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ВСТУП 

 

«Кожен долю створює руками, 
як хлібину теплу на столі. 
Ми не обираєм тільки маму 
І куточок рідної землі» 

Т. Повалій 

Поняття «рідний край» закладається в людині з народження. Ніби нічого 

особливого в тій місцевості й немає, а от найближче, найрідніше. Навіть 

птахи й риби намагаються хоч колись повернутися в те місце, де вивелися. У 

чому ж полягає цей феномен? Адже у світі більше місцевостей із суворим 

кліматом, безводних, з різними природними катаклізмами, ніж «райських 

куточків». Та більшість людей, хоч і люблять бувати в таких «куточках», 

надають перевагу саме рідному краєві – пустелі, тундрі, джунглям, 

болотистим, лісовим чи степовим місцевостям. 

Пояснення є. Рідний край завжди асоціюється з домом, з матір’ю, 

родиною, друзями. Саме звідси починається освоєння та пізнання світу, тут 

проходять перші кроки в навчанні, перше почуття та інші перші найсильніші 

враження. Тому таким дорогим він є для кожної людини – як спогад про 

дитинство, як зв’язок з минулим. Поняття «рідного краю» невід’ємне від 

поняття «мова». Це мова бабусиної казки, маминої пісні, батькової розповіді.  

Зацікавленість з дитинства літературними матеріалами саме Донеччини 

висувають потребу в поглибленні вивчення літератури рідного краю, що й 

реалізує курс «Літературне краєзнавство». Адже без минулого немає 

майбутнього.  

Мета курсу – осягнення глибинної сутності спадщини митців рідного 

краю, космосу духу земляків, реалій дійсності, сприйняття й поціновування 

багатовимірного набутку майстрів слова, плекання почуття гордості 

творчими людьми, славними краянами, поєднуючи емоційно-естетичне з 

поняттєвим, образне мислення – з логічним. 

Під час вивчення курсу ви, діти, познайомитеся із творчістю 

С. Васильченка, В. Сосюри, Г. Бойка, М. Чернявського, М. Лісовської, 

К. Тесленка, С. Черкасенка, І.Костирі, поетів Приазов’я, полинете  в минуле, 

прочитавши перекази, легенди про Савур-Могилу. 

Пам’ятайте, посібник – ваш помічник. Звертайте увагу на те, що кожна 

тема включає в себе такі рубрики: 
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Питання та завдання «Перевір власні досягнення» 

 

Додатковий матеріал «Зарубай собі на носі» 

 

Завдання для розвитку творчих здібностей «Спробуй, 

чи креативний ти!» 

 

Матеріал для повторення та запам’ятовування – 

«Пропонуємо повторити» 

 

Радимо вам уважно прочитати основний текст параграфа й виписати у 

зошит нові поняття. Із цікавістю розглянути малюнки, портрети, кожен з них 

несе певну інформацію. 

За допомогою рубрики «Пропонуємо повторити» спробуйте словесно 

відтворити прочитане. Давши відповіді на питання та виконавши завдання в 

рубриці «Перевір власні досягнення», ви можете оцінити рівень своєї 

підготовленості. Якщо якесь питання здалося заважким, не засмучуйтеся. 

Поверніться до тексту параграфа й відшукайте там відповідь.  

Багато цікавинок містить рубрика «Зарубай собі на носі». За її 

допомогою ви зможете розширити власний світогляд і дивувати друзів та 

рідних своїми знаннями. 

Для розвитку творчих здібностей пропонуємо завдання з позначкою 

«Спробуй, чи креативний ти!». 
Бажаємо успіхів, мандруючи літературною картою Донеччини! 

  

ПРОПОНУЄМО 

ПОВТОРИТИ 
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§ 1. Поняття «рідний край», «Батьківщи́на», 
«ба́тьківщина»  

 

«Люблять Батьківщину не за те, що 
вона велика, а за те, що своя». 

Сенека 

 ?
 Чи знаєте ви, хто такий Сенека? 

 Чи згодні ви із словами, поданими в епіграфі? 

 У чому, на вашу думку, полягає різниця між поняттями   
«ба́тьківщина» та «Батьківщи́на»? 

 

Рідний край… Батьківщина… Вимовиш ці слова, і в душі защемить. А 

чи ставили ви собі питання: «За що ми любимо землю свою»? Думаю, 

ставили. І шукали відповідь у рідної криниці, у лелеки, що пролітав над 

хатою, у пісні, що линула над рікою, у берізки й тополі, у веселки... 

Ми щодня милуємося красою нашого міста чи села, споглядаємо його 

визначні місця, з відрадою поринаємо у таємні куточки природи, коли нам 

хочеться відпочити від суєти, бо відомо, що рідна природа – це небесний 

храм. 

Зберегли цю землю для нас батьки й діди, тут наше коріння, тут ми 

народилися й живемо. Лише на рідній землі почуваємо себе вільно й 

відкрито. І ця земля – Батьківщина. Це одна з найбільших цінностей у 

нашому житті, яку ми не обираємо: вона дана нам батьками як спадок, який 

маємо любити й берегти, щоб передати власним дітям. 

 

 

Запитайте у батьків, де вони народилися? 

Давайте з’ясуємо, що означає поняття «рідний край», і в чому різниця 

між поняттями «ба́тьківщина» і «Батьківщи́на»? 
 

Словничок 

 Рідний край – це земля, де ти народився, живеш. 
 Батьківщи́на – це країна стосовно до людей, які народилися в ній  та 
є її громадянами. 
 Батьківщи́на – місце народження кого-небудь. 
 ба́тьківщина – це спадщина від батьків. 
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З якими словами асоціюється слово 
«Батьківщи́на» за поданим кластером? 

 
Наш рідний край – Донеччина. Наша Батьківщина – Донеччина. Це 

унікальна земля, на якій сучасні промислові міста стоять на давніх шляхах 

воїнів та торговців, тут курганам є сусідами терикони, тут можна побачити 

старовинні монастирі та потужні індустріальні підприємства. 

Земля щедро обдарувала нас і корисними копалинами, і чудовими 

куточками природи. Але, безумовно, головне багатство – це люди, які своєю 

працею та талантом зробили наш край потужним індустріальним та 

культурним центром.  

Донеччину, її красу і силу, оспівали митці красного слова, які 

народилися, жили та творили тут. Наприклад, Володимир Сосюра писав: 

Донеччина моя! 

Донеччино моя! твоїх вітрів дихання 

я відчуваю знов, як в ті далекі дні, 

коли квітки в росі солодкого світання 

над голубим Дінцем всміхалися мені. 
 

Немов душею п'ю твого життя весну я 

у радості степів, у гомоні дібров, 

і музику гудків твоїх я знову чую, 

Донеччино моя, життя мого любов! 
 

Донеччино моя, героїв світла мати, 

твоїх заводів дим, як прапор у очах. 

Ти з пісенею мене, коли гули гармати, 

послала, щоб тебе прославив я в піснях. 
 

Донеччино моя, моя ти батьківщино, 

тобі любов моя і всі мої чуття. 

Я до твоїх грудей приникнув, як дитина, 

щоб знов набратись сил для пісні і життя. 

БАТЬКІВЩИНА 

РІДНА 

МАМА 

СОНЦЕ 

ЛЮБИТИ ЗЕМЛЯ 

 

НАЙКРАЩА МІСТА 

СЕЛА 

ЛІС 
РІЧКА 
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Чи пробували ви себе в ролі поета? Спробуйте 
присвятити віршовані рядочки рідній Донеччині. 

 

 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 

1. У чому полягає зміст поняття «рідний край»? 

2. Які поезії, присвячені рідній землі, ви знаєте? 

3. Яких відомих усьому світові людей виростила Донеччина? 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
 Володимир Сосюра (25 грудня 1897 (6 січня 1898 р.), 

м. Дебальцеве, Донеччина, – 8 січня 1965 року) – радянський 
письменник, поет-лірик, автор понад 40 збірок поезій, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота» тощо. У 
своїх поезіях уславлював рідний Донецький край. 

 Бойко Григорій Пилипович (Грицько Бойко) (5 вересня 1923 
року, с. Оленівка Волноваського району, Донеччина, – 25 вересня 
1978) – радянський письменник, перекладач, член спілки 
письменників СРСР. Початком своєї літературної діяльності 
Г. Бойко вважав 1950 рік, коли в Донецькому обласному 
видавництві вийшла його перша збірка віршів «Моя Донеччина». 
Адресована вона була дорослим, а вже наступного року вийшла у 
світ збірка його поезій для дітей «Будемо шахтарями». Відтоді 
поет не зраджував наймолодших читачів, повністю віддав їм 
тепло свого серця і свій непересічний талант.  

 Спиридон Черкасенко (1876–1940) – поет, прозаїк і 
драматург, педагог. Із нашим краєм письменника, педагога 
поєднала на початку минулого століття педагогічна діяльність у 
селищі Лідіївка (зараз у межах м. Донецька). У віршах, прозових 
творах і у драматичному жанрі він відтворив життя шахтарів, 
інтелігенції тощо, а також звертався до дитячої тематики. 

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Прислів’я і приказки про рідний край, Батьківщину 

 Людина без Вітчизни, як соловей без пісні. 
 Патріотизм – це не любов до ідеї, а любов до вітчизни (В. Распутін). 

 Батьківщина – мати, умій за неї – постояти. 

 Рідна земля – мов колиска золота. 

 За рідним краєм і в небі сумно. 

 Кожен край має свій звичай.  

 На чужій стороні й весна не красна. 

 Не бувши на чужині, не оціниш по-справжньому рідної землі. 

 Рідна земля і в жмені мила. 
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  Микола Чернявський (1868–1937) – поет і прозаїк. 
Народився у селі Торському Добропільського району. До початку 
ХХ ст. працював учителем музики в Бахмуті (тепер Артемівськ), 
пізніше – в Чернігові та в Херсоні. У багатьох своїх творах 
відобразив рідний донецький край, його неписану природу, історичні 
події. Першим в українській літературі почав розробляти 
шахтарську тематику. Був засновником літературного життя 
на Донбасі: видав другу книжку своїх віршів «Донецькі сонети» в 
Бахмуті у 1898 р. У 1930–1931 роках видав десятитомник своїх 
творів у Харкові. Дев'ять томів його десятитомного видання на 
щастя збереглись у краєзнавчому відділі Донецької обласної 
бібліотеки. 

 

 

§ 2. Перекази, легенди про Савур-могилу. 
Переказ «Про Саву-Савура». Народна легенда 
«Савур-Могила». Поглиблення поняття про 
легенду і переказ  

 

«У степу могила з вітром говорила. 
Повій, вітре буйнесенький, 
Щоб я не чорніла» 

Тарас Шевченко 

? 
 Як ви розумієте поняття «переказ»? 

 Чим, на вашу думку, переказ відрізняється від легенди? 

 Які основні ознаки легенди? 

 

Переказ – усне народне оповідання про визначні історичні події та їх 

героїв. 

Перекази за своїм змістом близькі до народних легенд і сказань, але 

вони відзначаються більшою фактичною достовірністю й відсутністю 

казково-фантастичних елементів... Та провести чітку грань між переказами й 

легендами буває дуже важко. Поряд із легендами існують перекази про події 

визвольної війни на чолі з Богданом Хмельницьким, про Семена Палія, про 

ватажків Олексу Довбуша, Устима Кармалюка, Лук'яна Кобилицю та інших. 

Особливо багато переказів про пізніші історичні події, зокрема, про події 

громадянської й Вітчизняної воєн... Переказом називають також короткий 

виклад змісту твору. 
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Які легенди й перекази ви читали? Які ви знаєте 
легенди про Савур-Могилу? 

Легенда (лат. legenda – те, що слід прочитати) – переказ про якісь події 

чи людей, але оповитий казковістю, фантастикою. За своїм змістом і 

призначенням легенди бувають різні. До легенд відносять поширювані 

церквою в середні віки «Житія» перших християн, «святих» подвижників і 

князів. Вони читалися в церквах і монастирях, у дні свят на честь цих 

«святих» з метою пропаганди християнського вчення. Найбільший інтерес 

становлять легенди про історичні події та народних героїв. Хоч у них чимало 

казкового, того, що не підтверджується документами, а є поетичним 

вимислом, – вони відбивають погляди народних мас на історичні події, їх 

світогляд.  

Переказ «Про Саву-Савура» 

У відкритому степу, на передовій лінії, знаходився козацький 

сторожовий пост. Як тільки тут помічали хмару степової куряви, яку 

піднімали коні нападників, козаки подавали сигнал наступному сторожовому 

посту: вони запалювали смоляні бочки на вежі. Так по ланцюгу вістка про 

напад чужинців докочувалась до Запорозької Січі, звідки назустріч ворогу 

виступало військо. 

Одного разу охорона поста вступила у нерівний бій з татарами. Довго 

козакам після дощу не вдавалося запалити вогнище. Оборонці на чолі з 

Савою (татари називали його Савуром) героїчно бились з ворогом, поки не 

побачили вогнище, запалене сусіднім постом, де верховодив  козак Харциз. 

Захисники рідної землі загинули, виконавши свій обов'язок перед 

батьківщиною. Запорожці прийшли сюди, прогнавши ворога, поховали 

товаришів за козацьким звичаєм: насипали на їх могилі курган, назвавши 

його ім'ям Сави-Савура. 

 

 

Питання за текстом переказу «Про Саву-Савура» 

1. Де знаходився козацький сторожовий пост? 

2. Що робили козаки, коли помічали хмару степової куряви? 

3. У чому полягав сигнал козаків? 

4. З ким вступила в нерівний бій охорона поста? 

5. Чому козакам не вдавалося запалити вогнище? 

6. Як називали Саву татари? 

7. Як билися оборонці з татарами? 

8. Хто запалив вогнище? 

9. Що трапилося з козаками? 

10. Що зробили запорожці? 

11. Як назвали запорожці курган на могилі загиблих козаків? 



11 

Легенда «Савур-Могила» 

На Савур-Могилі колись жив ватаг Сава і тримав когорту розбишак 

таких, як і сам. Жили вони в землянках або куренях. Курені їхні були побіля 

могили, бо й досі лишаються тут глибокі ями. Біля могили, якраз над 

великим чумацьким шляхом, що зветься Ростовською дорогою, стояло 

ратище. Було, як нічого їсти сердегам, то вони винесуть повсть або ряденце, 

простелять біля ратища і покладуть на ратище все те, що в них останнє 

лишилось і чого треба: чи там риби, сухарів, хліба, пшона, цибулі або чого 

іншого – і виглядають чумаків. 

Проїздять мимо чумаки, подивляться на рядно, то вже й знають, яку 

подать їм треба давати. Той висипле сухарів, той солі, той риби – і їдуть собі 

з Богом. А як же котрий чумак не догадається, а більше того що не захоче 

дати, то його грабували, а непокірний, то й били. Було всього. На простого 

чоловіка було ніколи не кидались, а панам, кажуть, доставалось... 

...Одного разу їхали Ростовською дорогою погонці, що  доставляють 

провізію для війська, котре стояло біля Азовського моря. Тоді француз 

воював, чи що... їхали з хурою. Везли там сухарі, крупи, пшоно. Переїхали 

Самар-річку, і стали траплятись понад шляхом байраки  – такі ліски,  

значить. Заїхали вони від Самари днів три-чотири вже далеко, і ніхто їх не 

чіпав. Стали вони доїжджати до Савур-Могили, коли дивляться – що за 

притча! – в байрачку, що над шляхом, стоїть ратище, застромлене в землю, а 

біля ратища лежить хусточка. На хусточці посипано небагато солі, пшоно і 

ще там дещо. Ніхто з погонців не знав, що то воно за знак. Один узяв вийняв 

ратище із землі та й швиргонув його од дороги. Хусточку ж не займали, бо 

боялися: думали, що то чаклунство яке. Тільки стали від'їжджати від того 

місця, де було ратище, коли це з лісу – бух! бух! бух! Так і повалило три воли 

у валці. 

В одного погонця був хлопець літ там сімнадцять, чи що, і він був такий, 

з роду, що не на зло ріс, а на добро. От хлопець і каже: 

– Добивайте вола того, котрий мучиться, поділіться, та зваримо кулешу. 

Вони так і зробили: добили вола, поділили його, наварили кулешу з маханом 

і давай їсти, коли до них з лісу виходять три чоловіки. Один іде та кричить на 

все горло: 

– Рятуйте, хто в Бога вірує! 

