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Дорогі діти!

Ви вже вивчали навчальний предмет «Зарубіжна література», який 
ознайомлює з найкращими художніми творами людства. Ви досвідчені 
читачі та читачки, маєте улюблені книжки, обговорюєте їх з однокласни-
ками й однокласницями, із задоволенням дивитеся кінофільми та мульт-
фільми за їхніми сюжетами.

Новий посібник «Зарубіжна література» допоможе вам розширити лі-
тературні обрії, стати більш компетентними читачами й читачками, які не 
тільки із задоволенням читають твори художньої літератури, а й здатні за-
стосовувати отримані знання та вміння в практичній діяльності: створю-
вати усні й письмові висловлення, аргументовано доводити свою думку, 
самостійно здобувати необхідну інформацію, робити важливі висновки за 
прочитаним і використовувати їх у різноманітних життєвих ситуаціях.

Посібник «Зарубіжна література» має особливу побудову — поєднує 
ознаки підручника й зошита для виконання практичних завдань.

Він складається з трьох частин і містить тексти літературних творів, ін-
формацію про життя та творчість митців, теоретичні відомості й навчальні 
матеріали для вдосконалення ваших читацьких і мовленнєвих умінь.

а головне — ви будете виконувати письмові завдання, розгадувати 
кросворди та ребуси, презентувати результати вашої роботи в групах, про-
єктах безпосередньо в посібнику. Виконати ці завдання на високому рівні 
вам допоможуть пам’ятки зі створення тез, есе, художніх етюдів тощо.

Ви також зможете вдосконалити вміння оцінювати власну навчальну 
діяльність, адже в посібнику після кожної теми запропоновано заповнити 
лист самооцінювання, а також подано запитання та завдання, за допомо-
гою яких ви зможете перевірити свої знання, що вам було легко, а що важ-
ко засвоїти з вивченого матеріалу.

У рубриці «Подорож планетами» ви знайдете інформацію мистецтво-
знавчого й українознавчого спрямування.

сподіваємося, що посібник стане надійним путівником у чарівний Усе-
світ художньої літератури народів світу, де кожна книжка є особливою 
планетою з героями й героїнями, які вміють дружити, виборюють своє 
щастя, протистоять злу, проходять випробування на шляху до мети, а та-
кож допомагають нам, читачам і читачкам, стати кращими, людянішими 
та шляхетнішими.

Бажаємо вам змістовного діалогу з авторами й авторками творів зару-
біжної літератури, цікавих пригод разом із їхніми персонажами та яскра-
вих емоційних вражень!

Авторки
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РОЗПОЧИНАЄМО  ДІАЛОГ  IЗ  ТВОРАМИ  
ХУДОЖНЬОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

Читання — це бесіда. Усі книги розмов-
ляють, але хороша книга також слухає.

Марк Хеддон

• Які твори зарубіжної літератури ви прочитали влітку? Які з них порадите 
однокласникам та однокласницям?

• Які види мистецтва ви знаєте? У чому особливість літератури як мисте-
цтва слова? Чим опис у науковій літературі відрізняється від художнього 
опису?

• Прокоментуйте вислів англійського письменника М. Хеддона, поданий 
на початку цього розділу підручника.

Художня література — це той надзвичайний світ, у який ви поринає-
те не тільки для того, щоб отримати цікаву або корисну інформацію. 

Читання творів літератури розвиває почуття прекрасного, надає насо-
лоду. Воно спонукає до роздумів, оцінки своїх вчинків, відкриває великі 
можливості для осягнення внутрішнього світу людей.

Як ви вже знаєте, література — це вид мистецтва. На відміну від на-
уки, у якій подано закони, правила та логічні поняття, мистецтво осмис-
лює її в художніх образах.

Художній образ у літературі — особлива форма відтворення дійсності, 
переживань автора або авторки твору за допомогою слова, тобто це словес-

ний образ. Він дає можливість читачам по-
новому поглянути на людину, предмет або 
явище.

Властивостями художнього образу є 
здатність узагальнювати реальні карти-
ни життя, емоційно впливати на читачів, 
формувати їхнє ставлення до предмета зо-
браження, пробуджувати фантазію.

