лепкий. Життя та творчість.  

                              https://naurok.com.ua/test/start/8096 

https://www.youtube.com/watch?v=5m78fKJjl9M
https://www.youtube.com/watch?v=Gow-U02Z-gM
https://www.youtube.com/watch?v=1ws6DFdZlLg
https://naurok.com.ua/test/start/7209
https://naurok.com.ua/test/start/299937
https://www.youtube.com/watch?v=WYkPWnoFPvY
https://naurok.com.ua/test/start/8096


 

04.05 - 06.05 

Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: 

«Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. 

Крутіж». Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини. 

 

                            Гетьман І. Мазепа — найбільш відомий в Європі та Америці 

представник України. йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичних 

твори, 17 творів літературних, 6 скульптур. його особистість зацікавила 

таких геніїв, як художника Е. Делакруа, письменники В. Гюго, О. Пушкін, 

композиторів Чайковського, С. Рахманінова та ін. 

              Іван Семенович Мазепа – один із найвидатніших українських 

гетьманів,  який найдовше (22 роки) був при владі. Народився 20 березня 

1640 року (за деякими джерелами 1639р.так вважають більшість істориків) на 

хуторі Каменці (згодом Мазепинці) біля Білої Церкви.  

              Батько Мазепи займав визначну посаду в окрузі Білої Церкви, був 

«шляхтич і жолнер» та сотенним отаманом тут же, на Білоцерківщині.  

Мати – Марія Магдалина була освіченою жінкою, великою патріоткою 

України. Походила із української рідні Макієвських. Мати для гетьмана-сина 

була найпершою порадницею. Останні 13 років життя вона – ігуменя Києво-

Печерського жіночого монастиря. Мала двох дітей: доньку Олесю та сина 

Івана, майбутнього гетьмана. Ще змалку Іван мусів навчитися їздити верхи, 

володіти шаблюкою та засвоїти всі військові вправи.  

           Де вчився Мазепа? За настановою матері він навчався у   

Києво-Могилянській колегії, яку за часи свого гетьманування перетворив в 

академію. Мазепа студіює три роки риторику і латину. Цицерон, Тит, Лівій і 

Тацит стають його улюбленими авторами. Пізніше майбутній гетьман вчився 

в єзуїтській колегії у Варшаві. Далі батько Мазепи відсилає його до двору 

польського короля Яна Казимира пажем, який відрядив його завершувати 

освіту за кордон. Протягом 1656-1659 рр. Мазепа перебував у Німеччині, 

Італії, Нідерландах (де вивчав іноземні мови).  

            Майбутній гетьман був дуже освіченою людиною: володів шістьма 

мовами (польською, латинською, італійською, німецькою, французькою, 

татарською), добре знався на філософії та історії, музиці й поезії, писав вірші, 

грав на бандурі. Мазепа був великим авторитетом для польських королів, 

українських гетьманів, московських бояр. А ще з-поміж козацької верхівки 

він був найпопулярнішою особою, тому прихід його на гетьманство 1687р. 

був цілком закономірним.  



                Про високий рівень освіченості Івана Мазепи та його великий 

політичний досвід свідчать спогади французького дипломата Жака Балюза, 

який 1704р. зустрічався з Мазепою: «Розмова з ним дуже приємна; він має 

великий досвід у політиці. Він показував мені свою колекцію зброї, одну з 

найкращих, що я бачив у житті, а також добірну бібліотеку, де на кожному 

кроці видно латинські книжки». Справді, Мазепа був великий книголюб, мав 

одну з найбільших бібліотек в Україні. Дбав про видання книг, щедро 

обдаровував ними бібліотеки, церкви, окремих осіб. Він був надзвичайно 

інтелігентним, мав сильний темперамент, високий розум, рішучу волю, 

любив розкішні й урочисті прийоми, вмів добре воювати.  

    Як виглядав? Зі слів Балюза: «Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки 

тонкі й білі, як у жінки, хоч тіло його міцніше, ніж тіло німецького рейтара, й 

їздець із нього знаменитий».  

               Ось такий постає перед нами Іван Мазепа із сторінок історії. Та є в 

житті цієї постаті сторінка, яку не можна перегорнути.  