Погонці дивляться, коли в того, що кричить, очі так і повилазили і лише 

на жилах теліпаються, а інші два ведуть його під руки. То був сам Сава, 

котрий мав розбійників на Савур-Могилі. Прийшли ті люди до возів, а Сава й 

питає погонців: 

– Чи не знайдеться між вами доброго чоловіка, котрий поробив би таке, 

щоб очі стали на своєму місці? 

А товариші його й собі просять. Погонці не знали, що їм відповісти. 

Хлопець же лежав на возі і нікому не показувався. Батько його встав, пішов 

до воза і питає: 

– Що їм відповісти?  

Хлопець і каже: 
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– Скажіть сліпому чоловікові, нехай нам доставить три воли, триста 

карбованців і ту рушницю, котрою убиті три воли. Сказав погонич Саві, щоб 

доставив він усе те, що казав його син, а Сава звелів принести рушницю. 

Показав рушницю хлопцеві, а він каже: 

– Це не вона.  

Принесли другу. 

– І це, – каже – не вона. 

Саві дуже не хотілося давати свою рушницю, та треба, бо очі миліші. От 

він послав забрати рушницю, гроші й три воли. Хлопець подивився на 

рушницю і каже: 

– Оце вона! 

Забрав він ту рушницю, гроші й воли та й каже: 

– Принесіть у казан води. 

Товариші Савині принесли води і поставили на траві, біля хлопця. 

Хлопець узяв вирвав  трави, зробив кропило, прочитав якусь молитву, що 

ніхто не розібрав, покропив Саву, повдавлював йому очі в ямки і велів 

умитися водою із казана; а сам пішов та й заховався між возами. 

Умився Сава, блимнув очима і став бачити. Дививсь-дививсь на 

погонців – ні, не бачить того, хто над ним насміявся: він тоді й давай питати. 

Погонці не показують йому хлопця. Коли це вийшов хлопець, а Сава зараз і 

пізнав його. 

– Молод-молодець, ти високо літаєш, – каже Сава.  

Сказавши це, попрощався з погонцями і пішов на Савур-Могилу, до 

котрої було гонів, може, десять. Одійшов ще геть-геть, став та й гукає: 

– Ну, згадаєте ж ви мене! Посміялися ви наді мною – буде вам ще 

гірше!.. А хлопець і каже: 

– Коли так, то не дійдеш ти до свого куреня і за три дні! – Сказавши це, 

він щось прочитав – і над Савою зробилась мов річка (воно річки не було, а 

Саві тільки так показувалось). Давай тоді Сава з товаришами ту річку 

перебродити. Бредуть, бредуть та все й на одному місці. Поїхали погонці 

далі. 

От через три дні вже відвезли все до війська, котре недалеко десь стояло, 

і вернулись знову на те місце, де варили куліш, біля Савур-Могили. 

Дивляться – коли Сава з товаришами ходить на тім місці, де їх лишили 

погонці; штрикають паліччям у землю, мов у воду, і броду ніяк не знайдуть, 

щоб перейти на той бік. Погонці заходилися варити куліш. Сава подивився в 

той бік, де стояли погонці, і показалося йому, що то стоїть слобода. Прийшов 

він до них, а хлопець і каже: 

– А що, посміявся над нами?! Якби були тут ще два твої товариші, що на 

Ведмідь-Могилі та Горілому Пні, то я б тим очі повидовбував, щоб людей 

подорожніх не оббирали. Став Сава просити прощення у погонців, а хлопець 

знову йому й каже: 

– Іди, чоловіче, з Богом! 

Пішов Сава на Став Сава просити прощення у погонців, а хлопець знову 

йому й каже: 
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– Іди, чоловіче, з Богом! 

Пішов Сава на Савур-Могилу. Як поїхали погонці додому, то вже Сава 

більше не жив на Савур-Могилі й покинув своє кишло. Покинули свої кишла 

і ті два ватажки, котрі жили на Ведмідь-Могилі й Горілому Пні, бо ними 

завідував Сава. 

*** 

Жив собі в одному українському селі кріпак Клим Савур. Пан 

поглумився над його нареченою. І тоді молодий хлопець став мститись 

гнобителям за образу. Він орлом літав по донецькому степу, захищаючи 

знедолених та бідних. Але пани, зібравши військо, оточили його ватагу. 

Бачить Клим, що не вибратись йому з оточення, і наказав товаришам вкопати 

на підвищенні стовпа, до нього приставити колоди, а зверху засипати 

землею. Ввійшов Савур з побратимами в дерев'яний курінь і скомандував 

рубати підпору. Впав стовп, назавжди поховавши під насипом сміливців.  

Люди стали приносити сюди пригорщами землю й виріс на тому місці  

високий пагорб, який і назвали Савур-Могилою. 

 

 

Питання за легендою «Савур-Могила» 

1. Де жив ватаг Сава? 

2. Кого тримав Сава? 

3. Для чого розбійники ставили ратище? 

4. Кому доставалось більше за всіх?   

5. Скільки років було хлопцеві одного погонця?  

6. Що запитав Сава у погонців? 

7. Що порадив хлопчик Саві? 

8. Чи чесно поступив Сава, коли віддав свої рушниці?  

9. Чим допоміг хлопець Саві? 

10. Як віддячив Сава хлопцеві? 

11. Якими були дії хлопця? 

12. Що сказав хлопець, коли Сава повернувся до погонців? 

13. Що став просити Сава у погонців? 

14. У чому проявляється кмітливість і розум чумацького хлопця? 

15. Розкажіть про жадібність і ненажерливість Сави. 

16. Знайдіть чудодійне в легенді «Савур-Могила». 

 

 

 Про що ви дізналися з легенд і переказів? 

 Який твір вам найбільше до вподоби? Чому? 

 Якби Сава завітав зараз до нас, що б ви в нього запитали? 
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ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 
Тестові завдання до уроку з теми  

«Легенди та перекази про Савур-могилу» 
І рівень 
1. Легенда – це: 

а) оповитий казковістю, фантастикою, вишуканий за формою, 
досконалий переказ про народних героїв, історичні події; 

б) невеликий віршований твір, що співається; 
в) прозовий твір, заснований на певному епізоді з життя 

персонажа. 

2. Головним героєм переказів і легенд про Савур-могилу є: 
г) Богдан Хмельницький; 
д) Морозенко; 
е) Сава-Савур. 

* Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

 
ІІ рівень 

3. Допишіть речення: «Переказом називається …». 

4. Звідки пішла назва «Савур-могила» (за текстами легенд і 
переказів)? 

5. Як називали Саву татари? 

6. Яким постає Сава в переказі «Про Саву-Савура» і яким у легенді 
«Савур-могила»? 

* Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали. 
  

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Заповніть таблицю «Опиши героя»: 

Назва твору Яким зображений Сава? 
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СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 

ІІІ рівень 

7. Напишіть твір за темою «Що я знаю про Савур-могилу». Обсяг 
твору – 0,5 сторінки. 

* Змістовний, грамотний, повний за обсягом твір оцінюється в 12 
балів. 
Бали переводяться за п’ятибальною шкалою (оцінки «5», «4», «3», 
«2», «1») відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень учнів, уміщених у «Методичних рекомендаціях щодо 
оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української 
мови та літератури». 

 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Саву́р-моги́ла – курган, висотою 277,9 м над рівнем моря, за 12 км 
на південь від міста Сніжне. Розташована на потрійному стику 
кордонів Луганщини і Донеччини. Перебуває в межах регіонального 
ландшафтного  парку «Донецький Кряж». 
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§ 3. С. Васильченко. Казка «Мені моє»  
(із циклу осетинських казок).  
Порушення в казці загальнолюдських проблем. 
Фантастичні події в казці. 
Поглиблення поняття про літературну казку 

 

«Проза Степана Васильченка 
знаходить шлях до серця читачів 
передовсім тому, що вона правдива й 
поетична, зігріта почуттям поваги до 
людської особистості». 

Олесь Гончар 

? 
 Який твір називається казкою? 

 Чи відомі вам особливості народної казки? 

 Чи знаєте ви, що таке алегорія? 

Казка – фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто й 

фантастичні події. За своїм змістом і поетикою казки близько стоять до 

сказань, легенд, билин і баладних пісень. Вони широко використовують 

пісні, приказки й прислів'я, загадки і замовляння. Термін «казка» походить 

від слова казати (казки розказуються). За часом виникнення казки належать 

до найдавніших форм народної творчості. 

Казки дуже поширені серед усіх народів світу й відзначаються 

захоплюючим сюжетом. У казках знайшли відображення життя і погляди 

трудових мас від найдавніших часів до наших днів. Тому вони дають багатий 

матеріал для пізнання мрій, бажань і сподівань трудящих. У казках народні 

маси втілювали свої мрії про розвиток техніки й підкорення природи, про 

перемогу над ворогом і над хворобами, про світле майбутнє.  

У казках висміювались царі, пани, чиновники, купці, багатії та інші 

гнобителі, які часто зображувались в образах зміїв-людожерів, звірів-

хижаків. Фантастика казок була міцно пов'язана з реальним життям, із їх 

працею і класовою боротьбою, з їх мріями,  

Казки розподіляються на такі основні групи: казки про тварин, героїчно-

фантастичні й побутові. У казках про тварин вчинки звірів уподібнюються 

людським, як і в байках. Найчастіше в казках діють хитра «лисичка-

сестричка», «дурний вовчик-братик», неповороткий ведмідь, полохливий 

«зайчик-побігайчик», вірний Сірко... Казки про тварин користуються 

особливою любов’ю серед дітей. Тому Іван Франко написав казку-поему 

«Лис Микита» і збірку казок «Коли звірі говорили». Він підкреслював велике 

виховне значення казок. 
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Героїчно-фантастичні казки своїм корінням сягають у докласове 

суспільство, і деякі з них первісно мали магічне призначення, яке з часом 

утратилося.  

У побутових казках відображається класове розшарування й класова 

боротьба в умовах гнобительського ладу. Народні казки зробили великий 

вплив на писану літературу. 

Народна казка дала поштовх, з одного боку, для розвитку літературної 

фантастики, яка виросла з неї, але виробила свої особливі шляхи та прийоми 

зображення людських проблем. Із другого боку, народна казка є початком 

казки літературної, котра використовує народну казкову форму для 

вираження того бачення світу і його проблем, яке відкриває автор. 

Широко відомі казки: «Лис Микита» Івана Франка, «Котигорошко» 

Анатолія Шияна, казки братів В. і Я. Грімм, Г-Х. Андерсена, Шарля Перро; 

широко відомі казки Олександра Пушкіна та інших письменників. 

У цілому ж часом літературної казки слід вважати саме ХІХ століття. У 

цей час розвивається і українська літературна казка, біля колиски якої стояли 

Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Олена Пчілка, Іван Манжура, Леся 

Українка та інші. 

 

1. Який же твір називається казкою? 

2. Хто є головними героями казок? 

3. Чим відрізняються казки народні від літературних? 

4. Чи любите ви читати казки? Чому? 

 

С. Васильченко 

Мені моє 

(З циклу осетинських казок) 

Жив собі один чоловік, і було в нього сім синів і сім невісток. Був він 

дуже багатий: були в нього табуни коней, отари овець і ще багато всякої 

худоби. Та був він такий скупий, що всі люди дивувались: ніколи в світі не 

дав він бідному шматка хліба; сам він і його діти ходили в старому лахмітті, 

їли житні сухарі з водою. Всі люди судили його, глузували з нього й 

цуралися. Тяжко було жити і йому, і його дітям. Сини пасли в степу худобу і 

потай від нього різали баранів, пекли та й живилися часом. Довідався про теє 

скупий батько і не звелів синам ходити за худобою, а став гонити її у степ 

сам. І палило там його сонце, мочило дощем, а ночами старі кістки проймало 

холодом. Все терпів  скупіяка-господар, аби шкоди та втрати не було! 

Недалеко біля того степу були гори, а в тих горах водилися гірські духи 

– «горовики». Так їх і звали. У горовиків же було так заведено, що як має 

горовиха породити собі дитину, то повинна тоді виходити на степ. Там 

збігалося до неї багато вовків; вони дожидали, поки горовиха породить 

дитину. І коли вона не встигне втекти з нею, то вони одбирали в неї дитину і 

кудись заносили. 
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Сидить раз той скупий господар біля своєї отари і бачить – біжить вовк, 

а в зубах несе маленьке, тільки що народжене горовеня, за ним біжать 

Горовик з Горовихою і плачуть. Схопив скупий рушницю і застрелив вовка, а 

мале горовеня випало у вовка із зубів. Горовик і Горовиха підбігли й узяли 

свою дитину. 

Потім підійшли вони до скупого, стали  щиро дякувати йому, потім 

стали прохати його до себе в гості. Горовик сказав: 

– Дома є в мене сім братів. І вони будуть дуже раді побачити того 

чоловіка, що визволив од вовка нашу дитину. Що ти не попросиш у них – 

вони тобі дадуть. 

– А на кого ж я покину свою худобу? - спитав скупий. 

–  За свою худобу ти не бійся, –  каже Горовик,  –  як повернешся назад, 

то найдеш її на своєму місці. 

Тоді скупий пішов з горовиками до них у гості. Дорогою Горовик йому 

й каже: 

– Ти мені зробив таку велику послугу, що я хочу тобі віддячити якомога 

краще. Так ось я тобі пораджу: не проси ти собі у моїх братів ні грошей, ні 

худоби, а скажи так: «Дайте мені моє». Кращого для тебе нічого вже не буде! 

– Скупий згодився.  

От прийшли вони в гори й знайшли там дірку, що йшла всередину гори. 

Улізли вони в тую дірку і пішли темними переходами. Довго йшли вони 

тими ходами, а далі-таки вийшли на світ. Там стояли хати, садки, поля й 

городи; і жили там горові духи. От прийшли вони до Горовика додому; там їх 

стріли сім братів-горовиків. Як дізналися брати-горовики, що скупий 

визволив од вовка дитину їх брата, то дуже дякували йому й вітали його, як 

дорогого гостя. Сім день шанували вони його якнайкраще, а на восьмий день, 

добре нагостювавшись, скупий став збиратися іти назад до своєї худоби. 

– Чим же тобі дякувати за таку велику послугу? –  питають скупого го-

ровики,  –  може, тобі насипати мішок червінцями? Чи, може, тобі дарувати 

табун коней або отару овець? 

Скупий пригадав, як його дорогою направляв Горовик, та й каже: 

– Не треба мені ні червінців,  ні худоби, а коли ваша ласка, то дайте мені 

моє! 

Задумались горовики, а потім і кажуть: 

– Нехай буде так; багато ти просиш, та дорога й твоя послуга! Будеш ти 

мати теє, що просиш. 

Потім вивів Горовик скупого назад у степ, подякував йому ще раз і 

попрощався з ним. Прийшов скупий до своєї худоби, сів та й думає: «Що ж 

це я собі випрохав? Обіцяв Горовик, що добре подякує, а я ось прийшов з 

голими руками!.. Це вони обдурили мене!» Потім вийняв з торбини сухий 

хліб і почав їсти. А хліб той – цвілий і не йде в душу. Пішов дощ, геть змочив 

скупого, і стало йому холодно. І от стали йому снуватися в голові такі думки, 

яких перше ніколи не було в нього. Стоїть він і думає: «Маю я сім синів і сім 

невісток, а сам гнуся на дощі біля худоби; маю я цілі отари баранів, а сам їм 

сухий хліб. Маю я багатство, та серце моє повсякчас тільки боліє через нього. 
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Діти мої мене не люблять, добрі люди мене цураються, і от дожив я до 

старості, а не спив, не з'їв, не звеселився ніколи. Навіщо ж кому теє багатство 

збираю?» 

Потім скупий і каже сам собі: «Піду я додому й почну жити по-новому: 

не буду шкодувати свого добра для себе і для дітей своїх, буду людям у 

нужді помагати і хліб-сіль з ними водити». 

Отже, тільки він так подумав, зразу зробилося в нього на душі радісно й 

весело. Тоді пригадав він, що йому обіцяли горовики, й подумав: «Оце ж 

воно і є те саме, про що вони казали мені, що воно піде тепер на радість, а не 

на горе». 

І зрозумів він тоді, що кращого нічого йому й не треба; що коли б дали 

йому горовики багатство, то було б йому  через нього тільки більше горя. І 

зробилося у нього на душі ще ясніше. 

