
6 клас 

Українська література 
 

13.05 

Степан Руданський. Коротко про письменника. 

1. Степан Руданський Життя і творчість 

https://www.youtube.com/watch?v=nY-3h5ZSloI 

2. Завдання –відновити порушену послідовність. 

          У далекому холодному 

Петербурзі юнак згадував свою 

Вкраїну,і лягали на папір ніжній 

й печальні рядки 

Отже, Петербург, 1856 рік.                   

        Степану РУДАНСЬКОМУ 

виповнилося 22 роки. Вже майже 

рік він живе в столиці. Хто ж він? 

Наполовину попович, 

наполовину студент. Наполовину 

попович, бо ще рік тому подав 

прохання про вихід із духовного 

стану (до якого належав від 

народження як син попа). У 

Петербурзі синод "тягнув-тягнув 

гуму", але врешті 26 березня 

1856 р. дав на це дозвіл і передав 

справу до Подільської духовної 

консисторії в Кам'янці-

Подільському. Тепер "гуму тягнули" в губернському центрі 

(свідоцтво Руданському видадуть тільки 26 вересня 1856 р. - 

https://www.youtube.com/watch?v=nY-3h5ZSloI


рівно через півроку після дозволу синоду). Наполовину студент, 

бо, навчаючись у Петербурзькій медико-хірургічній академії, 

числився там тільки вільним слухачем (без свідоцтва з 

консисторії про вихід із духовного стану він не мав права бути 

студентом). 

              Своє голодне та холодне столичне життя Степан невдовзі 

(12 січня 1858 р.) з гумором змалює у вірші "Студент": 

В славнім місті 

Петербурзі, 

Недалеко від Неви, 

Із болота виглядає  

Хата бідної вдови. 

...А у хаті на постелі 

У сурдуті і плащу 

Сидить студент 

медицини 

Другий місяць без 

борщу. 

          Насправді ж, було 

не до гумору. Нерадісні 

думки обіймали 

Степанову голову і 

влітку 1856 року. І, 

немов герой у казці, 

звертається він до сил 

природи: 

Повій, вітре, на Вкраїну, 

Де покинув я дівчину, 

Де покинув чорні очі.           С.Руданський з сестрою Ольгою  

Повій, вітре, з полуночі!..    та братом Григориєм 

             



             Повій ,вітре, на Вкраїну» Розповідь про пісню,яка стала 

народною.А.Солов’яненко(всесвітньо відомий український 

оперний співак) 

Які почуття,думки викликала у вас ця пісня? 

           Степан Руданський  не тільки  ніжний лірик,а  дотепний 

гуморист,Козак Вінок Руданський,як він себе іменував,автор 

унікальних творів-СПІВОМОВОК 

Відповідь на завдання (звірте) 

    Степан Васильович Руданський народився 6 січня 1834 р. 

в селі Хомутинцях Вінницького повіту на Поділлі в родині 

сільського священика. 

 Початкову освіту здобув у 

сільського дяка. У 1842—1849 pp. хлопець навчався в 

Шаргородській бурсі, потім, до 1855р. — в Подільській 

духовній семінарії. 

 Під час навчання захоплювався читанням журналів 

«Отечественные записки», 

«Современник», творів Т. Шевченка. 

 У 1856р. Руданський переїхав до Петербурга й проти волі 

батька вступив до медико-хірургічної 

академії.Продовжував захоплюватись вивченням 

літератури. 

 У Петербурзі Руданський дуже бідував, захворів на сухоти. 

У цей час він упорядкував дві книжки своїх поезій, які тоді 

не були надруковані. 

    У 1861 р. Руданський закінчив академію, одержав звання 

повітового лікаря і дозвіл працювати в Криму, 

 Протягом 1861 — 1873 pp. — працював міським лікарем в 

Ялті, 



 Протягом 1861 — 1873 pp. — працював міським лікарем в 

Ялті, а також лікарем у маєтках князя Воронцова, докладав 

багато зусиль для піднесення благоустрою міста як лікар і 

почесний мировий суддя Сімферопольсько-Ялтинської 

мирової округи, водночас цікавився археологією, 

етнографією, відновив розпочаті на Поділлі фольклорні 

заняття, продовжував поетичну творчість, багато 

перекладав. 

 З травня 1873 р. Степан Руданський помер, похований у 

Ялті . 

