
10 клас 

Українська література 

 

13.04 

Павло Тичина. Поетична спадщина П.Тичини – одна з вершин 

української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця у 

тоталітарній системі. Жанрово- стилістичне багатство, ідейно-художнє 

новаторство митця. 

1. Павло Тичина. Трагізм життєвої і творчої долі. 
https://www.youtube.com/watch?v=0kAJXIYww4s 

2. Павло Тичина – пігмей і геній водночас. Новатор поетичної форми доби 

УНР | Ген українців 

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

3. Опрацювати сторінки підручника 263 -268  

15.04 

Збірка «Сонячні кларнети» ‒ подія європейського масштабу. Художнє 

осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної 

дійсності в збірці «Сонячні кларнети». 

 
1. Павло Тичина та його творчість 

https://www.youtube.com/watch?v=WLLioNc5O9Q 

2. Збірка «Сонячні кларнети»Тичина.  Аналіз та Характеристика 

Збірка “Сонячні кларнети” явила найкраще зі здобутків Павла Тичини на 

шляху творчої реалізації, відобразила його експерименти зі словом, із піснею, із 

розмірами та стилями. Тут сповна розкрилося те, чого поет навчився в народу, 

що він створив сам, і з народом поділився. 

 “Цією книгою розпочався ренесанс української поезії” (Д.Павличко) 

  Рік написання: 1918  

 Видано: у Києві в приватному кооперативно-видавничому товаристві 

―Сяйво‖ Тираж: 1000 примірників   

 На обкладинці: соняшники  

Настрій: життєлюбство, радість очікування, юнацькі надії 

Особливості: драматичні нотки  

Назва: “Соняшні кларнети‖ (поетичне вираження авторського 

розуміннягармоній всесвіту)  

https://www.youtube.com/watch?v=0kAJXIYww4s
https://www.youtube.com/watch?v=pasCnRUzZPE
https://www.youtube.com/watch?v=WLLioNc5O9Q


 Сонце – джерело всього живого, символ життя, радості, розквіту, щастя  

 Кларнет (чистий, ясний, бадьорий звук)  

 Сонячні кларнети – музика сонця  

 відбиває філософію вітаїзму (життєствердження),  

 символізує світову гармонію,  

 радісний гімн природі 

Тема: вічна тема правдошукання митця  

Головна думка: свобода та гармонія  

Ідея: пов’язати мистецтво слова з духовним життям людини, її гуманістичними 

цінностями; божественне начало – у космосі, у людині; звеличення духовно 

багатої особи, сили людського розуму  

Проблематика: 

 матерія і дух;  

 людина і світ;  

 життя і смерть;  

 сутність людини і творчості;  

 природа і кохання  

Склад збірки:  

1.  ―Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух‖ – увертюра, біблійні та міфологічні образи, 

сюжет будується на антитезі, ліричний герой – Людина нової доби, якій 

відкривається велика таємниця природи і життя; пантеїзм (обожнення природи 

та її явищ)  

2. ―Гаї шумлять‖, ―Ой, не крийся, природо, не крийся‖, ―Пастелі‖, цикл 

―Енгармонійне‖ (―Цвіт в моєму серці‖, ―Подивилась ясно…‖, ―Світає…‖, 

―Вітер‖) – поєднання засобів музичного та образотворчого мистецтва, казкові 

мотиви  

3. ―Арфами, арфами…‖, ―У собор‖, ―На стрімчастих скелях‖, ―По хліб ішла 

дитина‖, ―Скорбна мати‖, ―По блакитному степу‖, ―Війна‖  

Три тематичні групи:  

1.    ―світла нота збірки‖: лірика з пейзажними й любовними мотивами; музичні, 

граційні, живописні вірші; краса образів, глибинне розуміння законів природи 

2.    Вірші про народне горе, принесене Першою світовою війною; трагізм, 

найтонші настрої і почуття  



3.    Україна й революція; проблеми добра і зла, справедливості й народної 

моралі  

Особливості:  

 Поєднання різних типів інтонації, наспівний лад, музичність  

 Раптові емоційні сплески (вигуки, питання)  

 Повтори, паузи – створення акцентів  

 Імпульсивність, гострота, динаміка почуттів автора  

 Коло як засіб композиційного розподілу  

 Різнометричні стопи  

 Поєднання музики, поезії, живопису  

Висновки:  