Пішов же він додому і зробив так, як намірявся, перестав він скупитись і 

для себе і для людей. І люди не стали його цуратись, а діти стали поважати й 

любити його, і стало йому жити радісно й легко. 

Часто згадував він горовиків і казав: 

– Спасибі їм, що вони віддали мені моєї. 

 

1. Хто є головним героєм казки «Мені моє»? 

2. Чому люди судили його, глузували з нього й цуралися? 

3. Як жилося йому і його дітям? Чому? 

4. Чим займалися його сини? 

5. Чому батько став сам ходити за худобою і в спеку, і в дощ? 

6. Хто жив у горах недалеко від степу? 

7. Який закон був у горовиків? 

8. Чим допоміг скупий господар Горовику з Горовихою? 

9. Чим віддячили Горовик із Горовихою скупому господарю? 

10. Що порадив Горовик скупому? 

11.  Як зустрічали брати Горовика скупого?  

12.  Які думки обсіли скупого після повернення від горовиків? 
Зачитайте потрібний уривок. 

13.  Як ви думаєте, чи правильно зробив скупий, коли сказав: 
«Піду додому й почну жити по-новому: не буду шкодувати 
свого добра для себе і для дітей своїх, буду людям у нужді 
помагати і хліб-сіль з ними водити». Як би вчинили ви? 

14.  Як зробилося скупому після таких думок?  

15.  Якими словами згадував скупий горовиків? 

16.  Чи сподобалося Вам казка С. Васильченка «Мені моє!»? Якщо 
сподобалася, то чим? 
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СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 

 Напишіть твір-мініатюру з теми «Моє ставлення до героїв 
казки Степана Васильченка «Мені моє». 

 Складіть власні запитання за змістом казки. 

 Створіть кросворд за текстом казки. 
 

 

 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 

1. Продовжіть речення «Казка – це…». 

2. Що висміюється в казках? 

3. Хто є головним героєм казки «Мені моє» С. Васильченка? 

4. Чому люди судили головного героя? 

5. Які думки обсіли скупого після повернення від горовиків? 

6. Чи сподобалася вам казка «Мені моє» С. Васильченка? Чим? 

* Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. 

 

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Творче конструювання «Павутинка» 
Знайдіть продовження до  цитат: 
 Та був він такий скупий …; 
 Сини пасли в степу худобу і …; 
 Недалеко біля того степу були гори, а …; 
 Схопив скупий рушницю і застрелив вовка …; 
 Дорогою Горовик йому й каже: «Ти мені зробив таку велику 

послугу, що …»; 
 Як дізналися брати-горовики, що скупий визволив од вовка дитину 

їх брата …; 
 Чим же тобі дякувати за таку велику послугу? – питають скупого 

горовики …; 
 Скупий пригадав, як його дорогою направляв Горовик, та й каже: 

«Не треба мені ні червінців, ні худоби, а коли ваша ласка …»; 
 Прийшов скупий до своєї худоби, сів та й думає: «Що ж це я собі 

випрохав? ...»; 
 «Діти мої мене не люблять, добрі люди мене цураються …»; 
 Потім скупий і каже сам собі …; 
 Тоді пригадав він, що йому обіцяли горовики …; 
 І люди не стали його цуратись, а діти стали поважати й любити 

його …; 
 Часто згадував він горовиків … 
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ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Степан Васильович Васильченко 

(справжнє прізвище – Панасенко; 27 грудня 
1878 (8 січня 1879 р.), м. Ічня, тепер 
Чернігівської області – 11 серпня 1932 р., 
м. Київ) – письменник і педагог. 

У 1904 році вступив до Глухівського 
учительського інституту, 1905 року 
залишив інститут. Виїхав до Донбасу, 
учителював у с. Щербинівка (нині 
м. Дзержинськ Донецької області). У місті 
Дзержинську встановлено меморіальну 
дошку на місці, де діяла школа, у якій 
працював Степан Васильченко в 1905–1906 
роках. 

 

 

§ 4. Образи дитинства, рідної Донеччини у віршах 
Володимира Миколайовича Сосюри. 
Розповідь про дитинство та юність поета. 
«Надходить вечір… Синім ланом», «Лине пісня 
хутко…», «Степ», «Станція, рейки, заводи…», «О 
мова моя!», «Дебальцеве» 

 

«Я починався відтіля, 
де гул заводів даль колише, 
Ясні Донеччини поля,  
мені на світі наймиліші». 

В. Сосюра 

? 
 Чи знаєте ви, де народився і виріс Володимир Сосюра? 

 Чи знаєте ви, про кого сказав Михайло Стельмах: 
«Глибинно-бентежний березень та замріяно прозорий 
вересень»? 

 Які поезії В. Сосюри вам відомі? 

Багата і прекрасна Донецька земля. Проте не тільки вугілля та метал дає 

наш край. Багатий він і своїми талантами, що, як перлини, як коштовні 

діаманти, прикрашають нашу запилену та задимлену шахтарську землю 

(звернення уваги до книжкової виставки, де представлені твори 

письменників Донбасу). Серед когорти майстрів прози та поезії є поет 

ніжний, мов пісня солов’я, і тривожний, немов грозові бурі. Це Володимир 

Миколайович Сосюра – один з найщиріших ліриків XX століття. Зазнавши 

загальнодержавної слави, він вважав себе невіддільним від донецької землі: 
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І сниться, все сниться й донині 

берізки тонкий силует. 

Хоч знаний я всій Батьківщині, 

а все ж я донецький поет. 

В. Сосюра народився 6 січня 1898 р. на станції 

Дебальцеве. Мати поета, Марія Данилівна Локотош, 

робітниця з Луганська, працювала в домашньому 

господарстві, батько, Микола Володимирович, за 

фахом кресляр, був людиною непосидющою, 

перемінив багато професій: вчителював по селах, 

був сільським адвокатом, шахтарем, добре малював 

і співав.  

Дитинство поета минає на Донбасі. Родина Сосюр оселяється в старій 

хворостянці над берегом Дінця, в єдиній кімнаті якої туляться восьмеро дітей 

і батьки. Від одинадцяти років хлопець іде працювати – спершу до 

бондарного цеху содового заводу, потім телефоністом, чорноробом, не 

цурається випадкового заробітку.  

Початкову освіту здобуває під наглядом батька, зачитується 

пригодницькою літературою (Ж. Верн, М. Рід, Ф. Купер), віршами 

О. Кольцова та І. Нікітіна. Від 1911 р. в с. Третя Рота (нині м. Верхнє) 

навчається в міністерському двокласному училищі. Маючи блискучу 

пам’ять, легко виходить у кращі учні, захоплюється співом і художньою 

літературою. Читає твори Гомера, Шиллера, Гоголя, Пушкіна, Шевченка, 

Лермонтова, Некрасова, Лесі Українки, Франка. У цей період він 

захоплюється й лірикою А. Бєлого, О. Апухтіна, С. Надсона; від 1912 р. сам 

пробує писати вірші російською мовою.  

Продовжує навчання в Кам’янській сільськогосподарській школі, після 

смерті батька (1915 р.) йде працювати на шахту, потім знову повертається до 

школи. Тут в 1916–1917 pp. В. Сосюра пише поезії, які вперше публікуються 

в бахмутській «Народній газеті» та лисичанських газетах «Голос рабочего» і 

«Голос труда». Більшість поезій («Гроза», «Бокал», «Вновь один») сповнена 

традиційними мотивами російської романсової лірики. Разом з тим деякі 

створені під впливом поетики М. Некрасова («Много в душе еще песен 

неспетых», «Товарищу»). 

Літературна творчість 

В. Сосюра згадував, що в 1920 р. вступив до Комуністичної партії. 

Продовжував писати. У той самий рік в Одесі познайомився з Ю. Олешею, 

Е. Багрицьким, К. Гордієнком, з поезією В. Чумака. У дружньому колі, а 

часом і в «Кафе поетів» читав власні вірші. Літературне товариство 

одностайно визнало його поетом. 20 травня в газеті «Одеський комуніст» за 

підписом «Сумний» з’явився вірш «Відплата», що вважається одним із 

перших опублікованих українською мовою поезій В. Сосюри.  

Уже добре знаного читачам талановитого поета відкликають з фронту до 

Харкова, де 1921 р. В. Сосюра призначається інспектором преси. 
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Починається період напруженого творчого життя в колі таких тогочасних 

молодих майстрів, як В. Блакитний, О. Копиленко, О. Довженко, І. Сенченко, 

О. Вишня, М. Йогансен, П. Усенко.  

1921 p. виходить у світ перша збірка В. Сосюри «Поезії». 1921 р. також 

виходить у світ поема «Червона зима».  

1922 p. виходить друга збірка В. Сосюри – на той час студента 

Харківського комуністичного університету – «Червона зима».  

Михайло Стельмах про життя і творчість Володимира Сосюри написав: 

«Донець – початок його творчості. Дніпро – розвій, а епілогу нема і не 

буде…». 

 

Чи знаєте ви, у яких поезіях Володимир Сосюра 

звертається до образів рідного краю? 

У вірші В. Сосюри «Надходить вечір... Синім ланом...» можна виділити 

образи Дінця і заводу (переважно содового, на якому поет працював у 

дитинстві й отроцтві). Вони націлені на злиття образів природного 

ландшафту та індустріального простору. Пейзажні замальовки передають 

своєрідність краю, його краєвидів; специфічність «донецького пейзажу». 

Образ води (Дінця), образ заводу-батька узагальнюються в образ 

Донбасу (татуся), що створює міфопоетичний образ сім’ї. Дінець – 

«коханий», завод – «рідний», Донбас – світлий. Усі епітети вказують на 

велику любов поета до своєї Донеччини, до усього, що з нею пов’язано. 

Надходить вечір... Синім ланом... 

Надходить вечір... Синім ланом 

Він простягає тінь свою. 

Я над Дінцем моїм коханим 

В тумані споминів стою. 
 

Дивлюсь на дим, що гордо лине 

Над незабутнім лоном вод. 

Здоров, воскреслий із руїни, 

Мій рідний содовий завод! 
 

Як сумував я за тобою, 

Як снив про димні небеса!.. 

Здоров, мій страднику, герою, 

Степів Донеччини краса! 
 

Ти знов простяг над гаєм крила, 

Щоб рідний край шумів, як сад. 

Сюди, сюди, сюди летіла 

моя душа крізь грім гармат. 
 

Дінець!.. 

Тобі крізь дні тривоги 
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З любов'ю слав я свій привіт, 

Мої маленькі босі ноги 

Тут на піску лишали слід. 
 

Складав пісні тобі одному, 

Мій тату світлий, мій Донбас! 

Це тут, у сквері заводському, 

Я слухав музику не раз. 
 

Це тут росли ми і любили, 

Це тут ми юними були, 

Це тут на щебінь ми ходили 

І відціля на фронт ішли. 
 

Шуміть, сади мої ласкаві, 

Дзвеніть, знайомі хвилі вод! 

І знов у радісній уяві 

Я повертаюсь на завод. 
 

Як я люблю тебе, титане. 

Це ти по грозах світових 

В труді свої загоїв рани, 

Як я свої – в піснях дзвінких. 

(1948) 

Поет часто повертається до картин рідної Донеччини, що залишилися в 

пам’яті з дитинства. У поезії «Лине пісня хутко» з’являється образ Бахмутки 

(річки). 

Лине пісня хутко 

Лине пісня хутко 

та туди, туди, 

де мутна Бахмутка 

й Химівки сади. 
 

Стежка там вузенька 

в'ється в даль степів, 

де я пас маленьким 

та чужих корів. 
 

Хмари русокосі 

в тихім сяйві дня. 

Ноженята босі. 

Золота стерня. 
 

Там я слухав з болем, 

як вітри гули. 

Хлопчиком до школи 

в Званівку ішли. 
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Хлопчики хороші 

йшли у перший клас. 

Я ж не міг, бо грошей 

не було у нас. 
 

Падав дощ із сині, 

шарудів між трав, 

в маминій кофтині 

я з кийком стояв. 
 

Довго так з журбою 

я дививсь на шлях. 

Вітер наді мною 

плакав у дротах. 
 

Я стояв, мов цятка 

в зорі горя гать. 

Вивчив мене татко 

по складах читать. 
 

Я пішов до школи, 

потім на завод. 

Даль широкопола, 

блиск донецьких вод. 
 

Бойові тривоги, 

тихий жах заграв... 

З хлопчика малого 

я поетом став. 
 

Лине пісня хутко 

та туди, туди, 

де мутна Бахмутка, 

Химівки сади… 

(1948) 

*** 

Станції, рейки, заводи... 

Станції, рейки, заводи 

І за копрами копри, 

Де димарі, як бори, 

Тіні поклали на води... 
 

Грають дротами вітри. 

Ранок. Гудок. Третя Рота 

І з заводської гори 

Йдуть земляки на роботу. 
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Пісня залізна труда 

Серце донецькеє кличе... 

Рідна, знайома хода, 

Рідні, знайомі обличчя. 
 

В споминів далях не тоне 

Те, що любив я давно 

Вулиця дальня Червона 

І хворостянки вікно... 
 

Бідна хатина, без ґанку... 

Чому ж ще й досі, скажіть, 

Вогничок той хворостянки 

В серці мойому горить? 

(1955) 

Степ 

Ходить Степ. 

Замислений Степ. 

А на ньому синій, синій жупан. 

За туманом – туман, 

І татарські загони... 

Розсипається Степ синім дзвоном... 

Гей, крізь вітер і ніч бліді руки простяг 

І поклав 

на Чумацький, на зоряний шлях... 

Бліді руки простяг... 

Ходить Степ. 

Замислений Степ. 

А на ньому синій, синій жупан. 

За туманом –  

туман. 

(1922) 

 

1. Які почуття викликають у вас прослухані поезії? 

2. Чому степ замислений? 

3. Як ви розумієте вираз «бліді руки простяг»? Який це 
художній засіб? 

4. Запишіть асоціації до слів степ, завод, серце (метод 
«Асоціативний кущ»). 

 

Сосюра-митець 

Поет вільно почувається в складному, повному багатьох течій 

літературному процесі, не приєднуючись остаточно до якогось одного 

угруповання і не надаючи цьому особливої ваги. Протягом десятиріччя 

(1922 1932) поет побував у багатьох літературних організаціях, наприклад, у 
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«Плузі», «Гарті» та інших. У ці роки з’являється ряд ліро-епічних поем В. 

Сосюри, серед яких засновані на поетиці документалізму діорами «1917 рік», 

«Навколо».  

Пристрасну чуттєву лірику приносять книги 1924 p. «Осінні зорі» і 

«Місто». Народжуються такі перлини новочасної лірики, як «Ластівки на 

сонці...», «Магнолії лимонний дух...», «Вже в золоті лани...», «Такий я 

ніжний...» та ін.  

В. Сосюра повністю віддається літературній праці. Пише ряд великих 

соціальних портретів — це ліро-епічні поеми «Робітфаківка» (1923), «Воно», 

«Шахтар», «Сількор», «Хлоня» (1924), а також складений з кількох 

сюжетних ліній (багатих на неймовірні збіги обставин) віршований 

історичний роман «Тарас Трясило» (1925), витриманий у романтичних 

барвах, видає збірки поезій «Сніги», «Сьогодні» (1925), «Золоті шуліки» 

(1927), «Юнь» (1927).  

У 1928–1929 pp. виходять поеми В. Сосюри «Вчителька», «Поет», 

«Заводянка», «ГПУ», публікуються збірки віршів «Коли зацвітуть акації», 

«Де шахти на горі» (1926), «Серце» (1931), «Червоні троянди» (1932). Поет 

бере активну участь у літературному житті – багато виступає перед 

робітниками, на творчих дискусіях і вечорах.  

В 30-х роках поет багато працює в галузі художнього перекладу (поезія 

О. Пушкіна, М. Лермонтова, О. Блока, Христо Ботева, І. Петникова). Здобута 

в багатьох роздумах філософічна ясність мислі вносить у книжки поета 

(«Нові поезії», 1937; «Люблю», 1939) почуття творчої впевненості й 

оптимізму.  

У 1937 р. В. Сосюра починає працювати над романом у віршах 

«Червоногвардієць», який закінчує 1940 р. Останні передвоєнні книги віршів 

(«Журавлі прилетіли», «Крізь вітри і роки», 1940) сповнені мотивами 

небуденної, виняткової любові, явленої і в стосунку до жінки («Марії»), і в 

стосунку до природи («Я квітку не можу зірвати»), до всього того великого, 

що зветься Вітчизною. 