                 Старий Кочубей був багатир, яких мало: у всій Україні знали про 

його багатства, безмежні поля, табуни, палати із золотом, дорогоцінностями. 

Але найкращим його самоцвітом була донька Мотря. Мазепа був її хресним 

батьком. Йому було 60, коли він закохався у Мотрю. Вона теж щиро кохала 

хресного. У 1704 р. Мазепа навіть хотів із нею одружитись, але старий 

Кочубей про це і чути не хотів. Тим більше, що православна церква 

забороняла шлюб між хресними. Кочубей переслав листи Мазепи до Мотрі 

цареві на доказ, що він говорить правду про взаємне кохання гетьмана до 

його дочки. Закохана пара зустрічалася потайки і гетьман присилав увесь час 

своїй вибраній дорогоцінні подарунки. Життя Мотрі ставало нестерпним, бо 

її мати, жінка сувора і серйозна, завжди ганьбила доньку.  

                Батько мучився в розпуці. Але все ж таки Мазепа відіслав Мотрю до 

її батьків, та кохати її не перестав. Досі збереглося 12 листів, які доказують 

справді щиру, ніжну любов до Мотрі. (Один із дослідників зачитує 

фрагменти листів див. додаток)  

             Іван Мазепа – політичний діяч  Яке місце в історії зайняв Мазепа як 

політичний діяч?  

             У 1687 році маючи трохи менше, ніж 50 років, Мазепа дістає булаву, 

на яку довго чекав. Своє гетьманування Мазепа розпочав з підписання 

Коломацьких статей. На початку він вважав, що зможе втілювати свої задуми 

щодо України тільки в союзі з Москвою, відносини з якою, на його 

переконання, мали будуватися на засадах українсько-московського договору 

1654 р.. За підтримки Москви Мазепа сподівався поширити територію 

Гетьманщини на відвойовану від Польщі Правобережну Україну, а також на 



частинку земель, якими володіли Крим і Туреччина. Питання іншого 

союзника на той час не визріло. Пов’язаний договором з Московією, Мазепа 

брав участь у зовнішньополітичній діяльності царя. Так, козацькі загони 

надавали допомогу царській армії у походах проти Криму.  

          Ставши гетьманом, Мазепа домагався стабілізації українського 

політичного й економічного життя. Він має прагнення об’єднати землі 

Лівобережжя, Правобережжя, Запоріжжя та Слобожанщини в єдиній Україні, 

яка уявлялася гетьманові як держава західноєвропейського зразка зі 

збереженням традиційного козацького устрою.  

             Мазепа продовжував розвивати напрямок створення козацької еліти, 

започаткований Самойловичем, запровадженням посад бунчукових 

товаришів. Крім бунчукових товаришів, в оточенні Мазепи з’явилися ще й 

значкові та значні військові товариші. За цими посадами гетьман закріплював 

особливі привілеї. Надзвичайно вимогливо ставився гетьман до освіти 

майбутніх державних діячів, тому заохочував молодь зі свого оточення 

навчатися в  

                Києво-Могилянській академії та за кордоном. Визначальною рисою 

гетьманування І. Мазепи було прагнення подолати наслідки Руїни: об’єднати 

всі українські землі під владою одного гетьмана, зберегти бодай у вигляді 

автономії,  українську державність, домогтися піднесення культури. 

Протягом 20-літнього перебування при владі Мазепа стабілізував внутрішнє 

життя, а в зовнішній політиці -  протидіяв наступові царату на українську 

автономію. Доба Мазепи – це час відродження України, епоха її політичного, 

економічного й культурного поступу.  