 Перша збірка лірики Павла Тичини є значним поступом як на творчому 

шляху самого митця, так і для укр.поезії в цілому  

 Виражений неповторний власний стиль, мелодійність народопісенної 

поезії  

 Експериментальність, мелодійність, співучість, ліричність 

  Багато творів були пізніше покладені на музику видатними 

композиторами 

3. Опрацювати сторінки підручника 268 – 274 

4. https://www.youtube.com/watch?v=rtG_BQaA3fc      - «Час поезії» 

5. Виконати тест 

https://naurok.com.ua/test/start/12640 

17.04 

Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях  «Арфами, 

арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Пастелі». 
1. Збірка П. Тичини „Сонячні кларнети‖ відкрила низку „світлоносних 

книг‖, стала новим словом в українській літературі. В. Стус так 

охарактеризував її: „У світі ―Сонячних кларнетів‖ людину було 

возвеличено в космічному масштабі, там існувала гармонія людини і 

всесвіту‖. Образ сонячних кларнетів виступає символом і вічно юної 

природи, і втіленням прагнень до всього сонячного, радісного. Поет 

висловлює мрію про щасливе життя. його не полишала віра в прекрасне 

й світле навіть тоді, коли він бачив людське нещастя). 

У 1920 році в київському видавництві „Друкарь‖ вийшло друге 

видання „Сонячних кларнетів‖. Письменник хотів включити до нього 

нові твори, але задуму не здійснив, поповнивши видання лише творами 

„О, панно Інно...‖, „Світає...‖, „А я у гай ходила...‖, „Хор лісових 

дзвіночків‖ (уривок із поеми) та „Зелена неділя‖. Художнє оформлення 

здійснив Олександр Лозинський. 

https://www.youtube.com/watch?v=rtG_BQaA3fc
https://naurok.com.ua/test/start/12640


Третє видання, Берлін — Київ, побачило світ у 1922 році. Художник 

— Роберт Лісовський. 

Четверте видання вийшло без доповнень і налічувало п'ять тисяч 

екземплярів, вийшло воно у 1925 році у Харкові в Державному 

видавництві України. Із книги було вилучено твори „Зелена неділя‖ та 

„Війна. І — ІІ‖. Художник не встановлений. 

Говорячи про особливість поетичної творчості Тичини, Максим 

Рильський відзначав, що найкраща характеристика її — у виразі 

„музична ріка‖, що „Тичина і пісня — брат і сестра‖, що коли багатьох 

поетів називаємо за трафаретом „співцями‖, то для Павла Григоровича 

слово „співець‖ — найприродніший епітет. Переконатися в цьому нам 

допоможе робота над ідейно-художнім змістом ранніх віршів поета, які 

ввійшли до першої його збірки „Сонячні кларнети‖. 
 

2. Павло Тичина Арфами, арфами 
https://www.youtube.com/watch?v=raiWYvMBKAI 

https://www.youtube.com/watch?v=cudLEgvwy7o 

3. Ідейно-художній аналіз поезій Павла Тичини.  
https://www.youtube.com/watch?v=wTHT3bTxcEQ 

4. Ви знаєте, як липа шелестить 
https://www.youtube.com/watch?v=FqG0-9Iilug 

5. «Пастелі» 
https://www.youtube.com/watch?v=G4_0-t9k3LQ 

„ПАСТЕЛІ” 

I 

Пробіг зайчик. 

Дивиться — 

Світанок! 

Сидить, грається, 

Ромашкам очі розтулює. 

А на сході небо пахне. 

Півні чорний плащ ночі 

Вогняними нитками сточують. 

— Сонце — 

Пробіг зайчик. 

II 

Випив доброго вина 

Залізний день. 

Розцвітайте, луги! — 

: я йду — день — 

Пасітесь, отари! — 

: до своєї любої — день — 

Колисково, колоски! 

https://www.youtube.com/watch?v=raiWYvMBKAI
https://www.youtube.com/watch?v=cudLEgvwy7o
https://www.youtube.com/watch?v=wTHT3bTxcEQ
https://www.youtube.com/watch?v=FqG0-9Iilug
https://www.youtube.com/watch?v=G4_0-t9k3LQ


: удень. 

Випив доброго вина 

Залізний день. 

III 

Коливалося флейтами 

Там, де сонце зайшло. 

Навшпиньках підійшов вечір. 

Засвітив зорі, 

Прослав на травах тумани 

І, на вуста поклавши палець,— 

Ліг. 

Коливалося флейтами 

Там, де сонце зайшло. 

IV 

Укрийте мене, укрийте: 

Я — ніч, стара, 

Нездужаю. 