Під час Великої Вітчизняної війни. Повоєнні роки 

Велика Вітчизняна війна застає В. Сосюру в Кисловодську. Він 

повертається до Києва і за рішенням урядових інстанцій разом з іншими 

письменниками старшого віку виїздить до Уфи. Тут пише поему «Син 

України» (1942), видає поетичні збірки «В годину гніву» і «Під гул 

кривавий» (1942). У 1944 р. В. Сосюра закінчує роботу над поемою «Мій 

син». В роки війни В. Сосюра як військовий кореспондент фронтової газети 

«За честь Батьківщини» бере участь у роботі радіокомітету, виступає як 

пропагандист і агітатор, виїздить на фронт. 1944 р. поет повертається до 

Києва.  

1947 p. виходить з друку збірка поезій «Щоб сади шуміли», відзначена в 

1948 p. Державною премією І ступеня. Патріотичну поезію приносить збірка 

«Зелений світ» (1949). Активно працює В. Сосюра у великих поетичних 

жанрах (поеми «Студентка», 1947; «Вітчизна», 1949), в галузі художнього 
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перекладу звертається до поезії С. Кудаша, М. Тихонова, Л. Гіри, 

О. Одоєвського, К. Рилєєва та ін. 

Поезії громадянського звучання сповнені збірки «Поезії» (1950), 

«Вибрані поезії» (1951), «За мир» (1953). У цей же час з’являються такі 

великі твори В. Сосюри, як драматична мініатюра «Дочка лісника» (1957), 

ліро-епічна поема «Біля шахти старої» (1957). Лірика В. Сосюри кінця 50-х 

років сповнена гармонії людини і природи (збірка «На струнах серця» (1955). 

Численні вірші збірок «Солов’їні далі» (1957) і «Біля шахти старої» (1958) 

присвячує В. Сосюра рідній Донеччині.  

Не полишає В. Сосюра й перекладацької праці. У 1960 р. за активну 

участь у розвитку радянської літератури поет нагороджений орденом Леніна.  

1961 р. поет присвячує XXII з’їздові КПРС поему «Щастя сім’ї 

трудової». Незважаючи на тяжку хворобу серця, багато працює – з’являються 

збірки «Лірика» (1959) і «Близька далина» (1960), «Поезія не спить» (1961), 

«Щастя сім’ї трудової» (1962) і «Якби помножити любов усіх людей» (1963). 

За збірки поезії «Ластівки на сонці» і «Щастя сім’ї трудової» В. Сосюра 

1963р. удостоюється звання лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т.Г. Шевченка.  

Останньою ліро-епічною поемою В. Сосюри є поема «За владу Рад» 

(1964), останніми збірками – «Осінні мелодії» і «Весни дихання» (1964).  

Літературознавець Володимир Моренець підкреслює насамперед 

щирість світовідчуттів митця: «Творчість, любов, відчуття краси для Сосюри 

завжди молодість…8 січня 1965 р. поета не стало, але старість і хвилини не 

мала над ним влади». 
 

 

1. Справжня поезія – яка це? 

2. Чим мені сподобались поезії В. Сосюри? 

3. Яка основна тематика поезій В. Сосюри? 

4. Який вірш письменника вам найбільше сподобався і 
чому? 

5. Чим твори Тараса Шевченка були близькі Володимирові 
Сосюрі? 

 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 
Тестові завдання до теми 

«Образи дитинства, рідної Донеччини у віршах В.М. Сосюри. 

Розповідь про дитинство та юність поета.  

«Надходить вечір... Синім ланом», «Лине пісня хутко...», «Степ», 

«Станція, рейки, заводи...», «Дебальцеве» 

1. Володимир Сосюра народився: 
а) 3 січня 1868 року; 
б) 6 січня 1898 року; 
в) 9 березня 1923 року. 

2. Найулюбленішим письменником В. Сосюри був… 
а) М. Некрасов; 
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б) О. Пушкін; 
в) Т. Шевченко. 

3. У вірші В. Сосюри «Надходить вечір... Синім ланом...»  можна 
виділити образи… 
а) Дінця й содового заводу; 
б) Бахмутки й Химівки; 
в) Степу й Чумацького зоряного шляху. 

 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Етимоло́гія (від грец. ἔτυμον правда, істина і грец. λόγος 

«слово, наука») – розділ знань, розділ порівняльно-історичного 
мовознавства, який вивчає походження слів мови; сукупність 
прийомів дослідження, спрямованих на з'ясування походження 
слова, а також сам результат цього з'ясування. 

Українські прізвища мають дуже розгалужену морфологію 
формування та різні джерела походження. Звідки походить 
прізвище «Сосюра»?  

Відомий мистецтвознавець Ігор Голод писав: 
«Батьківщина його предків – добрих півсвіту: «(Мати) за 

походженням була (чоловіча лінія) сербіянка, хоча прізвище мала 
Локотош, що угорською мовою означає — «слюсар». Мабуть, у 
матері була й угорська кров. По жіночій лінії вона була єврейка 
та українка». «Батько, за словами Володимира Сосюри, за 
походженням (чоловіча лінія) француз, – правильно прізвище 
«Соссюр», навіть з префіксом «де». Дід підписувався – «Соссюр». 

Сам Володимир Сосюра в романі «Третя Рота» зазначав: 
«Пономаренко Пантелеймон Кiндратович, який читав 

початок цього роману, сказав менi, що я нiякий не француз i що 
правильно моє прiзвище не «Соссюр», а «Сюсюра» (i вiдкiля вiн це 
узяв, бо в документах нашого колишнього волосного правлiння я 
дiйсно записаний на прiзвище «Сюсюра»), що в нього був друг його 
батрацької юностi, козак iз 
Кубанської станицi Брюховецька 
Сюсюра, що в тiй станицi майже 
половина Сюсюрiв… Але дiд мiй 
пiдписувався «Соссюр» i казав, що 
наше прiзвище українiзували 
писарi. Можливо, це так i було. 
Очевидно, мiй предок, – чомусь 
менi здається, що вiн з пiвденної 
Францiї, Провансалю, – потрапив 
до Запорозької Сiчi, де писарi i 
записали його «Сюсюрою». Мої 
родичi, звичайнi селяни i 
робiтники, кажуть: «Ми – 
французи». А вiдкiля вони це 
знають? По жiночiй лiнiї батько 
був карачаєвець i українець, по 
чоловiчiй теж …». 
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§ 5. Григорій Пилипович Бойко – донецький 
дитячий поет. Розповідь про письменника. 
«У шахті», «Стану гірником», «Про щоденник», 
«Шахтарочка», «Не лютуй, сніговію», 
«Лампочка-шахтарочка», «Чому Тимко 
подряпаний», «Голубі простори», «Колискова», 
«Шахтарі на шахту йдуть», «Терикони» 

 

«Дитячі так живі забави, 
Рожеві сни від білих хмар, 
Що заглядають у віконце 
Й шепочуть: 
«Білочко, вставай…» 

С. Михайлова 

? 
 З творами яких дитячих письменників ви знайомі? 

 Чи читали ви поезії Г. Бойка?» 

 Коли, на вашу думку, твір можна вважати суто 
дитячим? 

 Який твір вважається гумористичним? 

 

Григорій Пилипович Бойко  

(1923–1978) 

Один із найбільш обдарованих, талановитих 

радянських дитячих поетів, Григорій Бойко 

народився 5 вересня 1923 року в селі Оленівка 

Волноваського району Донецької області в родині 

службовця. Закінчення середньої школи № 1 міста 

Докучаєвська збіглося з початком Великої 

Вітчизняної війни, і юнак відправляється на фронт. 

Воював спочатку рядовим, а з 1942 року – лейтенант 

військ зв'язку. Нагороджений бойовими орденами та 

медалями. З 1945 по 1949 роки навчався на 

літературному факультеті Сталінського 

педагогічного інституту (з 2000 року Донецький 

національний університет). Навчання в педінституті та перші роки після його 

закінчення поєднував із роботою літературного консультанта Сталінської 

обласної філії Союзу письменників України і обласної газети «Радянська 

Донеччина». Вірші почав писати ще в шкільні роки. 

Окремі поезії з'явилися у фронтових газетах, потім на сторінках 

обласних газет і альманаху «Літературний Донбас». Писав переважно для 

дітей, хоча зустрічалися публікації і для дорослого читача. 
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Нарешті, так очікувана перша книжечка віршів – «Моя Донеччина» 

(Сталіно, 1950 р.). Даючи таку назву своїй збірці, поет розумів, яке нелегке і 

відповідальне завдання ставить він перед собою – сказати повнозвучне, 

оригінальне слово про рідний край, про його працелюбних людей. Книга 

громадянської й інтимної лірики адресована дорослому читачеві. Критики 

відмічали, що вже в першій збірці видно, що молодий поет успадкував кращі 

традиції класиків української літератури, особливо відчутний вплив на нього 

творчості В.Сосюри. «Однак читач знайде чимало рядків, які переконливо 

свідчать, що в особі Г. Бойка донецький письменницький загін поповнився 

своєрідним здібним поетом». (М. Непран). Було вказано і на слабі сторони 

першої збірки: зустрічаються «невдалі, бліді вислови, невідшліфовані рядки, 

твердження, які спростовуються життям». (М. Непран). Молодий поет 

прислуховується до критичних зауважень, працює над словом, шліфуючи 

його, вивчає життя. 

У 1951 році вийшла книга віршів для дітей – «Будем шахтарями», 

невдовзі відзначена заохочувальною премією на Всесоюзному конкурсі 

«Детгиза» і Міністерства освіти РСФСР. У цьому ж році Грицько Бойко 

прийнятий до Спілки письменників. Відтоді не зраджував дитячій тематиці. 

Був поетом працелюбним, часто друкувався. Читачі пам'ятають його збірки 

«Ми з Донбасу» (1952 р.), «Смішинки» (1956 р.), «Билиці дяді Гриця» 

(1958 р.), «Веселинки, вірші, скоромовки» (1965 р.), «Ніс у сметані» (1967 р.), 

«Шахтарочка-виручалочка» (1968 р.), «Про великі вуха» (1969 р.), «Диво, 

диво, дивина» (1970 р.), «Акула і свистун» (1971 р.), «Як Андрійко став 

умійком» (1973 р.), «Соловейко» (пісні, 1974 р.) та інші. У 1983 році вийшли 

«Вибрані твори» в 2-х томах. 

Григорій Бойко залишив сучасникам і майбутнім поколінням більше 60-

ти книг українською мовою, 24 – російською, більше 20-ти його книг 

перекладено мовами народів світу. Загальний тираж його творів за 

неповними підрахунками нараховує більше дванадцяти мільйонів 

екземплярів. Біля трьохсот віршів Грицька Бойка стали піснями. За мотивами 

своїх віршів поет зняв дитячі діафільми «Ми на місяць летимо», «Зелена 

аптека», «Жива казка», «Про Андрійка-неумійка», «Хлопчик Ох» та інші.  

Важко знайти читача будь-якого віку в нашій державі, який не читав би 

віршів нашого земляка. Чим же бавить, чим зачаровує Бойків вірш вашу 

дитячу душу, що найбільше притаманне його творчості? Критики 

відзначають, що виразною особливістю всієї поезії Грицька Бойка є, 

насамперед, тонкий ліризм в органічнім поєднанні з таким же тонким 

гумором – риси вельми привабливі в поезії взагалі, а в дитячій – просто 

неоціненні (О. Пархоменко). Поет добре знав психологію дитячої душі, 

розмовляв із малечею як рівний із рівними. Зв'язок із життям, реальною 

дійсністю – теж особливість творчості Григорія Бойка. Його герої – у 

дитячому садку і в школі, на заводі та біля шахти, на футбольному полі і на 

галявині. 

Григорій Бойко продовжив славні традиції майстрів українського 

гумору Остапа Вишні, Степана Олійника, але вже в дитячій літературі. Його 
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гумор м'який і добрий, покликаний перш за все допомогти перевиховатися, а 

не принизити дитину і поглумитися над нею. У віршах Бойка ми знаходимо 

осудження ледарів, хвастунів, замазур, базік, боягузів, симулянтів, роззяв... 

Характерним у цьому плані може бути віршик «Подружки-говорушки». 

Подружки-говорушки 

В нашім класі є подружки, 

Дві подружки-говорушки, 

Так усі їх стали звать, 

Бо подружки на уроках, 

Мов сполохані сороки, 

цокотять і цокотять. 

Говорушки Клава й Мила 

На уроках говорили. 

А на зборах – навпаки: 

Червоніли і мовчали, 

Наче в рот води набрали, - 

Проковтнули язики! 

*** 

Про щоденник 

Вова в класі, коло дошки, 

Завдання не знав нітрошки. 

Невеселий, як ніколи, 

Повертався він зі школи. 

«Треба двійку приховати, 

Щоб не знали мама й тато». 

А як виправлю на п'ять - 

Можна буде й показать». 

У сараї, там, де дрова, 

Заховав щоденник Вова. 

Заховав і в двір побіг 

До однолітків своїх... 

А назавтра вчитель знову 

Викликав до дошки Вову. 

Ну, а Вова коло дошки 

Завдання не зна нітрошки!.. 

І вчорашнього не знає, 

Ще й щоденника не має... 

Ще й до школи мама Вови 

Розхвильована прийшла, 

Бо в сараї, там, де дрова, 

Двійку Вовину знайшла. 

У музеї Донецького університету «Письменники Донбасу» було 

збережено листи Грицю Бойку від вдячних читачів різного віку. Ось деякі з 
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них: Наталка Подпокровська писала: «Особливо сподобалися нам «Чому 

Тимко подряпаний?», «Маринка і Галинка», «Модна зачіска», «Граматика», 

«Внучка-білоручка», «Історія з географією». Ці вірші нагадують випадки із 

шкільного життя. Дійсно, начебто ви були присутні на уроці в нашій школі».  

У віршах Григорія Бойка розповідається в поетичній формі про батьків і 

дітей, про їхні спільні справи. У них простота і лаконізм поєднуються з 

невимушеним гумором, щиро і довірливо розповідається про шахтарів і їхню 

працю. Смішинки-веселинки – улюблений жанр поета. 

Чому Тимко подряпаний 

Чому це ти подряпаний? – 

Юрко Тимка пита. 

Тимко йому відказує: 

Та я купав кота! 

А я от не подряпаний, 

Хоч теж купав свого... 

Еге, ти не викручував 

І не сушив його! 

*** 

Лампочка-шахтарочка 

Чистила я татову 

Лампочку-шахтарку. 

Чистила старанно, 

Що аж стало жарко. 

Любо подивиться!.. 

Я мерщій до хати, 

Щоб свою роботу 

Тату показати. 

Тато посміхнувся: 

«Зроблено як треба! 

Тільки ж, помічнице, 

Подивись на себе!» 

Вся ти забруднилась - 

В сажі навіть кіски. 

Ти – немов шахтарська 

лампочка до чистки. 

*** 

Не лютуй, сніговію! 

Нанесла, 

Намела 

Снігу білого зима. 

Подививсь я за ворота – 

Вже й доріженьки нема, 

А згори 
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На двори 

Вже сніжинки летять. 

Взяв я віник і лопату, 

Став доріжку прокладать. 

Тато мій 

дорогий 

В другу зміну заступив. 

Він у шахті і не знає, 

Що дороги сніг замів. 

Не свисти, 

Не крути, 

Не лютуй, сніговію! 

Скоро тато з шахти йтиме 

По доріженьці моїй. 

Григорій Бойко перекладав українською мовою твори багатьох дитячих 

письменників, серед них Агнія Барто, Сергій Михалков, Самуїл Маршак, 

Корній Чуковський. Вони високо цінували переклади своїх творів Грицем 

Бойком. Самуїл Маршак, наприклад, писав в одному з листів: «Я только что 

вернулся в Москву с фестиваля Бернса и нашел у себя на столе Ваши книги и 

перевод «Пети и Сережи». Перевод мне очень понравился. Украинская речь 

даже усилила юмор подлинника».  

Багато віршів Грицько Бойко присвятив робочій професій, і переважна 

кількість їх уславлює професію шахтаря.  

Але як просто і щиро ця професія сприймається дитячими душами! 

Адже оповідачами таких веселинок є діти. Прочитайте, будь ласка, вірші «У 

шахті», «Стану гірником», «Терикони». 

Стану гірником 

В нас шахта глибока, 

І світла, й простора, 

Я електровоза 

Там бачив учора. 