За змістом художні образи поділяють 
на: îбрази-персонажі, îбрази-пейзажі, об-
рази-предмети, îбрази-емоції (радість, 
біль, щастя), авторські îбрази, читача 
або читачки тощо.

Вступ

К. Чудновська. Лускунчик. 2012 р.
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За місцем у творі îбрази можуть бути 
головними та другорядними. За ставлен-
ням автора — позитивними й негатив-
ними.

За рівнем узагальнення розрізняють 
індивідуальні та традиційні îбрази. Ін-
дивідуальні îбрази створені самобут-
ньою авторською уявою. Вони існують у 
межах одного або кількох творів (образ 
Лускунчика, образ королівни Пірліпат, 
з якими ви ознайомилися в 5 класі).

Традиційний образ у художній лі-
тературі — це образ, який створений 
давно, але не втратив свого значення 
до цього часу. Він зберігається та іс-
нує протягом тривалого часу в одній 
або кількох національних літературах 
(образ мандрівника, образ Різдва, об-
раз рідного дому). Ви вже знаєте, що в 
українській літературі такими є îбрази 
верби й калини, сонця, землі та хліба.

Різновидом традиційних образів є вічні îбрази. Вони мають цінність 
для багатьох народів світу. Зазвичай — це îбрази-персонажі (образ Про-
метея, біблійні îбрази). В українській літературі вічними є îбрази Бояна, 
Байди, козака Голоти.

Дійсність у літературному творі, створена за допомогою художніх 
образів,часто подібна до реальної. Проте вона не є її точною копією, адже 
представлена в літературному творі крізь творчу мистецьку уяву.

Отже, художній образ не лише відтворює, а й формує нову дійсність від-
повідно до поглядів, уявлень про прекрасне авторів творів. Життя постає 
перед читачами не тільки таким, яким воно є насправді, а й таким, яким 
воно може бути за авторським задумом.

Утім, художня література не може існувати без читачів, які долучають-
ся до уявного діалогу з автором твору, обмінюються з ним думками, про-
гнозують перебіг подій, оцінюють прочитане тощо.

Усі письменники та письменниці мріють про вдумливих читачів і чи-
тачок, які здатні до такого діалогу. Для цього вони майстерно використо-
вують художнє слово, різноманітні літературні прийоми, звертаються до 
різних жанрів художньої літератури.

А. Шейнер. Ілюстрація до твору 
Е. т. а. Гофмана 

«Лускунчик і Мишачий король»
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Теорія  літератури

Індивідуальний художній образ — образ, створений самобутньою 
уявою письменника або письменниці. Існує в межах одного або кількох 
творів.

Традиційний художній образ — це образ, що зберігається та існує 
протягом тривалого часу в одній національній літературі або в кількох 
національних літературах.

Вічний художній образ — це образ, який характеризується глибиною 
художнього узагальнення та має цінність для багатьох народів світу.

Запитання та завдання 
1. Прочитавши текст, за допомогою позначок «+», «–» на полях позначте 

зрозумілу для вас інформацію і ту, яка викликає запитання. Обговоріть 
складну для вас інформацію в групі. За потреби зверніться до вчителя 
по допомогу.

2. За допомогою яких засобів відтворено дійсність у творах художньої літе-
ратури? Знайдіть та прочитайте відповідь у тексті.

3. Визначте основні властивості художнього образу.
4. Поясніть, чим відрізняється традиційний образ від індивідуального. 

У чому полягає особливість вічного образу?
5. На які групи за змістом поділяють художні о�брази?
6. Наведіть приклади індивідуальних, традиційних і вічних образів.
7. Розкажіть, як відбувається діалог автора чи авторки твору із читацьким 

колом.
8. Роздивіться світлини. Чому, на вашу думку, уста-

новлюють пам’ятники читачам і читачкам. Ви-
значте основну ідею цих пам’ятників. Який із них 
подобається вам найбільше? Поясніть ваш ви-
бір.

Пам’ятник читачам у Китаї

Пам’ятник читачеві в
м. Одесі



7

• Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Яка його основна думка? 
Запропонуйте власну назву до тексту

Створення художнього образу
Як митці та мисткині створюють художній образ? творчий процес роз-

починається із задуму. Практичне втілення задуму залежить від поглядів, 
таланту й життєвого досвіду авторів твору.