Одвіку в снах 

Мій чорний шлях. 

Покладіть отут м'яти, 

Та хай тополя шелестить. 

Укрийте мене, укрийте: 

Я — ніч, стара, 

Нездужаю. 

Словникова робота 
Пастель — тут: картина, виконана м'якими кольоровими олівцями без оправи. 

Флейта — духовий музичний інструмент у вигляді дерев'яної трубки. Один з 

найдавніших музичних інструментів. У доісторичні часи флейта вважалась 

символом життя, тому що грали на ній за допомогою дихання, тобто вдуваючи 

повітря. 

Орієнтовний зміст повідомлення 

У своїх творах П. Тичина торкається проблеми Людини і часу. Природа, а 

разом з нею і людина, знаходяться під владою плинності і руху в часі та 

просторі, вони постійно зазнають якихось змін. Втілено філософію часу і у циклі 

„Пастелі‖. 

Мініатюра „Пастелі‖ — тетраптих. це чотири самостійні поетичні твори, 

пов'язані спільним ідейно-тематичним змістом та мотивом. Поет зіставляє 

людське життя з добою. Чотири вірші — це чотири частини доби — ранок, день, 

вечір, ніч, і разом з тим — віхи людського життя, яке також має свій ранок, день, 

вечір і ніч. У першому вірші змальовано символічну картину ранку в природі, 

коли все чекає появи сонця: зайчик, ромашки, небо. Від першої пастелі віє 

чарами людського ранку — дитинства, яке оживає в казці про зайчика (можливо, 

тому, що ми називаємо сонячні промені зайчиками?). Інтонація вірша м'яка, 

милозвучна, вона просякнута довірливою безтурботністю і поезією духовної 

чистоти. 

У пастелі переважають зорові образи: зайчик, що „ромашкам очі 

розтулює‖, поява перших сонячних променів, що передається метафоричним 



образом вогняних ниток. Твір органічно пов'язаний із усною народною 

творчістю, де півень — символ сонця, світла, вогню, передвісник зорі, сходу 

Сонця, а, отже, пробудження життя. Не випадково існувала така його народна 

назва, як „будимир‖, тобто „буди світ‖. Можливо, опис: „А на сході небо пахне. 

Півні чорний плащ ночі Вогняними нитками сточують‖ пов'язаний із народним 

фразеологізмом „пустити півня‖, тобто підпалити, охопити полум'ям пожежі. 

Адже ранкова зоря займається і палахкотить на сході, як пожежа, що пронизує 

темне ще небо вогняними стрілами. 

Сонце — символ Всевидящого божества; Вищої космічної сили; центру 

буття та інтуїтивного знання; осяяння; слави; величі; правосуддя; Матері Світу; 

Центру; Бога-отця; Христа. Сонячне світло символізує щастя. 

У цій мініатюрі — багата палітра кольорів. Зайчик викликає асоціації з сірим, 

пелюстки ромашок білі, а їхні „очі‖ — жовті, „плащ ночі‖ — чорний, промені 

сонця — вогняні нитки. Як і в казці, у творі відображено боротьбу світлого і 

темного, добра і зла. 

Природа у Тичини персоніфікована, улюблений засіб поета проявляється в 

словесному малюнку: „Пробіг зайчик. Дивиться — світанок! Сидить, грається, 

ромашкам очі розтулює‖. 

Тичина використовує такий композиційний прийом, як строфічне кільце, 

тобто повторення однакових слів на початку і в кінці поезії — сонце — пробіг 

зайчик. Епістрофа „пробіг зайчик‖ ніби засвідчує остаточне народження ранку. 

Вона також наштовхує на думку, що і дитинство пробігло, як оцей зайчик, і вже 

не повернеться. Безсполучникове поєднання цих речень передає глибину 

асоціативних зв'язків і виражає ніби легкий музичний акорд, що завершує ніжну 

мелодію поезії. 

А на зміну цій картині приходить інша: 

Випив доброго вина 

Залізний день. 

Розцвітайте, луги! — 

: я йду — день — 

Пасітесь, отари! — 

: до своєї любої — день — 

Колисково, колоски! 

: удень. 

Випив доброго вина Залізний день. 

Упевненою дзвінкою ходою крокує по землі літній день, який Тичина 

називає залізним: „Випив доброго вина залізний день‖. Він посилає свої щедроти 

людям, природі: „Розцвітайте, луги!.. Я йду — день — пасітесь отари!‖. 