І вирішив зразу: 

Поїду до міста 

І стану учитися 

На машиніста. 

І, може б, я став 

Машиністом, звичайно, 

Коли б не побачив 

У лаві комбайна. 

Могутня, сталева 

машина!.. 

Тепер 

Я вирішив: буду 

Водій-комбайнер. 
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І, може б, у шахті 

Я став комбайнером, 

Коли б не зустрівся 

З електромонтером. 

Він робить велику 

І корисну справу – 

Шле сонячне світло 

У вугільну лаву, 

І, може б, монтером 

я став у цей час, 

Коли б... 

Та багато 

Професій у нас! 

Не знаю: чи буду 

Колись комбайнером, 

А чи машиністом, 

Чи, може, монтером, - 

Та твердо я вірю 

І хочу сказати, 

Що тільки у шахті 

Мені працювати! 

Працює на шахті 

Вся наша сім’я – 

Піду в ремісниче 

Училище й я! 

У шахті 

Зі мною був у шахті 

Товариш мій Петрусь. 

Нащо його з собою 

Тоді узяв татусь?! 

Петро ж такий базіка – 

Вже встиг наговорить, 

Що наче аж злякався, 

Коли спускали кліть. 

То правда: коло тата 

У кліті я стояв, 

То правда: свого тата 

Тримав я за рукав. 

Але я не злякався, 

Я зовсім не боюсь... 

Я просто турбувався, 

Щоб не упав татусь. 

*** 
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Терикони 

Немов шоломи 

Богатирів, 

Незвичні гори 

Хтось в небо звів. 

То насипали 

Не дні – роки 

Породу з шахти 

Трудівники. 

А терикони 

Такі у нас, 

Що з них нам видно 

Увесь Донбас! 

*** 

Шахтарі на шахту йдуть 

Шахтарі на шахту йдуть. 

Ми сказали: «Добра путь!» 

Шахтарі ідуть юрбою, 

Нас гукають до забою. 

В шахту кожен з нас бажає, 

Та спецівок, жаль, немає. 

А ще нам звідсіля 

Мама йти не дозволя, 

Бо коли гуде гудок, 

Ідемо ми в дитсадок! 

 

Подальше життя Г. Бойка пройшло в Києві, де він помер в 1978 році, там 

і похований. Але завжди Григорій Пилипович Бойко з любов’ю писав про 

рідний край. Характерним у цьому плані є вірш «Я думками і серцем із 

тобою», написаний на фронті в січні 1945 році: 

… Тут, в окопі, в землянці сирій, 

Де ми ділимо радість і горе, 

Повсякчасно в уяві моїй 

Чебрецеві донецькі простори… 

 

 

Чи знайомилися Ви з такими поезіями, як «Голубі 

простори», «Колискова»? 
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Голубі простори 

І 

Як мені сьогодні 

Не співати, друже? 

Я такий, як море, – 

Гомінкий та дужий. 

II 

Я такий, як море, 

А пісні, як хвилі, 

Голубі простори – 

Думи мої милі. 

III 

Стану коло моря, 

І зіллюсь піснями 

Сріблястим узором 

З хвилями-горами. 

IV 

Будемо співати 

Разом: я і море... 

Ой ви, думи, думи – 

Голубі простори! 

 

Колискова. Сину Вадиму 

І 

Сонце за обрій скотилося 

В тихі покої свої... 

І находились, 

І натрудились 

Ніжки маленькі твої. 

II 

Нічка-бабуся в садочок 

Тихо-тихенько прийшла. 

Спи, мій маленький, 

Спи, мій гарненький, 

Спи, моя пташка мала. 

III 

Зіроньки в небі сіяють, 

Сплять і сади, і гаї. 

Пісню співають 

І колихають 

Діток своїх солов'ї. 

 

 Що хотів поет передати цими віршами? 

 Чим приваблюють ці поезії? 

 Чи співають вам матусі колискові? 
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СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 

 На основі прослуханих поезій складіть власний вірш. 

 Запишіть асоціації до слів: Тимко, шахтарська лампочка, 
щоденник (метод «Асоціативний кущ»). 

 Напишіть твір з теми «Герої творів Григорія Бойка». Обсяг 
0,5 сторінки. 

* Твір оцінюється за нормами. 

 Розшифруйте анаграми. Скажіть, хто є автором cхованих 
рядків? 

№ 1 

 

 

№ 2 

 
 

№ 3 

 
  

як 

співав! 

От 

я вчора 

виступав 

ви 

б почули 

не 

ніхто 

і нас 

канікули 

вчить. 
Розпочались 

що ж 

здоровий 

Ну, 
бо 

пора 

вже 

кінчати. 

бувай 
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№ 4 

 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 
Завдання до теми: «Г.П. Бойко – донецький дитячий поет. 

Розповідь про письменника. …» 

1. Що є особливістю поезій Г. Бойка? 

2. Чиї традиції продовжив поет? 

3. Хто є героєм віршів Г.П. Бойка? 

4. Наведіть приклади збірок письменника. 

5. Скільки томів складають вибрані твори Г. Бойка? 

6. Кому присвячував свої вірші автор? 
* Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали. 

 

 
 

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Народився Грицько Бойко 5 вересня 1923 року, в селі Оленівка на 
Донеччині в сім'ї службовця. Щодня Грицькові доводилося йти кілька 
кілометрів до школи, яка знаходилась далеко. Тому хлопець щодня 
вставав о четвертій ранку йшов до станції, їхати робочим потягом до 
школи. 

Після закінчення школи Грицько пішов на фронт захищати 
Батьківщину від навали фашистів. Брав участь у боях під Сталінградом, 
був поранений. Удостоєний бойових урядових нагород. Після війни став 
студентом Донецького педагогічного інституту. Закінчивши з 
відзнакою, працював у газеті "Радянська Донеччина". 

Початком своєї літературної діяльності Грицько Бойко вважав 
1950 рік, коли була надрукована його перша збірка віршів "Моя 
Донеччина" для дорослих, а наступного року вийшла в світ збірка його 
поезій для дітей "Будем шахтарями". Відтоді поет не зраджував 
наймолодших читачів. 

і казав 

мій 

треба 

Та 

у класі 

казали ж 

ви 

тато 

приклад брати 
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ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Гу́мор – 1) Доброзичливо-глузливе ставлення до чого-

небудь, спрямоване на викриття вад. 2) Художній прийом у 

творах літератури або мистецтва, заснований на 

зображенні чого-небудь у комічному вигляді, а також твір 

літератури, або мистецтва, що використовує цей прийом. 

Гумор надає людині сили. Дотепний гумор належить 

до тих духовних початків, які ніколи й ніде не старіють. 

Наш народ здавна й недаремно славиться своїм гумором. 

Гумор породив прекрасних чародіїв сміху: Остапа 

Вишню, Павла Глазового та інших. Серед них і наш земляк 

Григорій Пилипович Бойко. 

 

§ 6. Микола Федорович Чернявський – співець 
рідного краю. Розповідь про письменника-
земляка. «Степ», «Донець», «Савур-Могила». 
Картини рідної донецької землі у віршах 

 

«Мій рідний край, донецький край, 
Широкий степ – моя свободо! 
У дикім полі, сонце, грай  
І весняну даруй погоду!» 

Н. Пархоменко 

? 
 Як називається земля, де ми живемо? 

 Чим була наша земля до заселення? 

 Які слова-образи можна дібрати, щоб описати красу 
донецького степу? 

 Хто з художників звертався до теми степу? 

 Чиї літературні твори про степ вам відомі? 

Уявна подорож до степу 

Ми їдемо Старобешівською трасою, уздовж якої 

бачимо орані поля. І ось ми в Хомутівському степу. Це 

заповідна зона. Подивіться: неорана земля, дикі 

тюльпани, маки, сокирки. Яка краса! Степ любили 

письменники й художники. Вони описували його у 

своїх творах, зображали на картинах. Згадаймо ліричні 

описи степу геніального Миколи Васильовича Гоголя 

в драматичній повісті «Тарас Бульба». Чого варта 

лише одна фраза: «Черт вас возьми, степи, как вы 

хороши!..» Ними їздили герої повісті Антона 

Павловича Чехова «Степ».  
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Образ Степу пройшов червоною ниткою через творчість художника 

Сергія Васильківського. На його картинах – безкраї степові простори, 

мальовничі сільські куточки з вишневими садками, степовими річечками, 

прадавніми могилами, козачими пікетами, невеличкими гайками. В його 

творах відчувається закоханість у Степ. 

 

Подивіться на картину «Ранок. Отара в степу».  
Які враження справив на вас цей пейзаж? 

Своєрідною поліфонічною симфонією, одою Степу є монументальна 

картина Володимира Орловського «Відпочинок у степу». Щоразу, коли 

дивишся на це полотно, пригадуються рядки з «Варязької балади» Євгена 

Маланюка: 

 
Від синіх меж до сіверських країн 

Широчина нестримано росте, 

Мов на бандурі велетенській грає 

Співучим вітром припонтійський степ. 
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Розповідь про Миколу Федоровича Чернявського 

Народився Микола Чернявський 3 січня 1868 року в селі Торській 

Олексіївці Бахмутського повіту Катеринославської губернії (тепер село 

Октябрське Добропільського району Донеччини). Батько був священиком, 

але сім'я добре знала життя селянське та інших трударів свого краю. Пізніше 

письменник згадував, що «селянська стихія, з віками утвореною 

хліборобською культурою, оточувала моє дитинство й давала засоби й 

напрямки для мого розвитку – тілесного і духовного». 

Спочатку закінчив Бахмутську духовну школу, а пізніше – 

Катеринославську духовну семінарію в 1889 році. Працював учителем у 

духовній школі міста Бахмута (зараз Артемівськ), де раніше сам вчився. Тут 

він викладав співи та музику. У цей період у Харкові видає першу збірку 

поезій «Пісні кохання» (1895), у Бахмуті – «Донецькі сонети» (І898). Саме 

остання книга поклала початок книгодрукування в Донбасі.  

Українською мовою перекладав твори О. Пушкіна, М. Лермонтова, 

А. Фета, Г. Гейне, Й. Гете, А. Міцкевича, В. Гюго, «Пісню пісень», «Слово 

про похід Ігорів».  

Яка ж тематика поетичних і прозових творів М. Чернявського? Що 

хвилювало письменника-земляка, про що він мріяв? 

Одна з центральних тем – любов до рідного краю, народу, оспівування 

його минулого й турбота про майбутнє.  

Степ 

Степ і степ, один без краю, 

Аж до моря берегів, 

Без озер, річок, без гаю, 

Тільки з купами стогів. 
 

Ні гайочку, ні лісочку, – 

Всюди спалена земля… 

Не шепоче в холодочку 

Срібновода течія. 
 

А коли, бува, з громами 

З моря хмари налетять 

Степ охрестять блискавками, 

Над ланами прогримлять, – 
 

Він прокинеться, проснеться 

Груди грому підставля; 

Заговорить, засміється 

Враз до неба вся земля. 
 

Мертвий степ. Його громами 

Тільки й можна розбудить… 

Так нехай же над ланами 

Грім бажаний загримить!.. 

(1896) 
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 Чи сподобалася вам ця поезія? 

 Чи відповідає даний опис вашім уявленням про степ? 

 Чому, на думку Миколи Чернявського, степ спить або 
мертвий? Яким чином його можна розбудити? 

Перед нами Сіверський Донець – найбільша річка східної України (тече 

через Донеччину, Луганщину й Харківщину) і найбільша притока Дону. 

Загальна протяжність річки становить 1053 км, площа басейну 98 900 км². Її 

величній красі, таємничості, загадковості присвятив Микола Чернявський 

вірш із циклу «Донецькі сонети» «Донець». 

 

Донець 

Я течу з країни, 

Де шумлять бори, 

Монастир старинний 

Хмуриться з гори... 

В давні займанщини, 

Де донців двори, 

Дону з України 

Я несу дари: 

Сльози родникові 

І янтар сосни, 

Співи празникові 

З мріями весни 

Й темної діброви 

Злототкані сни. 

(1889–1896) 

 

 Чи були ви у Святогірську? Як на вашу думку, про який 
монастир йдеться в поезії? 

 Які дари несе Сіверський Донець Дону? 

 З яким твором і якого автора (що вивчили раніше) 
асоціюється даний вірш? 
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СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 
Доповніть інформаційні ґрона: 
1. «Ріка Донець – ріка дитинства» 

образ 
ріка дитинства 

народна пам’ять 
2. Образ ріки Донець 

росяні береги 
чудова природа 

рідний край 
Донеччина 

празникові співи 
хороший настрій 

 

 

 Чи пам’ятаєте ви, де знаходиться Савур-могила? 

 Які вже відомі вам твори були присвячені цьому 
кургану? 

Не залишив поза увагою цю героїчну висоту і Микола Чернявський. 

Савур-Могила 

«Світе мій, мої долини сині, 

Раю мій, мої степи зелені, 

То ж по вас улусів жемчужини 

Кинув я, мов той пісок із жмені... 

Всю то ту несходжену країну 

Я придбав для тебе, мій народе, 

А за те, як білий світ покинув, 

Хай і дня без того не проходить, 

Щоб не ніс до мене на могилу 

Щит землі вояка мій щоранку. 

Щоб навік мою прославить силу!...» – 

Хан Савур так мовив наостанку,  

І умер хан Савур.  

З ним дванадцять жінок, – 

Оточили його, 

Мов червоний вінок.  

І у землю пішов 

На коні хан Савур,  

І піднісся над ним  

Склепом зведений мур.  

І три дні ввесь нарід  

Бучно помин чинив,  

Триста коней убив,  

Кров'ю степ зчервонив.  

На четвертий почав  
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Миром землю носить, – 

І могила в степу 

Народилася вмить. 

І минали так дні, 

І минали літа, 

І росла та росла 

Слава ханова та... 

Роки йшли невпинною ходою, 

Люди йшли, неначе в морі хвилі. 

Йшла орда на захід за ордою; 

Все туди, до однієї цілі, 

Йшли всі й там, у безвісті, 

губились...  

І Савура пам'ять десь поділась.  

Мов туман, його пропала сила. 

Та стоїть, стоїть Савур-Могила! 

(1910) 

 

Як, за словами автора, виникла «Савур-могила»? 

Донбас – це в першу чергу трудовий люд, важка праця. Тому всюди  

чути гудки заводів, дзвін металу, видно труби, що викидають із себе дим…А 

ще Донбас – це шахти, вугілля і втомлені шахтарі! Майже кожен поет 

Донеччини звертався до шахтарської тематики. Послухаємо, як це зробив 

Микола Чернявський. 

У донецькому краї 

І степ, і гори обгорілі 

Дощем обмило громовим. 

Та знов такі ж вони немилі, 

Нічим не скрасились новим. 

Ревуть гудки. Дими стовпами 

Повзуть за вітром по степу. 

А там, під степом, у склепу, 

Шахтар зомлілими руками 

Б'є камінь, вугіль добува, 

У землю вік свій зарива… 

(1895) 
 

 

 Який настрій поет передав даними рядками? 

 Замініть словосполучення дими повзуть синонімічним. 

 Якими словами автор передає своє ставлення до важкої праці 
шахтаря? 

 Чи сподобалися вам вірші? Чим? 
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 Чи вдалося автору відтворити образи Донеччини? 

 Чим близька вам донецька земля? Опишіть свої почуття. 

 Знайдіть у віршах епітети. Що називається епітетом? Яку роль 
він виконує в художній мові? 

 

 

 

СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 

 Зробіть ілюстрацію до будь-якої з поезій. (Завдання виконується 
під легку музику.) 

 Розгадайте кросворд з теми. 

1   2   3   

         

 

 

4       

         

 5       

         

         

   6      

         

         

По горизонталі: 
1. «… і …, один без краю». Вставте пропущене слово. 
4. Одна з центральних тем творчості письменника – любов до… 
5. Ім’я поета. 
6. Ріка, описана в циклі «Донецькі сонети». 

По вертикалі: 
2. Якою ще літературною діяльністю займався М.Чернявський, окрім 

поетичної? 
3. «Й темної діброви злототкані…». Вставте пропущене слово у 

формі однини. 

 Складіть сенкан до теми «Лірика Миколи Чернявського», запишіть 
його. Наприклад: 

Поезія. 
Яскрава, колоритна. 

Хвилює, вражає, надихає. 
Слово Чернявського – внутрішній стан душі. 

Філософія. 