     2. Гетьман Іван Мазепа. Перші романтичні історії з жінками / ГРА 

ДОЛІ 

https://www.youtube.com/watch?v=P6giAE7QCCk 

3. Іван Мазепа – кохання і одруження з полковницею удовицею 

Ганною. Частина 2 / ГРА ДОЛІ 

https://www.youtube.com/watch?v=nvs-r5Loz6E 

4. Історія запізнілого кохання Гетьмана Івана Мазепи до його 

хрещениці Мотрі. Частина 3 / ГРА ДОЛІ 

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2LanQHfyQ 

5. Іван Мазепа і Ганна Дольська – останній роман Гетьмана. Частина 

4 / ГРА ДОЛІ 

https://www.youtube.com/watch?v=omGcGx_G0zs 

https://www.youtube.com/watch?v=P6giAE7QCCk
https://www.youtube.com/watch?v=nvs-r5Loz6E
https://www.youtube.com/watch?v=Xm2LanQHfyQ
https://www.youtube.com/watch?v=omGcGx_G0zs


 

           Сьогодні ми познайомимося з образом Мазепи, таким, яким його 

бачить Богдан Лепкий. 

              Повістей про Мазепу, написаних Б. Лепким, п'ять. І хоч вони 

послідовно відтворюють хронологію подій, кожна з них має самостійне 

значення, тому й публікувалася автором окремо. 

             Головний герой усіх п'яти повістей — український гетьман Іван 

Мазепа (1639-1709), кінцевою метою політики якого було утвердження 

державності України. 

6. Повість 1: Мотря 

            У цій книзі розповідається про кохання юної красуні Мотрі — дочки 

генерального судді Кочубея, пізніше страченого Мазепою,— і старіючого 

гетьмана. Дія відбувається на тлі важливих історичних подій. 

           Видатний український письменник Богдан Сильвестрович Лепкий 

розмірковує на сторінках свого твору: Чи бувають щасливими люди, яким 

треба робити вибір між коханням та владою? Читач стане свідком колізій 

найдраматичнішого у вітчизняній історії кохання — кохання гетьмана Івана 

Мазепи та Мотрі Кочубеївни. 

          У цьому творі містяться вдало відтворені реалії сивої давнини у їхній 

складності та непередбачуваності. 

 

7. Б. Лепкий. Мотря  

https://www.youtube.com/watch?v=0OZ1R_CGps8 

8. Виконати тест 

              Богдан Лепкий "Мотря" 

                         https://naurok.com.ua/test/start/8708 

9. Повісті 2, 3: Не вбивай. Батурин 

У книзі дві повісті: „Не вбивай” і „Батурин” з історичної епопеї „Мазепа”. 

Твір відбиває складність, героїку і трагізм мазепинської доби під час 

фатальної для України Полтавської битви. Високий патріотизм і зрадництво, 

героїзм і нікчемність, шляхетність і ницість, людинолюбство і 

людиноненависництво — усе це в органічному поєднанні з майже 

документальним описом конкретних історичних осіб і подій не залишить 

байдужим нашого сучасника, викличе асоціації з сьогоденням у України й 

українців. 

10. Повість 4: Полтава 

https://www.youtube.com/watch?v=0OZ1R_CGps8
https://naurok.com.ua/test/start/8708


У повісті хронологічно продовжено оповідь про життя i діяння славетного 

гетьмана часів Полтавської битви — до І після її завершення. 

Повість 5: З-під Полтави до Бендер. Крутіж 

У цих творах — розповідь про найтрагічніші події у житті українського 

народу — „Руїну” та останні роки гетьманування Івана Мазепи. 

 

11. БАТУРИН — столиця гетьмана ІВАНА МАЗЕПИ Документальний 

фільм // 1993 

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

12. Опрацювати сторінки підручника 289 - 394 

08.05 

Історичні факти і художній вимисел у трилогії. 

Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі. 

1. Літературний диктант „Так — ні” (виконайте завдання та надішліть 

(приклад 1- так)) 

1) Кочубей займав найвище місце біля гетьмана, був генеральним суддею.  

2) Мазепа на сніданок звичайно їв молочну кашу 

3) Любов Федорівна — мати Мазепи.  

4) „Мабуть, і на буйній Україні такий розкішний цвіт ще ніколи не цвів. Ріст, 

погляд великих очей... усмішка, дивна й нерозгадана...” — це портрет княгині 

Дольської.  

5) „Хоч полковий та не дуже то пишний був город, ніби велике село. Тільки 

декілька кращих будинків пишалося на кілька церков”. Мова іде про  

Миргород.  