Другий вірш циклу „Пастелі‖ вражає закодованим вертикально- рухливим 

контрапунктом. У ньому просліджується переплетіння кількох змістових ліній: 

перша — це обрамлення „Випив доброго вина / Залізний день‖. Друга — 

звернення ліричного героя до природи: „Розцвітайте, луги! —/...Пасітесь, отари! 

— / Колисково, колоски! —‖. У третій передається внутрішній стан ліричного 

героя: „: я йду /: до своєї любої /: удень‖. Четверта ніби освітлює змальовану 

картину „— день — / — день —‖ 

Інтонація вірша — мажорна, оптимістична, ми відчуваємо на собі енергію 

дня, його бадьорі ритми, бачимо його стрімкий біг. У творі втілено переконання 



поета, що світ народжується з духу музики. Поетична метафора „Випив доброго 

вина залізний день ‖ надає художньому мовленню яскравості, образності і 

характеризує індивідуальний стиль письменника, який виявив творчу 

своєрідність у доборі художнього засобу. 

Це цікаво 
Після появи твору з'явилися різні відгуки на нього, серед них був і такий: 

„Всякі вишукані звукові ефекти, алітерації й асонанси, вигадливий, мінливий 

ритм, вільний вірш, новотвори в мові — усе те, що в старшій нашій поезії лиш 

випадком проривалося, під впливом справді відчутої психічної потреби, 

робиться тепер звичайним знаряддям поета. З формального боку, в сфері техніки 

й віршової грамотності молоді прудко й далеко поступилися наперед,— так 

далеко, що встигли вже потрапити в осоружний шаблон і з новини зробити щось 

старезне, до давньої, можна сказати, безграмотності й незграбності 

повернувшись. Діалектика розвитку сміх собі робить з гордливих новаторів... 

Був у нашій поезії час, коли віршова техніка переживала щось подібне — отой 

пещеної форми культ. Форма тоді була всім — та й виродилась потроху в 

безплідне фокусництво, порожню забавку; забуті нині письменники гралися в 

„акростихи‖, здобували собі славу „раками‖ та іншими „кур'єзними віршами‖, 

але це захоплення формою ані на йоту не запліднювалось свіжою думкою, 

подихом таланту. Не глибоко сягає людська пам'ять, і в новаторстві часто 

поважна давнина одригається... 

Кокетування формою і тепер, як у старовину, доводить до занедбання 

власне форми, до несмаку й примітивного фокусництва, од якого не втік навіть 

найталановитіший нової поезії заступник, Павло Тичина, з такими, наприклад, 

витівками: 

„Розцвітайте, луги! 

: я йду — день — 

Пасіться, отарні — 

: до своєї любої — день — 

Колисково, колоски! — 

: удень‖. 

Я не знаю, чим ця оригінальна пунктуація краща за вірш із категорії 

„кур'єзних‖ у формі яйця чи пугара і чому справжньому поетові скортіло раптом 

бавитись у ці примітивні бурульки‖. (З інтернет-ресурсів) 

III 

Коливалося флейтами 

Там, де сонце зайшло. 

Навшпиньках підійшов вечір. 

Засвітив зорі, 

Прослав на травах тумани 

І, на вуста поклавши палець,— 

Ліг. 

Коливалося флейтами 

Там, де сонце зайшло. 

Ця поезія — яскравий зразок пейзажної лірики — твору, у якому передані 

почуття, настрої, переживання, емоції, викликані спогляданням картин природи. 



У третьому вірші циклу „Пастелі‖ Павло Тичина розповідає про настання тихого 

літнього вечора. як і у перших двох мініатюрах, поет передає своє світобачення, 

використовуючи оригінальні метафори і асоціації, які вони викликають. Щоб 

передати прекрасну гармонію звуків і барв літнього вечора і досягти більшої 

точності і образності, автор використовує ряд метафор: „навшпиньках підійшов 

вечір‖, „прослав на травах тумани‖, „на вуста поклавши палець, — ліг‖. У вірші 

можна виділити чотири мікро- теми: захід сонця, прихід вечора, його дії до 

моменту, коли вечір „ліг‖. 

У поезії провідний мотив — мотив світла, який поєднано з мотивом 

музики: „Коливалося флейтами / Там, де сонце зайшло‖. ці слова звучать 

загадково, казково. Здається, автор не тільки бачить захід сонця, а й чує його. Як 

звуки флейти, так і кольори неба після заходу сонця зворушують серце, будять у 

ньому неймовірно прекрасні почуття, які неможливо передати простими 

словами. 

