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Група № 33 

Урок № 22-23 

Тема уроку № 22: Творчість Євгена Маланюка. Художнє осмислення героїчної і 

трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє у вірші 

«Уривок з поеми». 

Тема уроку № 23: «Напис на книзі віршів» Є. Маланюка – ліричний роздум про 

призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків. 

Мета уроку (формувати компетентності): предметні: розкрити ідейно-художній 

зміст поезії Є. Маланюка, читацьку активність; ключові: уміння вчитися: навички 

оцінювання культурно-мистецьких явищ; загальнокультурну: розвиток образного 

мислення, уміння бачити підтекст, розкривати роль символів; комунікативну: 

навички толерантного ставлення до думок інших, уміння толерантно відстоювати 

власну думку; громадянську: виховання патріотизму. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 156-157 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aolgncqUHbE&ab_channel - «Уривок з поеми» 

(ЗНО) 

https://www.youtube.com/watch?v=hSSitIPnhtI&ab_channel - «Напис на книзі 

віршів» 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (основне): 

«Уривок з поеми» (ЗНО) 

Поезія написана 5 червня 1924-го року. 

За жанром «Уривок з поеми» — вірш. 

За родом літератури — лірика. 

Епіграф перекладається, як «Я син цієї породи… Е. Верхаерен». 

Тематика: возвеличення нескореності та славетності українського народу. 

Ідея твору: народ має знати свою величну історію і розуміти, що, коли в українців 

було таке славетне минуле, то треба прагнути до такого ж майбутнього. 

https://www.youtube.com/watch?v=aolgncqUHbE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=hSSitIPnhtI&ab_channel


За напрямом — модерний твір. 

За течією — необароко. 

Провідним мотивом твору виступає осмислення героїчності та трагічності 

історичної минувшини України. 

Зважаючи на використання автором козацької тематики, включення таких 

персонажів, як І. Гонта, Б. Хмельницький, М. Залізняк, І. Мазепа, поезію «Уривок з 

поеми» відносять до козацької лірики. 

Віршовий розмір — чотиристопний ямб. 

Перехресне римування. 

Твір багатий художніми засобами: 

• епітетами; 

• метафорами; 

• порівняннями; 

• алюзією (автор використовує рядок із вірша Тараса Шевченка); 

• метонімією. 

Євген Маланюк закликає читачів відчути себе лідерами — сильними, та 

вольовими, як їхні предки, — і, врешті, стати ними. 

«Напис на книзі віршів» 

Автор: Євген Маланюк. 

Дата написання: 4 січня 1925 року. 

 Збірка – «Земля й залізо»  

Лірика: громадянська.  

Жанр – ліричний вірш  

Тема: Звернення поета до свого читача і показ усіх складнощів написання 

поезії. 

 Ідея: Важка доля поета як виразника усіх відчуттів внутрішнього світу та 

дзеркала усіх подій зовнішнього світу. 

 Основна думка: Поет творить попри все і будь-якими засобами, бо його мета 

– поділитись побаченим і відчутим з читачем. 

Віршовий розмір – чотиристопний ямб  

Римування: перехресне. 

Художні засоби: 



 Епітети: напружений, незломно-гордий імператор, залізних строф, творчих 

катастроф, збурений Батурин, в похмурих загравах, важкі та мускулясті стопи, 

пруживий ямб, громовий дифірамб, булаву гранчасту, тисячолітній порох. 

 Порівняння: веду ці вірші, як когорти.  

Звертання: і ти, нащадче мий, збагнеш.  

Метафори: імператор залізних строф; веду вірші в обличчя творчих 

катастроф; вони ж (похмурі заграви) металом сурмлять майбутньому салют; важкі 

та мускулясті стопи пруживий одбивають ямб; звучить громовий дифірамб; 

блиском булаву гранчасту скеровую лише вперед; шматками розпадеться морок; 

яких цей зір нагледів мет.  

Антитеза: це дійсности а не утопій звучить громовий дифірамб; це ще не лет, 

але вже наступ. 

 Алюзія: Чому стилетом був мій стилос і стилосом бував стилет (вказівка на 

власний вірш Є. Маланюка «Стилет чи стилос?»). 

 Поезія Євгана Маланюка надзвичайно відверта – тут він не боїться розповісти 

читачу про усі складнощі життя поета, про всі негаразди, які трапляються на його 

шляху. Та попри все поет – це, перш за все, борець за правду, тому він продовжує 

писати. І нехай його правду дізнаються нескоро, та одного разу його праця 

відкриється світові і потрапить у руки до читача. 

4. Виконайте тест  ЗНО до теми: « Євген Маланюк. «Уривок з поеми»» за 

посиланням: 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-yevgen_malanyuk/  

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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