 

 

 

 

 

 

14.05 

Співомовки С. Руданського – унікальне явище у світовому 

письменстві. Показ кмітливості народу у співомовці«Добре 

торгувалось». ТЛ: гумореска, співомовка. 

І все мине, що гірко було, 

Настануть дивнії роки… 

С.Руданський 



 
Теорія літератури 

Співомовка – короткий гумористичний вірш, побудований на 

народному анекдоті, приказці, афоризмі або якомусь казковому 

мотиві.  

Ознаки співомовок: 

 опис якогось одного комічного або трагікомічного випадку; 

 стисле зображення події, динамічний розвиток; 

 несподівана розв’язка;  

 одна-дві дійові особи; 

 завершення твору гострим, дотепним висловом. 

Степан Руданський, "Добре торгувалось"  

https://www.youtube.com/watch?v=mHwz83howcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mHwz83howcQ


Словникова робота. 

Мазниця — посуд для дьогтю. 

Крамниця — магазин. 

Чумак — торгівець сіллю, рибою, які везли з Криму у XVI-XIX ст. 

Дьоготь — в'язка бура або чорна рідина, яку використовували для 

змащування взуття, зброї тощо. 

Кацапи зневажливе прізвисько росіян. 

Зачав — почав. 

Шельма — хитрун, ошуканець. 

Толькі — лише. 

                Проблематика 

 взаємостосунки багатого й бідного; 

 мова українська й суржик; 

 сміх гумористичний і сатиричний. 

Характеристика героїв твору 

 

                                                                                     жадні 

       Купці                                   підступні 

                                                            жорстокі 

                                                            хитрі 

                                                            лихі 

                                                            грубі 

                                                           ―шельми‖ 

 



                                                                           чемний, доброзичливий; 

                                                               наполегливий;    

                 Чумак                            вихований; 

                                                                      розумний, кмітливий; 

                                                                 наївний; 

                                                        сміх і жарти; 

                                           спроможний постояти за     

                                власну честь і гідність 

 

Завдання  

Із поданих прислів'їв виписати ті. які передають зміст та головну 

думку співомовоки «Добре торгувалось». 

Прислів'я: 

— Тобі регочеться, а мені не хочеться. 

— Сказано на глум, а ти бери на ум. 

— Насміхався кулик з болота, та й сам туди заліз. 

— Грошей багато, а розуму мало. 

— Всяк розумний по-своєму: один спершу, а другий потім. 

— Кому смішки, а кому ні трішки. 

— Так смійся, щоб і другим весело було. 

— Два хитрих мудрого не переважать. 

— Було б добре, якби не було зле. 

 

 



20.05 

«Запорожці у короля». Висміювання моральних вад, негативних 

рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її 

розуму, кмітливості, почуття гумору, уміння посміятися над 

власною безпорадністю та відстояти свою гідність. 

Гра «Так чи ні". 

1. С. Руданський народився в сім'ї священика.  

2. Поет навчався в Петербурзькій академії мистецтв.  

3. Руданський проживав і працював у Ялті.  

4. Поет працював лікарем.  

5. Важке життя, нестатки і хвороби знайшли відображення у 

творчості Руданського.  

6. С. Руданський писав байки.  

7. С. Руданський прославився як автор співомовок.  

8. Співомовка — це вірш, побудований на анекдоті чи 

приказці.  

Степан Руданський. "Запорожці у короля" 

https://www.youtube.com/watch?v=h2tzQEpdvtw 

Словникова робота 

Жупани — верхній одяг, оздоблений хутром, був поширений    

серед заможного козацтва та польської шляхти. 

Кармазиновий — з дорогого старовинного темно-червоного 

сукна. 

Храбренні — хоробрі. 

Ляхи — поляки. 

Щільник меду — лист, утворений чашечками з воску; бджоли та 

оси роблять його для зберігання меду. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2tzQEpdvtw


Запорожці у короля 

Приїхали запорожці, 

Короля вітають. 

Король просить їх сідати, 

Козаки сідають. 

Сидять собі. В них жупани  

Все кармазинові, 

І самі такі храбренні, 

Вуса прездорові. 

Задивились на ті вуса 

Ляхи препогані. 

"Що б їм, — кажуть, — дати їсти? 

Даймо їм сметани!" 

Поставили їм сметани, 

Їсти припрошають, 

Але наші запорожці 

Разом відмовляють: 

"Славная у вас сметана!..  

Тілько почекайте, 

А перше нам, запорожцям, 

Щільник  меду дайте!" 