6) „Старий я лис, щоб мене можна перехитрити”. Так про себе говорить 

полтавський полковник Іскра. 

7) Мазепа був гетьманом 21 рік.  

8) Мазепа грав на бандурі, сам склав пісню про згоду.  

9) Кочубеїха в усьому слухалася чоловіка.  

10) В душі Чуйкевича образ Мотрі зливався з образом України.  

11) Кочубеїха більш за все хотіла видати заміж Мотрю за Мазепу. 

12) Мазепа був меценатом, будував церкви, жертвував на навчальні заклади. 

 

2. Робота з поняттям теорії літератури 

Хронотоп — взаємозв'язок часових і просторових відносин у художньому 

творі. Прикмети часу розкриваються в просторі, і простір осмислюється і 

вимірюється часом. М. Бахтін вважав, що часопросторові визначення в 

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


мистецтві та літературі завжди емоційно-ціннісно забарвлені. Вчений 

розглядав хронотопи: 

□ ідилічні, 

□ містеріальні, 

□ карнавальні, 

а також хронотопи: 

□ дороги, 

□ порогу, 

□ замку, 

□ вітальні, 

□ салону, 

□ провінційного міста. 

3. Образ степу в українській літературній традиції та українському 

фольклорі” 

             Зародження знакових для української літератури степових мотивів і 

тем починається ще в усній народній творчості. Можна виокремити 

традиційні і усталені: мотив одвічного „прокляття” степом; поетизація степу 

як найщирішого втілення землі; степ як поле бою, степ як батьківщина, рідна 

земля. ці теми і мотиви взаємопов'язані і яскраво виражені в історичних 

піснях та думах. Хронотоп історичного епосу є реально існуючим, об'єктивно 

відображений поетичними засобами. У героїчному епосі образ степу 

переважає. Він є визначним чинником формування менталітету українців-

козаків та степовиків. 

         Степом, який для українця є значно більшим, ніж просто географічне 

поняття, визначається рідний край, батьківщина, держава. Козацький степ є 

символом української державності. У цьому випадку географічний ландшафт 

поєднується з історичною пам'яттю: козаки сприймали степ як свою землю, 

на якій вони були вільними, тому болісний відчай вчувається в піснях, 

тематично пов'язаних із зруйнуванням Запорізької Січі. У фольклорі 

поетизується чисте поле, чистий степ, степ широкий, край веселий і в той же 

час образ степу тлумачиться як ворог, як одвічне прокляття України, тому що 

ця територія відбирала життя дорогих людей. Найсміливіші тікали в степ, 

найхоробріші брали до рук меча. 

            В історичних піснях степ постає як втілення землі як метафори життя 

та поля бою. Образ українця як „хлібороба-войовника” (О. Ольжич). 

           Отже, образ степу як метафори життя (мотив степу-чорнозему, який 

родить хліб) і символу державництва (степ як поле бою, у якому 

стверджується право на землю) є головними мотивами усної народної 

творчості. 

           Образ степу у „Слові о полку Ігоревім” відкриває дивовижну картину 

степового буття часів Київської Русі, позначену як прямими акцентами (степ 

як поле бою, ворожа земля), так і метафорично-образними (степ як земля 

невідома, міфічна субстанція, ворожа людині). 



         Образ степу посідає особливе місце в багатьох творах української 

літератури. Степ — це частина душі українця, його характеру. Степ для 

українців мав ще одне символічне значення — волі. В українській літературі 

цей образ, як вияв багатьох символів (вічності, батьківщини) знайшов 

широке застосування у творах Т. Шевченка, М. Гоголя, Є. Маланюка, О. 

Довженка, О. Гончара. 

         Море, поле і степ у поезії Шевченка символізують та втілюють дух 

козацької вольниці. Там широко, там весело Од краю до краю... Як та воля, 

що минулась, Дніпр широкий — море, Степ і степ, ревуть пороги, І могили 

— гори. Там родилась, гарцювала Козацькая воля; Там шляхтою, татарами 

Засівала поле, Засівала трупом поле, Поки не остило... 

           У творах Т. Шевченка образ степу вражає ландшафтною конкретикою. 

