
Українська література, 9 клас 

27 квітня 

Тема «Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв» 

1. Актуалізація опорних знань (усно) 

1. Тема роману «Чорна рада» 

2. Джерела роману «Чорна рада» 

3. Головні герої твору 

4. Розкриття сюжетних ліній 

5. Проблематика твору 

2. Робота над текстом твору (усно) 

1. В яких епізодах показано романтизм Якима Сомка? 

2. Які інтереси України Сомко ставить вище особистих? (знайти в тексті) 

3. Словесний портрет Івана Брюховецького. 

4. Чому автор висловлює своє негативне ставлення до Івана Брюховецького? 

Підтвердити із тексту. 

5. Визначити місце попа Шрама у творі. 

6. Чим завоював симпатію Петро Шраменко? 

7. Чи можна поміщика Череваня назвати позитивним образом? 

8. Чому Кирило Тур нагадує героїв народних дум та історичних пісень? 

Д/з. Підручник, с. 292 (9 завдання) 

 

29 квітня 

Тема «Порівняльна характеристика Якима Сомка та Іванця Брюховецького» 

1. Опрацювати матеріал  

Чорна рада -  загальна козацька рада, - збиралася для вирішення стратегічних питань, 

коли між старшинами не було одностайності. Найбільш відома чорна рада, за 

негативними наслідками, яка відбулася 17-18 (27-28 червня) 1663 року на околицях 

Ніжина. 

     Яскравим прикладом соціального і державного роздроблення в історії України 

стали події 17-18 червня 1663 року в Ніжині, названі «Чорною радою». Метою 

виборної ради було обрання нового постійного гетьмана Лівобережної України з двох 

реальних претендентів на цю посаду: Якима Сомка та Івана Брюховецького. В цій 

події брали участь як козацька старшина, так і представники десятків тисяч «чорного», 

незаможного люду – селян, міщан, бідних козаків (звідси походить й назва ради). 

     Передумовою «Чорної ради» була складна політична боротьба за гетьманську 

булаву після смерті Богдана Хмельницького, період правління якого названо «золотою 

сторінкою» в історії України. Учасниками цієї боротьби стали Іван Виговський, Юрій 

Хмельницький, Павло Тетеря, Яким Сомко, Іван Брюховецький, згодом — Петро 

Дорошенко. 



     Рада була скликана для обрання гетьмана Лівобережної України. Участь у чорній 

раді взяли не тільки козаки, але й селяни та міщани-- «чернь», які також мали право 

голосу. 

     Після зречення в січні 1663 року Юрія Хмельницького в Україні розпочався період 

громадянської війни, який в українській історії носить назву «Руїна». Україна 

фактично розпалася на дві частини -- Правобережну і Лівобережну. На хід подій у 

Правобережжі намагалася впливати Річ Посполита, а Лівобережна Україна 

знаходилась під контролем Московської держави. 

     На початку 1663 року за згодою польського короля у Правобережній Україні 

гетьманом було обрано Павла Тетерю. Однак лівобережні полки і Запорожжя не 

визнали влади Тетері. У Лівобережжі на гетьманську булаву претендували наказний 

гетьман Яким Сомко, ніжинський полковник Василь Золотаренко і запорозький 

отаман Іван Брюховецький. Кандидатури Сомка і Золотаренка підтримували північні 

полки Лівобережної України і різні групи козацької старшини. 

     Під час чорної ради Брюховецький, кандидатуру якого підтримував і царський уряд 

(на раду прибуло московське посольство і 8-тисячне військо), сподіваючись з його 

допомогою зміцнити свої позиції в Україні, домігся обрання його гетьманом.  

     Після ради Якима Сомка і Василя Золотаренка за наказом Брюховецького було 

заарештовано, звинувачено у зв'язках з польською шляхтою і у вересні 1663 року 

страчено у Борзні.  

     1663 році Іван Брюховецький був обраний гетьманом Лівобережної України і 

особисто поїхав стати перед очі Московського царя та укласти Московські статті. Він 

послабив Січ, розташував запорожців невеликими загонами по всьому Лівобережжю, з 

міщан збирав податок на власну користь, на утримання гетьмана, обмежив 

самоврядування, прагнув об’єднати усю Україну під своєю владою. 1663-1665 рр. 

ходив у невдалі походи на Правообережжя.  

     Московські статті були укладені 1665 році і були схожі на Переяславські на користь 

Москви. 

      Московські статті значно обмежували політичні права України, посилювали її 

військово-адміністративну і фінансову залежність від московського уряду. За 

Московськими статтями українські міста і землі переходили під безпосередню владу 

московського царя. Податки в Україні збирали московські воєводи, податки йшли 

повністю у царську скарбницю, вибори гетьмана і старшини були лише з дозволу царя 

і за присутності царського представника. Гетьманський уряд не мав права на 

самостійну зовнішню політику, а внутрішня контролювалася Москвою. 

      Московські статті викликали величезне обурення серед усіх верств українського 

суспільства, а Андрусівський мир 1667р. який поділив Україну, став головною 

причиною антимосковського повстання у Гетьманщині, обуренням Лівобережжя, яке 

активно розпочав Іван Мартинович Брюховецький. 



Московські статті викликали величезне обурення серед усіх верств українського 

суспільства, а Андрусівський мир 1667р. який поділив Україну, став головною 

причиною антимосковського повстання у Гетьманщині, обуренням Лівобережжя, яке 

активно розпочав Іван Мартинович Брюховецький. 

Д/з. Підготувати порівняльну характеристику Якима Сомка та Івана Брюховецького, 

або написати мінітвір на тему «Яким має бути очільник держави?» (на вибір). 

  

4 травня 

Тема «Виразне читання уривка з роману П. Куліша «Чорна рада»» 

Прочитати уривок з роману  (на вибір) (прислати аудіозапис ) 

6 травня 

Тема «Марко Вовчок. Життя і творча діяльність.» 

1. Опрацювати матеріал підручника С. 293 

2. Записати конспект  

Д/з. Прочитати повість «Інститутка» 

 