 

  

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Епітет – образне означення переважно метафоричного 
характеру, додається до назви предмета, виділяючи в ньому якусь 
характерну ознаку та виключаючи певне ставлення до нього. 
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СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 

 Запропонуйте свій маршрут подорожі Донеччиною. 

 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 
Завдання з теми 

«М.Ф. Чернявський – співець рідного краю. Розповідь про 

письменника-земляка. «Степ», «Донець», «Савур-Могила». 

Картини рідної донецької землі у віршах» 

1. Назвіть дату народження і смерті М.Ф. Чернявського. 

2. Яка тема є центральною у творчості письменника? 

3. Назвіть твори М. Чернявського про степ. 

4. Наведіть приклади епітетів із поезій М. Чернявського. 

5. Чим близькі вам вірші поета? 

6. Складіть свій образ степу за прочитаними поезіями. 
*За кожну правильну відповідь по 2 бали. 

 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Сенкен, або сенкант (від фр. п’ять) – це вірш, який 

складається з п’яти рядків, синтезує інформацію і факти в 
стисле висловлювання, яке описує та віддзеркалює тему. 

Під час складання сенкенів необхідно дотримуватися таких 
правил: 

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник). 

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два 
прикметники). 

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з 
трьох слів (дієслів). 

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і 
висловлює ставлення до теми, почуття з приводу 
обговорюваного. 

 
Останній рядок складається з одного слова – синоніма до 

першого слова, у ньому висловлюється сутність теми, ніби 
робиться підсумок. 

  

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Савур-могила – курган, висотою 277,9 м над рівнем моря, за 12 км 
на південь від міста Сніжне. Розташована на стику кордонів Луганщини і 
Донеччини. 
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§ 7. Оповідання Марії Лісовської і Костянтина 
Тесленка «Нічні сторожі». 
Тонке зображення внутрішніх переживань 
залишеного напризволяще пса. 
Засудження у творі невдячних господарів Жука. 
Протиставлення в оповіданні добра злу 

 

«Кожна птиця має свій голос, по-
своєму любий, по-своєму до місця: 
один на березі моря, другий в степу, 
третій в садах вишневих за серце 
бере… 

А вслухайтесь в їхній спів…Кожний 
голос життя славить…Свій голос 
шанувати треба». 

К. Тесленко 

? 
 Чи любите ви собак? 

 Чому собака вважається другом людини? 

 Які твори про собак ви читали? 

 

Кость Тесленко 

(1917–1988) 

Тесленко Костянтин Макарович народився 22 травня 

1917 р. в м. Мачусі Полтавської області в сім’ї вчителя. 

Закінчив Харківський університет (1946). Працював 

учителем української мови і літератури в школі, 

відповідальним секретарем журналу «Донбас». 

 

Марія Лісовська 

(1922-1981) 

Лісовська (Тесленко) Марія Павлівна народилася 28 серпня 1922 р. в 

с. Лиски Прилуцького району Чернігівської області в сім’ї вчителів. 

Закінчила філологічний факультет Харківського університету (1946)/ 

Працювала вчителем української мови й літератури в Донецьку. 

Марією Павлівною Лісовською та Костянтином Макаровичем 

Тесленком у співавторстві  було видано такі збірочки повістей: «Богучари» 

(1982), «Відлуння серця» (оповідання) (1972), «Знайдені крила» (повісті й 

оповідання, 1962), повість «Крізь громовную» (1961), повість «На морі слідів 

не лишається» (1960), оповідання та етюди «Незгасимі зоряниці» (1978), 

повісті «Різноцвіття. День починається з ночі», «Гілка полину» (1966), 
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оповідання «Скільки житиму – любитиму» (1959). Цікавим для дітей є їхнє 

оповідання «Нічні сторожі». 

Нічні сторожі 

Жук – рослий красивий пес. Весь смолисто-чорний, і лиш на грудях 

вибілюється схожа на чималого метелика світла пляма. Жук – 

звичайнісінький дворовий пес, напрочуд лагідний, миролюбний удень і 

небезпечний для незваних гостей уночі. За це і називали його – «Нічний 

сторож». 

А сторожувати, власне, і не було чого ні вдень, ні вночі. Лиш коли 

господарі придбали «Жигулі»,  до його незначних, дрібних обов'язків додався 

солідніший – охороняти хлівець, переобладнаний під  гараж. Справжнього 

гаража господар ставити не збирався, бо чекав нової квартири. Жук чесно і 

надійно пильнував доручений об'єкт, а коли «Жигулі» довго були у від'їзді, 

явно непокоївся. «Свою» машину він міг би вирізнити з-поміж сотень інших 

цієї ж марки. Голос «свого» клаксона дочув би серед грозової гуркотняви. А 

от їздити в машині Жук не любив, а може, боявся. Скоріше ж всього  –  не 

хотів розлучатись з домівкою. Він бус рідкісним домосідом. Його ніколи не 

саджали на ланцюг, але кожної миті вдень і вночі варто було гукнути – і він 

тут як тут. 

Господарі любили Жука і дорожили надійним псом. А між тим 

наближалась неминуча розлука. Незабаром господарі мали переїжджати у 

новий висотний дім, бо ці старі халупчини віджили свій вік і були приречені 

на злом. А Жук?.. Як же з ним? Не будеш же тримати дворового пса у 

квартирі на дев'ятому поверсі. Та й сам він не вживе там – занидіє в чотирьох 

стінах. Не хатньої ж породи... Віддати б комусь, але де знайти охочого... 

У якийсь незбагненний спосіб людська тривога передалась Жукові. Він 

ніби занедужав. Цілими днями незрушно лежав у своїй будці і сумно стежив 

за приготуваннями до переїзду. 

І ось чорний день для Жука прийшов. Як тільки з двору виїхала 

вантажна машина з хатніми речами, Жук неждано десь зник. Діти відразу 

помітили його відсутність, кинулись шукати, гукали щосили, а він причаївся 

біля гаража, під колодами, і беззвучно тужив. 

Коли ж двір спорожнів, обезлюднів, Жук вибрався із своєї схованки і 

закляк. Тиша. Пустка. Лиш на погрібнику безбоязно кублились у пересохлій 

землі зледащілі від спеки горобці та на паркані, глумливо щурячись, сидів 

сусідський кіт. Жук задер до неба примерхлий писок і розпачливо завив. У 

тому витті було все: і невтішність, і відчай, і затаєна властива усьому живому 

надія, що всяке горе минуще. 

Та ішли дні, а ніщо не мінялось на краще. Жук охляв, але не тікав із 

двору. Чорна кудлата шерсть не то припала курявою, не то посивіла. 

Нагрудний білий метелик став мертвотно рудим. Почервонілі очі сльозились. 

Ніщо не обходило, не лякало його. Навіть голод не доймав. 

І все ж невтішне горе почало втрачати свою силу. Якось на світанку Жук 

заснув здоровим, міцним сном, і йому вперше за останні дні приснились 

смачні костомахи з рештками м'яса. Теплі, запашисті, з росинками 
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незастиглого жиру. На жаль, вони були за щільним парканом у чужім дворі, і 

до них ні дотягнутись, ні проломитись. Від нестерпного голоду нило, 

стискалось все нутро. Жук заскавулів і пробудився. Ласощі зникли, а 

відчуття голоду лишилось і гнало на пошуки хоч якогось харчу. В якомусь 

отупінні  він без жалю залишив опустілий двір і, не озираючись, подався на 

вулицю. Звідусюди до нього доносились манливі запахи, але, на жаль, тільки 

запахи – ніщо поживне не потрапляло на очі. 

Вже вечоріло, коли Жук забрів на якесь пустирище. Приліг у бур'янах 

перепочити. Тут можна б і заночувати: адже поспішати нікуди, повертатись 

нема до чого. 

Нараз звідкись з-за пустирища запахло димком. Справжнім димком як 

від людського житла. Жук тоскно заскімлив до скибки молодика, підвівся, 

навпрошки поплівся бур'янами. 

Його перепинив високий дощаний паркан. Пробирався вздовж нього. 

Десь же мусить бути йому кінець або хоча б дірка. Незабаром надибав 

вузький пролом. Протиснув туди своє худе тіло. З острахом озирнувся 

довкола. Неподалік чорніли проймами безрамних вікон стіни недобудованої 

споруди. Поруч височів кран. Його завислий на тлі неба гак, здавалось, 

намагався зачепити заблуклого поміж хмарок молодика. Тут і там 

громадились стоси дощок, цегли, кучугури піску. За тим усім стояли якісь 

хатки на колесах, а біля них курилось  вогнище. Від нього і несло димком і 

спокусливим запахом смачного варива. 

Жука невтримно тягло до вогнища. Він нечутно прокрався до одної з 

хаток, заліг біля колеса. Тепер йому видно було і багаття, і людину біля 

нього. То був сторож. Нічний сторож, що пильнував будівельний майданчик. 

Він сидів на куцім окоренку і знічев'я розважав себе старечим співом.  

Ніщо не страхало пса. І він поповз до людини. Повз і тремтів від 

непевності і, може, сподіваного харчу. За два кроки зупинився, стиха 

заскавулів. 

Сторож нашорошено озирнувся, вгледів безпорадно розпластаного пса, 

миролюбно озвався: 

– Ну, іди вже, іди ближче. Не бійся мене. Іди ж-но... 

Жук звівся на ноги, довірливо підступив до старого, підставив голову 

під дідову руку і аж зажмурився від давно незнаної ласки. 

– Що ж привело тебе, бідолахо, до мене? – роздумливо загомонів 

сторож. – Може, вигнали, що не породистий? Або прошкодився чим, може?  

Яка біда змусила тебе навіть перед таким дрібним начальством, як я, 

повзати на череві?.. Ну, ну, не скавули – в житті всяке трапляється. По собі 

знаю... 

Старий був трохи напідпитку, до того ж нічна нудьга спонукала його до 

балакучості. Він підкинув у багаття цурпалля, зняв з гарячої цеглини казанок 

з варивом, налив у чималу бляшанку з-під консервів, накришив туди хліба, 

дав трохи остинути, поставив перед нічним гостем. Жук без остороги 

накинувся на харч. Від голоду забув про хазяїнову науку – не брати нічого 
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їстівного з чужих рук. Остороги та погрози діють на ситого, а голодному 

боятись нема чого. 

– Їж, дружище, їж, - заохочував сторож. – Бачу, що ти до мене забився 

не на одну ніч. Ну що ж, я радий тобі. Помічником будеш. Воно хоч 

сторожування і не яка там робота, а все ж удвох веселіше... 

Пес жадібно хлебтав, а старий співчутливо дивився на нього і по-

дружньому гомонів. 

– Я, бачиш, у сторожі потрапив, можна сказати, теж випадково... А 

може, й не випадково. Це як дивитись, – роздумував уголос. – Так воно уже 

складалось усе одне до одного. Замолоду, до війни, я був муляром.  

Хорошим муляром – першого класу. Мені довіряли класти навіть 

заводські димарі, а то неабияка робота. Одним словом, годували мене руки, і 

справ-но годували до війни... Ну а потім, як бачиш... – Старий виставив 

наперед праву руку, а лівої не було, був лише у провислому рукаві невеликий 

оцупок – приплічна кукса. – Ліва, бач, відвоювалась назавсігди.  Повернувся 

я додому, як про вас кажуть, безхвостим: ні тобі дать, ні собі взять. Ну і 

подався у сторожі. Тепер мої сини мулярують, а я сторожую їхній труд. Що 

не кажи, а теж робота... 

Жук уже поїв і тепер зовсім довірливо, навіть ніби аж заохочувально 

дивився на балакучого опікуна, з яким його звела доля. 

Старий витяг з нагрудної кишені цигарку, взяв з багаття надгорілу 

тріску, наче від свічки, припалив. Невеличкий жовтуватий вогник на мить 

висвітлив вузлуватий скісний рубець через усю щоку, прищулені очі, рясні 

зморшки на чолі. 

– Як же мені тебе звати? – пахнувши димом, звернувся до пса. – Не 

інакше, мабуть, як Жуком – чорний же. Так? Жук ти?.. – Пес радісно 

заблищав очима, потягся до сторожа, лизнув по лиці. - Ну, ну, вважай 

познайомились, – без гніву сказав старий. – Тільки нема чого дуже радіти: 

біля мене жиру не нагуляєш і особливої шани не заживеш... То колись ми, 

сторожі, були у ціні. Ходить, бувало, по селу чи побіля якихось складів такий 

собі хирлявий дідисько або ж безногий служивий, будоражить всеньку ніч 

своїм калаталом, спати нікому не дає, а його хвалять за те, цінують. Та й 

вашим гавкучим братом дорожили... 

За парканом до студентського гуртожитку пройшов гомінливий гурт 

молоді. Говорили голосно, не по-нашому. А сміялись –  як свої. Сміються і 

плачуть повсюди однаково. Жук, зачувши гомін, відразу схопився, кинувся 

до паркана, заповзято прийнявся відробляти харч.  

- Облиш, Жуче! Ходи сюди! – гукнув старий. – То студенти, та ще й не 

наші - наїжджі. Всякі там є, а найбільше чорних. Ось ти завтра побачиш.  

То аж із Африки забились сюди. Приїхали по науку до нас. Наші птахи 

до них літають зимувати, а вони, бач, до нас учитись, як жить. Виходить, у 

всякого свій вирій... На них, Жуче, не гавкай: вони тут нічого не зачеплять... 

Старий підвівся з окоренка, зайшов у затінок, постояв якусь мить. Потім 

довго морочився з ґудзиками. 
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– Ото, бач, яка чортяча робота, – сердився. – Бодай тому клятому 

Гітлеру і на тім світі моя рука муляла... 

Вони удвох обійшли довкола ще сліпих стін майбутньої студентської 

їдальні. Старий для годиться кілька разів сюркнув у свистульку. 

– Оце, Жуче, й усього нашого діла, коли хочеш знати. Головне  –  щоб 

усе лежало чи там стояло на тім місці, де його полишили робочі. А каміняччя 

оце нікому, скажу я тобі,  не потрібне. Атож, охочих будуватись самотужки 

усе меншає. Кожне тепер виглядає державної хати... А ще, скажу я тобі, і 

злодії, від яких ми з тобою годні б устерегти, переводяться. На тих же, які 

промишляють серед білого дня і тягнуть не по цеглині чи по  відру цементу, 

а готівкою, існує інша, надійніша від нас сторожа. І все ж без нас теж доки 

що не обійтись... 

Говірливого старого перепинила несподівана злива оглушливої музики і 

горластої пісні. То з якогось вікна студентського гуртожитку, десь аж з-під 

неба, на всю силу загриміла радіола. 

Жук підхопився, з ляку зайшовся гавкотом. 

– Облиш! Чуєш, облиш! – напоумляв сторож свого приблудного 

помічника. – Звикай. Коли при мені лишишся, тут чортзна-чого наслухаєшся. 

Тут бувають такі горласті пісеньки, що їх ні перегавкаєш, ні перевиєш. – Дід 

дістав з кишені флягу, затиснув між колін, відкрутив закривку, пригубив, 

загомонів охотніше: – Так ото я кажу, що без нас з тобою доки що не 

обійтись. Тож не вішай, дружище, голову. Хай наша робота і не примітна, а 

все ж робота. Тільки не треба попусту гавкати... 

Жук зажмурив очі, відвернувся, наче не хотів слухати того докору.  

Сторож усміхнувся, вибачливо сказав: 

– Ти не ображайся, не думай, що я зневажаю таких, як ти. Чого б то я 

мав зневажати. Ваш брат, простий дворняга, для ось такої надвірної служби 

незамінимий. Не те, що оті хатні дармоїди, яких щоранку заспані молодички 

виводять оправлятись на он те пустирище. То, як на мене, – породисті 

паскудники. А їм ще дають притулок у людських житлах, водяться з ними на 

вулицях, влаштовують їм собачі побачення, щоб не перевівся їхній ледачий 

рід. Тьху! – сплюнув сторож і змовк. 

Небо на сході починало світлішати. Коротка літня ніч кінчалась. 

Зачинався новий день. У пригаслім багатті жариння бралось білим попелом.  

Жук спав. А старий нічний сторож дивився очима колишнього муляра 

на зарожевілі стіни недовершеної будови і подумки клав і клав цеглину до 

цеглини... 

Раптом у світанковій тиші Жук розчув далекий, але неповторно 

знайомий звук – голос клаксона «його» машини! Жук шарпнувся, з 

розпачливим радісним скімленням кинувся на паркан, та не зміг здолати 

мало не двохметрову перепону. 