Дали меду запорожцям... 

Вони як поїли, 

Так ті вуса прездорові 

Вгору й завертіли. 

Та й говорять королеві: 

"Кажи, ясний пане, 

Нехай тепер запорожцям 

Подають сметани!". 



 

Тема: зображення приїзду козаків до 

польського короля, їх шаноблива зустріч. 

Ідея: возвеличення мужності, кмітливості 

козаків, вміння бути дипломатичними. 

Основна думка: запорозькі козаки 

вміли з гідністю відстояти свою честь і не 

давали нікому із себе покепкувати, таких 

людей здавна поважають і цінують. 

 

 

 



Риси характеру героїв: 

 

       Сміливі 

  Козаки                                      Чемні 

Відважні 

вимогливі до себе і до інших 

 

 

Підступні 

  Ляхи                                                  Боязливі 

Хитрі 

                 діють за власними інтересами 

Творчість С. Руданського  

(тест) 

https://wordwall.net/ru/resource/1778697/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87

%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81-

%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d

0%be 

 

 

https://wordwall.net/ru/resource/1778697/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be
https://wordwall.net/ru/resource/1778697/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be
https://wordwall.net/ru/resource/1778697/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be
https://wordwall.net/ru/resource/1778697/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be


21.05 

Позакласне читання 

Життєпис П. Глазового 
                                  

https://www.youtube.com/watch?v=JHZYni7QkAs 

            Від часу Степана 

Руданського, мабуть, не було в 

Україні поета-гумориста,який у своїх 

творах використовував би народну 

творчість. Це секрет успіху митця. 

Павло Прокопович Глазовий - одна з 

найкращих сторінок в історії 

сатирично-гумористичного слова 

України. Він належить до тих, хто  

створював наш сміх. 

А чи знаєте ви, що таке еволюція??? 

       Еволюція — природне явище 

зміни популяцій, видів рослинного і тваринного світу і ознак у 

часі в ході історії Землі. 

Наукова теорія походження людини на Землі грунтується на 

вченні, що доводить походження людини від мавпи у процесі 

еволюції. Основою релігійної теорії є Біблія, де прямо вказано 

про творіння людей Богом. 

Глазовий Павло Прокопович: "Еволюція". 

https://www.youtube.com/watch?v=q0rsxnd_qPU 

Тема: зображення допитливого хлопчика, якого цікавить 

питання, чому мавпи досі не стали справжніми людьми. 

Ідея: засудження тих, хто ганьбить ім’я людини. 

https://www.youtube.com/watch?v=JHZYni7QkAs
https://www.youtube.com/watch?v=q0rsxnd_qPU


Основна думка: людина повинна завжди бути справжньою 

людиною, де б і в якій ситуації вона не опинилася. 

Чи бували ви в театрі? 

Чи слідкували, як актори виконують свої ролі? 

Що потрібно, щоб роль виконати якнайкраще? 

 

Павло Глазовий "Найважча роль" 

https://www.youtube.com/watch?v=oa6BGqGR9AE 

Тема: Схвалення матір’ю свого синочка за талант, який він 

врешті-решт не виявив «на сцені у третій дії». 

Ідея: засудження хвалькуватості, бездушності, невміння на 

справі довести свої знання, обдарованість. 

Основна думка: не маючи здібностей, хисту, ніколи не станеш 

справжнім професіоналом. 

Павло Глазовий "Заморські гості" 

https://www.youtube.com/watch?v=cs0um-FBZQU 

Словничок-довідничок 

1. Райрада – орган місцевого самоврядування, що представляє 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного 

району в межах повноважень, визначених Конституцією України. 

2. Галасувати – здіймати галас; сильно кричати. 

3. Козирнув – привітав по-військовому, прикладаючи руку до 

козирка кашкета. 

4. Шпана – хуліган, паскудна людина 

5. Благородні – чесні, порядні. 

6.  Мер – голова органу місцевого самоуправління в ряді країн. 

https://www.youtube.com/watch?v=oa6BGqGR9AE
https://www.youtube.com/watch?v=cs0um-FBZQU


Тема:  зображення приїзду гостей з Канади на Вкраїну та їх 

враження від почутої грамотної української вимови. 

Ідея: возвеличення української мови, яка є свідченням  нашої 

культури,благородності, манери поведінки, етикету та 

засудження  тих, хто її цурається. 