ІV вірш циклу — це поетичний опис ночі. Від інших трьох поезій він 

відрізняється відсутністю ускладнених словесних метафор. Головна образність 

— у використаній персоніфікації. 

Ніч — стара, недужа жінка — шепоче: 

Укрийте мене, укрийте: 

я — ніч, стара, нездужаю. 

Одвіку в снах мій чорний шлях. 

Покладіть отут м'яти, та хай тополя шелестить. 

Укрийте мене, укрийте: 

я — ніч, стара, нездужаю. 

Змінилася пора доби (і етап людського життя) — і змінюється інтонація, 

настрій та ритм поезії, яка характеризується колоритом звичайної розмови. 

Автор використовує усно-розмовні конструкції, слова (отут, та хай), які надають 

творові інтимізуючого підтексту. У це синтаксично просте, побутове мовлення 

природно, непомітно входить образ високого поетичного стилю: „Одвіку в снах / 

Мій чорний шлях‖. 

Ніч асоціюється з мороком, на зміну життю приходить темрява, яка несе з 

собою смертельне оціпеніння і холод. Тривожності звучанню вірша надає 

використання алітерації „р‖ — „укрийте мене, укрийте, я — ніч стара‖. ця 

частина циклу — цілковитий психологічний контраст до попередніх частин. 

Завмираюче звучання ледь чутного голосу, тихий кінець, немов кінець самого 

життя. У вірші відчувається внутрішня тривога, бо тривожна і людина, яку 

переслідують нещастя, війни, неспокій світу навколишнього. Тут передано 

типову для модерністів ХХ століття філософію. 

У поезії поєднано символізм і імпресіонізм. Поет створює образ, який ще 

не склався в повну картину, це справжня „поезія натяків‖. Тичина залишає право 

читачеві, який володіє чутливою душею та творчою уявою, самому створити 

тільки окреслений автором образ-думку. Основний колір поезії — чорний, 

символ темряви, зла і смерті, процесів гниття і затемнення. Також у творі наявні 

й інші символічні образи. 

М'ята символізує очищення і відвернення злих духів, уособлює смуток і 

горе. 



Тополя — символ жіночого й дівочого суму, уособлює тонку натуру, 

чутливу до впливу років та оточення. Як тополя не любить рости одна, так і 

людина не може жити самостійно, їй потрібна підтримка або хоча б присутність 

її рідних, друзів, знайомих. Рослини асоціюються із зеленим кольором, який є 

символом природи і молодості. 

„Пастелі‖ за особливістю строфічної будови — верлібр. його мелодійність 

забезпечується асонансом — концентрованим повторенням голосних звуків. 

Довідка 

Верлібр (вільний вірш) — вірш без рими й упорядкованого розміру, з 

довільним чергуванням рядків різної довжини. 

„Пастелі‖ Павла Тичини — опис світанку, дня, вечора, ночі — назавжди 

увійшли в скарбницю світової лірики. Словом, художнім образом передав тут 

поет ніжні кольорові відтінки, тони ранкового неба, сонячного дзвінкоголосого 

дня, мерехтливих вечірніх сутінок і втомленої чорної ночі. Автор чітко виписав 

обриси чотирьох різних зображень, які завдяки поетичному слову поєднують 

кольорове й звукове багатство природи. 

 

6. Опрацювати сторінки підручника  274 – 276,278 -282  
7. Виконати тест  

https://naurok.com.ua/test/start/5466 

 

 

22.04 

       Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» 

та художні засоби вираження. 

1. Історія першого юнацького кохання поета Павла Тичини  
https://www.youtube.com/watch?v=HvYxhA06AEQ 

2. Ідейно-художній аналіз поезій Павла Тичини.  
https://www.youtube.com/watch?v=wTHT3bTxcEQ 

3. Опрацювати сторінки підручника 277  

4. Виконати тест  

https://naurok.com.ua/test/start/6046 

https://naurok.com.ua/test/start/1267 

 

 

24.04 

«Пам’яті тридцяти» ‒ збірний образ ліричного героя. Історична основа 

поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. 

https://naurok.com.ua/test/start/5466
https://www.youtube.com/watch?v=HvYxhA06AEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wTHT3bTxcEQ
https://naurok.com.ua/test/start/6046
https://naurok.com.ua/test/start/1267


1. Павло Тичина "Пам'яті тридцяти" 

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

2. Опрацювати сторінки підручника 280 - 282 

3. Виконати тест 

 https://naurok.com.ua/test/start/7610 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIhNqAngVcI
https://naurok.com.ua/test/start/7610