– І ти, бачу, маєш, що згадати, – розуміюче сказав сторож. – Пам'ять 

воно штука живуча. Тільки, на жаль, ніщо з минулого не повертається назад. 

Ні добре, ні зле. Тож нема чого надаремно скімлити... 
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Жук повернувся до багаття, скрутився бубликом, зажмурився. Але не 

спав. Все ще чуйно дослухався. 

 

1. Чому автори назвали оповідання «Нічні сторожі»? 

2. Зачитайте опис пса Жука. Чому пса назвали нічним 
сторожем? 

3. Що входило в обов’язок собаки? 

4. Як Жук пильнував доручений об'єкт? 

5. Чому пса не саджали на ланцюг? 

6. Як ставилися господарі до пса Жука? 

7. Чому наближалася неминуча розлука? 

8. Що тривожило хазяїв пса Жука? Як відчув тривогу Жук? 

9. Що робив пес Жук, коли настав день від’їзду хазяїв? 

10. Зачитайте уривок із оповідань, де описується стан Жука 
після від’їзду хазяїв. Які відчуття собаки? 

11. Чи засуджує автор хазяїв Жука? За що? 

12. Що наснилося псові? 

13. Чому Жук забрів на якесь пустирище? 

14. Звідки несло димком, який зацікавив собаку? 

15. Чому пса не страхав нічний сторож? 

16. Як поставився до пса дідусь-сторож? 

17. Чому Жук накинувся на харчі? 

18. Якою була доля старого сторожа? Чому у старого дідуся не 
було лівої руки? 

19. Як старий назвав пса і чому? 

20. У чому полягала робота нічного сторожа? 

21. Чим докоряв дідусь псові? 

22. Як ставився до хатніх собак старий дідусь? 

23. Про що мріяв дідусь-сторож? 

24. Чому вранці Жук кинувся на паркан? Чому потім йому не 
спалось? 

25. Як ви розумієте слова дідуся-сторожа: «Пам’ять –  воно 
штука живуча. Тільки, на жаль, ніщо з минулого не 
повертається назад. Ні добре, ні зле...»?  

26. Як ви ставитесь до собак? 

27. Хто уособлює в оповідання добро, а хто – зло? 
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СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 
Напишіть твір-мініатюру на тему «Зображення 

внутрішніх переживань залишеного господарями напризволяще 
пса за оповіданням М.П. Лісовської та К.М. Тесленка «Нічні 
сторожі». 

 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Складати план до оповідання необхідно за певною схемою. 

Пам’ятка 

1. Прочитайте оповідання. 

2. Розділіть його на смислові частини. 

3. Знайдіть головне в кожній частині. 

4. Придумайте заголовок до кожної частини. 

5. З придуманих заголовків запишіть план оповідання. 

6. Запишіть оповідання за планом. 
 

 

  

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Опишіть героїв (запишіть якості) 

Жук Сторож Хазяїн Інший образ, вибраний групою для 
характеристики 
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§ 8. Творчість поетів Приазов’я 
 

Там, давно, лабіринтами долі, 
Подарунком добра на віку, 
Я була на Азовському морі, 
В його піні, теплі і піску. 
Нічні тіні, примирливо чорні, 
Над лагуною тихо летять… 
Серце радісно б’ється при штормі, 
Крики чайок, бажання співать… 
Море радості, - море любові. 
Хвилі шепчуть про вічне в житті. 
Мить, як прапор у їхньому слові… 
Срібні бризки, деньки золоті… 
Життя, часом, буває лютує, 
Тіло й душу гризе, як недуг, 
Тоді мене море й рятує, 
Бо у серці воно мені – друг. 

М. Копаниця «Азовське море» 
 

? 
 Як називається море, яке знаходиться в Донецькому 

регіоні? 

 Яке велике промислове місто і які сільські райони 
знаходяться на узбережжі Азовського моря? 

 Чи знаєте Ви, як раніше називалося Азовське море? 

 Що таке «Меотида»? 

 Чиї літературні твори про Азовське море вам відомі? 

Віртуальна подорож 

Ми з вами здійснемо віртуальну подорож на узбережжя Азовського 

моря. Приазов’я з його красою, чарівністю приваблювало багатьох митців. 

Наприклад, Архип Іванович Куїнджі, видатний український та російський 

живописець-пейзажист, який народився в Маріуполі, присвятив цьому краєві 

картину «Чумацький шлях у Маріуполі». 
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Митці красномовства теж не залишили його поза увагою. Перед вами 

портрети поетів, творча діяльність яких пов’язана з Приазов’ям. Давайте 

познайомимося з деякими з них. 

Валентина Михайлівна Листопад 

(1922–1997) 

Народилася 19 березня 1922 року у місті 

Миколаєві. У 1930 році разом з родиною переїхала до 

Маріуполя. Упродовж багатьох років активно 

друкувалася у міській, обласній та республіканській 

пресі. За життя підготувала до видання рукопис книги 

«Танок». 

Померла 28 листопада 1997 року. Похована на 

кладовищі селища Мирне у Маріуполі. 

Листопад – це не псевдонім, а прізвище 

поетеси. Людина з таким прізвищем вже приречена на 

творчість. Подивіться на її портрет. Задумливі щирі 

очі. Високе чоло. Погляд зосереджений і водночас скромний. А десь у кутках 

губ сховалася щира усмішка доброї людини. 

Рідному Приазов’ю 

Нехай на світі є Бахчисарай, 

Що п’є проміння місяця злотисте. 

А я люблю тебе, мій рідний край, 

Оновлене в багрянім сяйві місто. 

Тебе я бачу навіть уві сні, 

І маю в тому справжню насолоду. 

Он з неба сходять зірочки ясні 

І п’ють азовську прохолодну воду. 

Дерева, мов дівчата молоді, 

Кудись біжать, шепочучись, вздовж бруку. 

О, друже мій, як хочеться мені  

Твою потиснуть трудареву руку! 

Люблю тебе за площі гомінкі, 

Що день і ніч про щастя розмовляють, 

І за людей, що кожен день новий, 

Неначе друга щирого вітають. 

Тут кожен крок – це шлях у майбуття,  

стежина кожна – спогад про минуле. 

Хіба не тут усе моє життя 

З тривогами і щастям промайнуло? 

Хіба тебе я можу не любить? 

Чи можу я тебе не віншувати? 

Я кожен подих свій і кожну мить 

Тобі, мій краю, буду віддавати. 
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 Чи знайомі ви з іншими поезіями В. Листопад (наприклад, 
«Криниця», «Зозуля», «Наварила кулішу»)? Яким почуттям 
пройнятий цей вірш? 

 Яка тема даної поезії? 

 Кому перш за все авторка висловлює шанобу? Які рядки є 
підтвердженням цього? 

 

Тетяна Іванівна Сугалова 

(1956) 

Народилася у Маріуполі Донецької області в червні 

1956 року. Після закінчення філологічного факультету 

Запорізького педінституту викладає українську мову і 

літературу. 

У 1998 році побачила світ перша збірка поетеси 

«Тобі на щастя», а в 1999 році – друга збірка «Польова 

стежина». 

Збірочка «Тобі на щастя» є підтвердженням тому, 

що у Тетяни Іванівни Сугалової вистачало сил піднятися 

над буденністю, стати Людиною.  

*** 

Творю людину. 

Серце на долоні, 

неначе свічечку, несе мені дитя. 

Зігрій його, 

Щоб літ шалених коні 

любов не погасили до життя. 

Моя натхненнице, 

добридень тобі, школо! 

Дзвінки ще сплять 

в передчутті снігів. 

Мов щебету, 

не згаснуть вам ніколи, 

дзвіночки – обереги й береги. 

 

 Школа… Це слово завжди будить у нас спогади про дитинство. 
Чому воно рідне для авторки?  

 У чому вона вбачає своє призначення? 

 Чого навчає вчителька дітей за поезією Т. Сугалової? 
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Геннадій Аркадійович Мороз 

(1948) 

Народився 29 травня 1948 р. у м. Бережанах 

Тернопільської області. Закінчив загальноосвітню і 

музичну школи, філологічний факультет Дрогобицького 

педагогічного інституту ім. Франка (1972). 

Автор багатьох публікацій у вітчизняних і 

колективних збірках. У Києві, Донецьку, Маріуполі та 

Бережанах вийшли авторські збірки віршів «Сині 

паморозки» (1981), «Море» (1983), «Вересневі дні» (1985), 

«Земля» (1989), «Вулиця Якірна» (1990), «Ратуша» (1998), 

«Замок дитинства мого» (1998). Геннадій Мороз – лауреат 

премії В. Сосюри. Почесний громадаянин міста Бережани. 

Поезія – це якийсь щемний дотик до душі людської, який спонукає до 

роздумів. Міркування щодо призначення людського життя, щодо значення 

дружби й любові, щодо шанобливого ставлення до батьків.  Читаючи поезії, 

кожен ставить перед собою якісь питання й прагне на них відповісти. Я 

думаю, що міркування над віршем Геннадія Аркадійовича Мороза «Позивні 

дитинства» допоможуть нам у цьому.  

Позивні дитинства 

Не відречись, не загуби 

Дитинства дальнього, де палить 

Волошка гнотик голубий, 

Казки при нім читай напам’ять. 

Де присмак дикого щавлю 

Згада про заячу капустку. 

Батьки там їдуть у відпустку, 

Везуть гостинця журавлю. 

Якому ти заборгував 

Чотири мрієчки рожеві, 

Що од ромашки їх зажеврів 

І синім сміхом годував. 

Що перша мрієчка – село, 

В якому всі бабусі – наші, 

Там хліб солодкий, там інакше 

Одвіку бути не могло. 

Що друга мрієчка – ріка, 

Над нею думонька пасеться, 

А пашу ту пильнує серце 

В кохтинці з прутиком в руках. 

Що третя мрієчка – рілля, 

Важка од праці і врожаю, 

Там співом жайвора вражає 

Хлоп’ят замурзана рідня. 
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1. Як ви розумієте поняття «спогади»? Про що згадуєте ви? А про 
що автор цього вірша?  

2. З чим поет пов’язує свої спогади про дитинство? 

3. Які позивні дитинства чує ліричний герой? Про які мрієчки 
говорить? 

 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Слова, використані Г. Морозом, не всім зрозумілі 

(діалектні). У цій проблемі помічником є  тлумачний словник: 
Гнотик – ниткоподібний плетений виріб, яким у свічах, гасових 
лампах подається горюча рідина до зони згоряння. 
Зажевріти – загорітися, запалати. 
Кохтинці – кофтинці; 
Рілля – виоране поле. 
 

Олег Юхимович Комар (Орач) 
народився у 1940 році. Батьки його були 
вчителями і користувались повагою у 
селі Благовіщенка на Запоріжчині. Став 
журналістом, бо любив подорожувати, 
хоча йому пророкували учительську долю. 
Закінчив Олег Орач Маріупольську школу 
№ 32. Потім навчався Олег Юхимович у 
педагогічному інституті міста Сталіно 
(тепер Донецьк). Закінчивши історико-
філологічний факультет Сталінського 
педінституту, повернувся у село Червоний Орач (тепер Червоне). 
Звідси і його псевдонім. 

Осінній ліс… Він вражає своїм різнобарв’ям і тишею. Раптом 
пробіжить по ньому вітерець, заграє листям, зашурхотить 
пожовклою травою… І знову тиша.  

Що ховається за цим удаваним спокоєм? Щоб дати відповідь 
на це питання, треба прогулятися разом з Олегом Орачем. 

В осінньому лісі 

Всім у лісі добре –  
золота пора: 
хто збира горіхи,  
хто гриби збира. 
 

Я листки збираю. 
Загуде зима, 
розкладу гербарій –  
І зими нема. 
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 Скінчаться горіхи, 
скінчаться гриби, 
тільки в мене втіха –  
Лісові скарби: 
листячко із клена, 
з вільхи і з беріз… 
 
Завітай до мене –  
Скільки хоч дивись! 
Золотий, черлений –  
Вересневий ліс. 

 

 

1. Що поет називає лісовими скарбами? 

2. Про що «листячко клена», «з вільхи» і «з берез» буде 
нагадувати поетові взимку? 

3. Порівняйте, як сприймає автор осінь, а якою її сприймаєте ви? 
 

 

 
 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 
Анатолій Миколайович Сопільник 

народився на Хмельниччині в селянській 
родині. Але доля його звела із Донеччиною, 
де він закінчив лікувальний факультет 
Донецького медичного інституту. За 
фахом – лікар, працював на теплоходах 
Азовського морського пароплавства. Від 
природи – поет. Завжди слово вело його по 
нелегкій життєвій дорозі. Доказом цього є 
поетичні збірочки «Дорога додому», 
«Острів любові», «Вощина». 

 

  

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

 

Про виразне читання 

Яскраво й точно передати зміст твору, думки і почуття автора 
допомагає виразне читання. Хто користується засобами виразного 
читання, той говорить зрозуміло, переконливо, красиво. 

Які ж є засоби виразності? Найголовніші з них – це пауза, темп, 
інтонація, логічний наголос. 
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СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 

 Підготуйтеся вдома до виразного прочитання однієї з поезій 
А.М. Сопільника «Умилось сонце у росі» або «Тронка біля озера». 

 Знайдіть інформацію з біографії А. Сопільника про те, що його 
зв’язувало з Приазов’ям. 

Умилось сонце у росі 

Умилось сонце у росі 
із трав. 
І ліс на різні голоси 
Заграв. 
Заграв струмок у кришталі 
Води. 
Біжать стежиночки малі. 
Куди? 
І голоском ясним-ясним 
В цю мить. 
Сопілка краплями весни 
Дзвенить. 
 
Тронка біля озера 

Тронка біля озера 
Про своє забамкає. 
Клен про лапки гусячі 
Од бруньок замріється… 
 
Сад цвітінням тішиться, 
Мов малюк забавкою, 
Чорний кіт примружено 
Біля саду гріється. 
 
Здрастуй, ранку сонячний! 
Здрастуйте, веселику! 
Здрастуй, біла яблуне 
З голубою книгою! 
 
Чорний кіт надумався 
Бігти за метеликом –  
За котом по стежечці 
Синя тінь виплигує! 
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ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 

Тестові завдання до теми 
«Творчість поетів Приазов’я» 

1. Поет – це… 
а) автор віршованих поетичних творів; 
б) той, хто пише художні твори; 
в) особа, для якої літературна діяльність є професією. 

2. Синонімом до слова «тронка» є слово… 
а) крісло; 
б) дзвіночок; 
в) зірка. 

3. Про яке знаряддя праці говорить Олег Орач: 
«Щойно почався 
робочий ранок, 

руба ставить питання…»? 
а) ганок; 
б) рубанок; 
в) серпанок. 

4. Поет Приазов’я – лікар за професією – це … 
а) Олег Орач; 
б) Геннадій Мороз; 
в) Анатолій Сопільник. 

5. Автором рядків:  
«Моя натхненнице, 

добридень тобі, школо!» є… 
а) Тетяна Сугалова; 
б) Валентина Листопад; 
в) Геннадій Мороз. 

6. Подані рядки: 
«Що перша мрієчка – село, 
В якому всі бабусі – наші, 

Там хліб солодкий, там інакше 
Одвіку бути не могло» 

є уривком з вірша… 

а) Олега Орача «Небокрай»; 
б) Геннадія Мороза «Позивні дитинства»; 
в) Тетяни Сугалової «Польова стежина». 

 

* Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали. 
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§ 9. Іван Костиря. Казки із циклу  
«Як звірята розуму набиралися» 

 

Стара казка потрібна, у ній багато 
того дорогого минулого, яке корисне 
нині і знадобиться потім. 

П. Бажов 

? 
 Згадайте, що таке казка? 

 Чим відрізняється літературна казка від народної?» 

  Чи знаєте ви, хто такий П. Бажов?Чи згодні ви з його 
словами, поданими в  епіграфі? 

Розповідь про Івана Костирю 

Іван Сергійович Костиря (13 січня 1932, 

с.Федорівське – 27 серпня 2003, Донецьк) – 

письменник,  лауреат літературної премії ім. В. 

Короленка, премії ім. В. Шутова. Літературна 

діяльність його була тісно пов'язана з 

краєзнавством, з оспівуванням рідної землі, 

місцями, де він народився, виріс, жив. Таким краєм 

стала для письменника наша рідна Донеччина. 