Поет гарно знав степове довкілля, що відбилося у його творах у майстерних 

описах гаїв, байраків, видолинків, річок, ярів, лугів, ланів, полів, ставків, які є 

важливими формами степової екосистеми і гармонійно співснують: 

„Тихесенько вітер віє, // Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами // Верби 

зеленіють...” („Сон”), „...А кругом // Широколистії тополі, // А там і ліс, і ліс, 

і поле, // І сині гори за Дніпром...” („Княжна”). 

                Образ степу для М. Гоголя — це образ Батьківщини, сильної, 

могутньої й прекрасної. В описі степу й позначилася гаряча любов Гоголя до 

рідної землі, віра в її силу й могутність, замилування її красою й безкрайніми 

просторами. Привільні, безмежні степи допомагають зрозуміти характер 

запорожців, джерела їхнього героїзму. У такому степу можуть жити тільки 

мужні люди, гордою, сильною, сміливою, наділеною широтою душі й 

щедрістю серця. Степ — батьківщина героїв, богатирів-запорожців: „Степ, 

чим далі, тим ставала прекрасніше. Тоді весь південь, весь простір, що 

становить нинішню Новоросію, до самого Чорного моря, було зеленою 

незайманої пустынею... Нічого в природі не могла бути краще. Вся поверхня 

землі представляється зелено-золотим океаном, по якому бризнули мільйони 

різних квітів...”. 

          Характерною жанровою ознакою романів О. Гончара — „Людина і 

зброя”, „Таврія”, „Перекоп”, „Тронка”, „Твоя зоря” є звернення до 

символізації степу. Серед символів степу найповніше представлено 

роздвоєність поняття „степовий простір” — свій/чужий, степ як сакральний 

центр, курган як втілення світової вісі. 

Ключовим є образ степу у художніх творах М. Коцюбинського („На крилах 

пісні”), Ю. Яновського („Чотири шаблі”), З. Тулуб („Людолови”), Ю. 

Мушкетика („Яса”). 

            У творах вищезгаданих письменників ми бачимо розлоги описи степу, 

у той час як Б. Лепкий не дає широкого опису цієї просторової одиниці, а 

просто називає її. Читач, знайомий з фольклорною та літературною 



традицією зображення степу легко розгадує ці натяки і має змогу будувати 

найрізноманітніші асоціації. 

                 Саме поняття степу у Б. Лепкого несе в собі відчуття волі, 

непевності і неприборканості. Воно є ознакою політичного безсилля народу. 

На думку українського літературознавця, перекладача, педагога В. Безушка, 

„На безмежних степах,.. де не розуміли, що свобода лежить в обмеженні і в 

обов'язках, де кожний козак, осівши, хотів наслідувати шляхтича, бо це ж був 

його ідеал в часі мира, — тяжко було взагалі наладнати державне життя”. От 

і лепківський Мазепа, розглядаючи можливість досягнення самостійності 

Гетьманщини, доходить висновку: „В тім то й біда, що Господь посадив нас 

не між горами та між морями, а на велетенському суходолі, на безбережних 

степах. Куди не скоч, скрізь двері. Нам треба заволодіти степом. Степом 

назверх і всередині, бо наша душа теж степ. Степ — ворог держави”. 

  

4. З урахуванням отриманої інформації прокоментуйте наступні 

цитати: 

„Козаки певно нарікають на нього (Чуйкевича), але не виявляють того по 

собі, тягнуться, як струни, видно, військовий народ. як жаль, що не 

підтримують у ньому вродженого лицарського духа! Без нього не устоїмося в 

степах. Нашого краю не боронять ні гори, ні море, ні рови, ні башні твердинь, 

від чого ж тоді, як не від лицарських грудей відіб'ється ворожа навала?” 

 

„Народ, Мотря, стихія,— все одно, що степ і що море. Шумить! У кожного 

свої турботи, а в народі своє... Поки живеш, шанують тебе, бо ти — цей вітер, 

що над степом віє...” 

 

5. Скласти інформаційне гроно до слова степ, враховуючи його 

символічне значення в романі Б. Лепкого „Мотря”  
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