Основна думка: мова — духовна скарбниця кожного українця; 

доки живе мова, доти існує нація; думка канадців, що українці не 

говорять рідною мовою, не виправдалася. 

 

27.05 

Урок-вікторина з української літератури 

Хто українську літературу вивчає, 

той країну свою пізнає. 

І конкурс «Назви письменника». 

 

      

 

       

 

 

 

 

 



 

     

 

        

 

 

 

    

 

        

 

 

 

 

 

         

 

        

 

 

 



 

 

 

     

 

        

 

                                                      

 

 

ІІ конкурс «Назви твір за цитатою» 

 

          Потрібно назвати вид пісні або назву художнього твору, з 

якого наведено рядки.  

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! 

Ой радуйся, земле, Син Божий народився. 

*** 

Загадаю тобі три загадочки.  

Як угадаєш – до батька пущу. 

Не вгадаєш – до себе візьму. 

*** 

Краще в ріднім краї милім 

Полягти кістьми, сконати, 

Ніж в землі чужій, ворожій 

В славі й шані пробувати! 



*** 

Ой ти, коте, коточок!  

Не ходи рано в садочок…  

*** 

В чистій любові до краю 

Ти нас, Боже, зрости. 

*** 

Золоті серпи мали, 

Срібнії юрочки,  

Що в’язали снопочки. 

*** 

Руки в кишені, картуз набакир, 

іде, не поспішає. Але тікать і не 

пробуй, він усяку собаку 

випередить  

*** 

Прилетіла ластівочка, 

Стала собі щебетати, 

Господаря викликати… 

*** 

Ой пущу віночок 

На биструю воду. 

На щастя, на долю, 

На милого вроду. 

*** 

Принесла я вам літечко 

Ще й запашне зіллячко…  

*** 

Проведу я русалочки до бору, 



Сама вернуся додому! 

*** 

Чорне море ще всміхнеться, 

І Дніпро зрадіє, 

Що на нашій Україні 

Доленька доспіє. 

*** 

Не хилися, червона калино, 

маєш білий цвіт. 

Не журися, славна Україно, 

маєш добрий рід. 

*** 

Як би я тепер хотіла  

У мале човенце сісти 

І далеко на схід сонця 

Золотим шляхом поплисти! 

*** 

Та й вижала три квітки: 

Що первую сонливу, 

А другую дрімливу, 

А третюю щасливу. 

*** 

Було колись – в Україні 

Лихо танцювало, 

Журба в шинку мед-горілку 

Поставцем кружала. 

 

 



 

ІІІ конкурс. Гра «Так! – Ні!» 

1. Русальні пісні належать до пісень літнього циклу  

2. Купальські пісні співали під час купання в річці чи озері  

3. Вертеп – це ляльковий театр  

4. Щедрувальники – це господарі, які накривали щедрий та 

багатий стіл для гостей  

5. Колядки співали на Новий рік  

6. Центральними образами колискових є дитина, котики, гулі  

7. Русальні пісні співають на Купала  

8. Твір «Євшан-зілля» належить до прозових  

9. Гудець не зміг переконати ханського сина повернутися 

додому  

10. Під впливом пахощів євшан-зілля половецький син побачив 

Київ, князів  

11. Т. Шевченко народився на Черкащині  

12. Змалку Тарас мав талант письменника  

13. Малий Тарас служив козачком у Карла Брюллова . 

14. У вірші «Думка» Т. Шевченка козак пішов шукати дівчину  

15. Духовим гімном України є твір «Молитва»  

16. У творі «Іван Підкова» козаки збираються в похід на 

Москву  

17. Перший твір Леся Українка написала у 13 років  

18. Леся Українка знала 10 іноземних мов  

19. Леся Українка здобула освіту в жіночій гімназії  

20. Батько Федька був багатою людиною  

21. Толя був найкращим другом Федька  

22. Федько не обманював батька  



28.05 

Список літератури 

для читання влітку 

(українська література ) 

1. Іван Франко. «Захар Беркут» 

2. Андрій Чайковський. «За 

сестрою» 

3. Михайло Стельмах. «Гуси-

лебеді летять» 

4. Григір Тютюнник. 

«Климко» 

5. Олекса Стороженко. 

«Скарб» 

6. Богдан Лепкий. «Мишка» 

7. Марина Павленко. 

«Русалонька із 7-В, або Прокляття роду 

Кулаківських» 

8. Любов Пономаренко. «Гер переможений» 

9. Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана 

Сили» 

 

 