Народився він 13 січня 1932 року на хуторі 

Федорівка Межівського району на 

Дніпропетровщині в родині сільського вчителя. 

Дитинство і юність минули в Донбасі, вчитися 

поїхав на Дніпропетровщину - закінчив Дніпропетровську фельдшерську 

школу. Згодом вчився в Київському медичному інституті, а після його 

закінчення повернувся в Донбас. З 1957 по 1965 рік працював у Горлівці 

дитячим, шкільним лікарем, лікарем швидкої допомоги, а потім – 

психіатром. Як лікар брав участь у геологічних експедиціях до Середньої 

Азії, до Уралу, Забайкалля, плавав на криголамі до Арктики. 

Перше оповідання Івана Костирі було надруковане ще під час 

навчання. За своє життя Іван Костиря встиг написати й видати добрих сорок 

книжок для дітей та дорослих. Досвід його лікарської практики відбився у 

повістях «Ночные дежурства», «Детский доктор», «Срочный вызов», дія яких 

розгортається в Донецькому краї. Краєзнавча тематика особливо знайшла 

відображення в книгах, що вийшли в останні роки його життя. У 2002 році 

вийшли «Думы о Донбассе», які мовою легенд, переказів, оповідок, 

бувальщин розповідають про Донецьку землю, її природу, минуле й сучасне, 

її людей, і «Слово о Донецком крає» – своєрідна літературна історія Донбасу. 

За відображення праці шахтарів у літературі письменник був нагороджений 

знаком «Шахтарська слава» III й II ступенів. Письменник є лауреатом 

літературних премій. Для дітей написав книжки: «Подземний ход», «Живой 
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родник» , «Шахтёрский богатырь» , «Тринадцатое число» , «Терриконовый 

край», «Сказка о солнечных братьях» , «Як звірята розуму набиралися». 

 

 Чи читали ви твори Івана Костирі російською 
мовою? 

Давайте здійснемо  віртуальну подорож до чарівного світу казки І. 

Костирі, а потім обміняємося враженнями від прочитаного, будемо 

характеризувати образи головних героїв, з’ясуємо, чого навчає нас цей твір. 

«Як звірята розуму набиралися»  – це калейдоскоп забавних і 

повчальних історій про лісову школу. У класі за однією партою опинилися 

спритні білочки, ліниве зайченя Куций Хвіст, віслюк тощо. 

Знайомство із текстом казок 

Казка «За обман – одиниця» 

Вирішили звірі своїх дітей також грамоти вчити. Побудували вони 

школу, зібрали звірят і посадили їх за новенькі парти. 

На дворі сонечко сяє, пташки співають, шумить вітерець, а в класі 

тихо. 

Звірятка сиділи смирно і слухали вчителя. Тільки зайчик Куций Хвіст все 

дивився у віконце – дуже йому хотілося побігати-погуляти. Від нетерпіння 

він став позіхати, потягуватися. Інші звірятка, дивлячись на нього, теж 

позіхали. 

Позіхнути захотілося і вчителеві – Їжачку Їжаковичу. Але він все-таки 

стримався, встав і почав стукати хворостинкою по класній дошці. 

У цей час Куций Хвіст підняв лапу. 

— Їжачку Їжаковичу, - сказав він, - у мене, мабуть, голова болить… 

— Що це значить? Чому – мабуть? 

— А тому, видно-очевидно, що вона у мене падає. Зовсім не тримається. 

– І тут же, закотивши очі, схилив голову набік. 

— Гм, ну що ж, тоді йди до лікаря. Він дасть тобі мікстуру «не хворій 

голова». 

Зайчик терпіти не міг лікарів і тому промимрив: 

— Н-не піду… н-не піду… 

— Проведіть його, звірята, - сказав Їжак Їжакович. 

Ведмедик Солодка Лапа і вовчик Дзвінка Паща підхопили зайчика й 

потягли до дверей. А зайчик упирається, лапками махає. 

— Послухай, дружок, - запитав вчитель, – хіба ти не хворий? 

У зайчика затремтіли вуса. 

— І-і-і… – лепетував він. У мене не вся голова болить. У мене … 

половина. 

— Та-а-ак, - потягнув Їжак Їжакович. – Тоді треба вести тебе не до 

самого лікаря, а до його помічниці. 

У зайчика від страху ще сильніше забилося серце. 

— Це вчора голова боліла! – заскиглив він. – Це я … з-забув. 
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— Ось воно що! – сердито сказав вчитель. – Тоді сідай на місце. 

Поставимо тобі одиницю. За обман. 

Зайчик зрадів – добре, хоч так – і побіг до своєї парти. 

 

Казка «Смачний урок» 

Одного разу вчитель сказав: 

— Завтра, друзі, у нас з вами буде, знаєте, який урок? Смачний! 

У класі зробилося шумно. 

Білочки-близнята Сірі Очі й Чорні Очі завертілися, застрибали: 

— Як це – смачний? Який такий – смачний? 

Ведмедик Солодка Лапа облизнувся і прогудів: 

— Хіба уроки можна їсти? Хіба вони пряники? 

Лисенятко Гостре Вухо, яке сиділо з ведмедиком, нахилилося і 

прошепотіло: 

— Можливо, урок-то ме-е-до-о-вий? 

Ведмедик і бровами не повів. Намацав під партою лисячу лапу і 

наступив на неї. 

— Ой-ой-ой! – заверещало лисенятко. 

— Тихіше, - сказав учитель. І коли всі затихли, запитав: - Адже ви 

умієте пекти коржі? Ось і напечіть завтра хто які захоче. 

На другий день Їжак Їжакович звелів набрати дубових листочків і 

розкласти їх на столі замість тарілок. Після цього він сказав: 

– А тепер подивимось, що ви вмієте. Почнемо з першої парти. 

За першою партою сиділи білочки. Коли вони прикривали очі, вчитель 

ніяк не міг розпізнати, хто з них Сірі Очі, а хто – Чорні. Іноді білочки навіть 

ухитрялися відповідати одна за одну. 

Вони наввипередки побігли до столу, зіткнулись і впали. Рум’яні оріхові 

коржі попадали в різні сторони. Білочки кинулися їх підбирати. Підібравши, 

вони розіклали їх на дубові листочки. Учитель взяв один, обдув і надкусив: 

Дуже смачні! 

— Їжте, їжте. – сказала Сірі Очі. – Це все для вас… Так мама веліла… 

— І папа, - пропищала Чорні Очі. 

— Спасибі, - сказав учитель, ви самі їжте!. 

Білочок не треба було довго запрошувати і швидко розправилися з 

коржами. Коли на столі нічого не залишилося, вони схопилися: 

— А мама-то! 

— А папа… 

Але вчитель не став їх слухати. 

— Тепер твоя черга, Солодка Лапа, сказав він. 

Ведмедик вибрався з-за парти і пішов, перевалюючись з боку на бік. 

Гостре Вухо пішло поруч з ним. 

— Ви теж вдвох? – запитав учитель. 

— Удвох, удвох! – голосно прокричало лисенятко. 

Солодка Лапа здивувався, але промовчав. «Нехай, після розрахуюсь», - 

подумав він. 
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Медові коржі теж були смачними. 

Лисенятко все ще облизувалося, коли вчитель викликав зайчика. Не 

встиг Куций Хвіст підійти до столу, як лисенятко було вже тут як тут. 

— Що, знову вдвох? – запитав вчитель, і голки на його шубці стали 

потроху підніматися. Це значить, що він сердився. 

Куций Хвіст розклав свої коржі, а лисенятко примовляло: 

— Мама прохали… Папа прохали … 

А як спробував зайчикову їжу, скривився – не сподобалися йому коржі з 

капусти. 

Зате вчитель їх розхвалював: 

— Чудово! Їжте, їжте, друзі мої, не соромтеся! 

Лисенятко давилося, але їло. Потім понуро побрело на своє місце, але 

всидіти не могло, все вертілося. 

— Ти чого? – штовхнув його в бік ведмедик. 

— Живіт болить… 

— Давай погладжу! 

— Не хочу! У тебе лапи важкі… 

І, не дочекавшись кінця уроку, відправилося додому. Йшло лисенятко по 

стежині, йшло, а потім лягло на травку і заскиглило: 

— І-і-і… Ма-а-а-… 

А в цей час уроки закінчилися, і зайчик біг додому. Чує – хтось стогне. 

Дивиться – лисенятко. Допоміг йому встати, провів додому. 

— Ось бачиш, - говорить, - не треба бути жадним. 

А сам  радий, що вчитель його похвалив, і  всі це чули. 

 

Казка «Пожежа» 

Прийшла черга віслюку та зайчику топити піч у школі. Мучились вони, 

мучились – ніяк дрова у пічці не розгораються. Наскучило це звірятам і 

вирішили вони трохи погратись. Понатикали сірників у щілини на партах – 

тісно-тісно, один біля одного. Запалять один – поруч з ним загорається,  та 

з таким веселим тріском – що той феєрверк! 

Так і не протопивши печі, пішли звірята додому. 

По дорозі Твердий Лоб сказав: 

— А я зараз бомбу зроблю. 

Витягнув з-за вуха коробку сірників, підпалив один, засунув у коробок і 

кинув його і кущі. Трусок задимів і боязко спалахнув. Слабі змійки запригали 

по сухих сучках, але раптом набрали сили, піднялися над бур’яном, побігли, 

пританцьовуючи, прямо в ліс. 

— Що ти наробив? – закричав Куций Хвіст. 

Вогонь перекинвся на дерева – став сильним і спритним. 

Тоді віслюк заревів: 

— Спасі-і-ть! Я підпалив лі-і-с! 

Закричали птахи, заревіли звірі, зашуміли сосни і дуби. 

Прибігли ведмеді, стали валити дерева – робити для зустрічного вогню 

вал.  
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Примчалися кроти – стали рити поруч з валом канаву, щоб загородити 

вогню дорогу. 

Прискакали жабки – стали воду носити з болота. Вони носили її 

круглими, як тарілки, листочками кувшинок і примовляли без кінця: 

— Нам, звичайно, не страшно. У болоті могли б сховатися. Так ехо-то 

без лісу пропаде. А без нього наші діти не зможуть навчитись 

говорити. 

Прилетів лісний наглядач Ворон. 

— Так, та-а-к, – закаркав, – школярі, значить, постаралися! 

Прийшов і Їжак Їжакович. 

— Що ж це таке? – Запитав Ворон. – Дома сірники у дітей забирають, 

а в школі, значить, дають? 

Їжак Їжакович зніяковів і сказав: 

— До праці привчаємо… Віслюк перший раз топив піч… 

А коли загасили пожежу, то стали міркувати, що з віслюком робити. 

Зібралися на раду всі дорослі звірі. 

І лісний наглядач Ворон теж прилетів. 

— Вигнати віслюка – і кінець справі! – каркнув він. 

— Вигнати-то – це легко! – проговорив Їжак Їжакович. 

— Ну, тоді хоч трохи березової каші всипати йому треба, - наполягав 

Ворон. 

Довго сперечалися і, в кінці кінців, вирішили – залишити все-таки 

віслюка в школі. Либонь порозумнішає! 

 

 

 За якими ознаками ми визначаємо прочитані 
твори як казки? 

- Це народні казки чи літературні? Чому?  

- До якого виду казок вони належать? Чому? 

- Хто з відомих письменників теж написав збірку 
казок про тварин? 

- Як би ви визначили тему прочитаних казок? 
 

 

 

ПРОПОНУЄМО ПОВТОРИТИ 

Відомі такі види казок: про тварин, фантастичні та побутові. 
У казках про тварин дійовими особами є звичайно тварини.  
Герої фантастичних казок наділені надприродною силою, мають 

чудодійні предмети.  
Побутові казки відтворюють звичайне життя. У них описуються 

щоденні клопоти людини, несправедливе ставлення багатіїв до бідних, 
розум та хитрість героїв. 
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ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 

Літературна диктант-вікторина 

1. Де знаходилася школа, у якій навчалися звірятка?  

2. Як вів себе на уроці зайчик Куций Хвіст?  

3. Як вирішив схитрувати зайчик, щоб прогуляти урок?  

4. Чого боявся зайчик?  

5. Яке завдання дав учитель звіряткам на наступний урок? 

6. Що приготували вдома білочки? 

7. Що приніс до школи ведмедик Солодка Лапа? 

8. У яких словах казки наявні авторські висновки-побажання? 

9. Хто став винуватцем пожежі в лісі? 

10. Хто рятував ліс від вогню? 

 

ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ 

 Казки маленькі, а розуму в них багато.  

 Казка вчить, як на світі жить.  

 Казка – вигадка, та в ній щось повчальне зрозумій. 

 

СПРОБУЙ, ЧИ КРЕАТИВНИЙ ТИ! 

 Викладіть свої думки щодо того, як зв’язані імена героїв казок із 
їхньою зовнішністю. Складіть сенкан, присвячений герою казки. 

 Проведіть міні-дослідження «Спільні й відмінні риси характеру 
персонажів-тварин народних казок і казок Івана Костирі». 

 Робота в парах «Кубування» 
Розкажіть про головних героїв казок І. Костирі. Хто з них вам 

більше сподобався, запам’ятався? Чому? Попрацюйте в парах. По 
черзі підкидаючи кубик, виконуйте завдання, записані на шести 
гранях куба. 

1. Назвіть ім’я героя казки. Опишіть його зовнішність. 

2. Розкажіть про вчинки героя казки. 

3. Порівняйте обраного героя казки з іншим персонажем. 
Визначте, чим вони схожі, а чим відмінні. 

4. Висловіть своє ставлення до обраного героя. Що ви про нього 
думаєте, прочитавши твір? 

5. Оцініть, наскільки вдалося письменникові зацікавити вас 
героєм? Чи правильно він відтворив його характер і вчинки?  

6. Чи маєте ви риси, властиві героєві? Хотіли б ви чи не хотіли 
бути на нього схожим? Чому? 
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§ 10. Підсумковий контроль 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 

 
1. Батьківщи́на – це … 

а) країна стосовно до людей, які народилися в ній та є її громадянами; 
б) спадщина від батьків; 
в) рідне місто. 

2. Легенда – це 
а) оповитий казковістю, фантастикою, вишуканий за формою, досконалий переказ 

про народних героїв, історичні події; 
б) невеликий віршований твір, що співається; 
в) прозовий твір, заснований на певному епізоді з життя персонажа. 

3. Казка – це… 
а) оповитий казковістю, фантастикою, вишуканий за формою, досконалий переказ 

про народних героїв, історичні події; 
б) вид художньої прози, що походить від народних переказів, порівняно коротка 

розповідь про фантастичні події та персонажів, такі, як феї, гноми, велетні 
тощо; 

в) один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого 
віршований твір повчального змісту, з яскраво вираженою мораллю. 

4. Казки розподіляються на такі основні групи… 
а) чарівні, героїчні, фентезі; 
б) фанфік, есей, екшен; 
в) про тварин, героїчно-фантастичні й побутові. 

5. Ознаки літературного життя на Донбасі почали проявлятись … 
а) з останніх років 19 століття; 
б) з початку 20 століття; 
в) з початку 19 століття. 

6. Образ заводу зустрічається неодноразово в поезіях … 
а) Грицька Бойка; 
б) Тетяни Сугалової; 
в) Володимира Сосюри. 

7. Місто, яке Володимир Сосюра вважав для себе найріднішим… 
а) Донецьк; 
б) Дебальцеве; 
в) Київ. 
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8. Уривком з якої поезії є слова: 
«Я електровоза 

Там бачив учора. 
І вирішив зразу: 
Поїду до міста 

І стану учитися 
На машиніста». 

а) Г. Бойка «Стану гірником»; 
б) Г. Мороза  «Позивні дитинства»; 
в) В. Сосюри «Станції, рейки, заводи». 

9. Поезія «У донецькому краї» належить… 
а) Володимирові Сосюрі; 
б) Миколі Чернявському; 
в) Спиридону Черкасенку. 

10. Поет – це… 
а) автор віршованих поетичних творів; 
б) той, хто пише художні твори; 
в) особа, для якої літературна діяльність є професією. 

11. Літературне Приазов’я представляють… 
а) К. Тесленко та М. Лісовська. 
б) Г. Мороз та Олег Орач; 
в) С. Васильченко та Грицько Бойко. 

12. Героями казок Івана Костирі є… 
а) Лис Микита та Їжак Їжакович; 
б) ведмедик Солодка Лапа, лисенятко Гостре Вухо; 
в) Горовик і Горовиха. 
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