Багатий матеріал для творчості дає життя. У процесі створення худож-
нього твору письменники зазвичай вивчають історичні документи та різні 
джерела, виїжджають на місце подій, знайомляться з їхніми учасниками. 
а потім побачене й зібране аналізують, відхиляючи дрібне, залишаючи го-
ловне та суттєве. Утім, як писала Леся Українка: «Без “видумки” немає лі-
тератури». саме завдяки письменницькій фантазії ми й ознайомлюємося 
iз чарівним світом художнього твору.

автори художнього літературного твору мають здатність до перевтілен-
ня: вони часто уявляють себе на місці персонажів, переймаються їхніми 
думками, почуттями та переживаннями.

створення книжки неможливе без натхнення. Воно приходить під час 
напруженої творчої праці. Про її складність писав французький письмен-
ник О. де Бальзак: «Я працюю вісімнадцять годин на добу й сплю шість: 
працюю, коли їм, і мені здається, що не припиняю роботи навіть уві сні».

Найкращі твори художньої літератури відзначають преміями. У цари-
ні дитячої літератури найвідомішими є Міжнародна літературна премія 
пам’яті астрід Ліндґрен і Міжнародна літературна премія імені Г. Х. ан-
дерсена. Премії з літератури сприяють підтримці талановитих письменни-
ків, а також залученню широкого читацького кола до літератури.

• Прочитавши поданий текст, за допомогою позначки  визначте на полях 
інформацію, яка вас найбільше зацікавила. Поясніть свій вибір.

•  Дайте розгорнуту відповідь на запитання «Як митці та мисткині створю-
ють художній образ?» (на основі тексту).

Тези — це положення, у яких коротко висловлено якусь ідею, а також 
одну з основних думок навчального тексту, доповіді, статті тощо. тези уза-
гальнюють інформацію, розкривають зміст тексту. Подана пам’ятка допо-
може вам скласти тези до навчальної статті або власної доповіді.
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Пам’ятка для складання тези

Послідовність роботи

1. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.
2. Поділіть текст на відповідні змістові частини.
 Поставте до кожної частини запитання: «Про що йдеться в цій частині?»
 Усвідомте зміст поданої частини, сформулюйте її своїми словами чи знай-

діть відповідне висловлювання в тексті.
3. Запишіть тези.
• Складіть і запишіть тези за навчальним текстом «Створення художнього об-

разу». За потреби зверніться до вчителя по допомогу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення

1. За допомогою навчального тексту «Створення художнього образу» сфор-
мулюйте та запишіть визначення художнього образу для рубрики «Теорія 
літератури».

 

 

 

 

2. Створіть за навчальним текстом таблицю або схему «Види художніх обра-
зів». Оцініть свій внесок у спільну роботу. Поясніть, що саме ви робили.
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3. Заповніть пропущені слова в реченнях.

За місцем у творі îбрази можуть бути                                                і
                             . За ставленням автора чи авторки —                                і
                                               .

4. Визначте правильну відповідь. Образ Прометея є
А вічним
Б традиційним
В індивідуальним
Г образом-емоцією

5. Розкрийте зміст вислову: «Художній образ не тільки відтворює, а й формує 
нову дійсність» (усно).

6. Обговоріть питання «Кого можна вважати вдумливими читачами або читач-
ками?» Оцініть результат обговорення. Чи дійшли ви спільного висновку?

7. Книжки англійського письменника М. Хеддона присвячені проблемам лю-
дей з особливими потребами. Чи важливо обговорювати та вирішувати ці 
проблеми в сучасному суспільстві? Аргументуйте відповідь.

8. Візьміть участь у проєкті «Мій улюблений літературний герой або героїня». 
Визначте мету проєкту, його етапи, спрогнозуйте результат. Розподіліть 
роботу між учасниками проєкту.

9. За допомогою уявного мікрофона по черзі висловте свої думки, емоції 
щодо власної діяльності в проєкті.

10. Оцініть свою роботу під час опрацювання теми (самостійно виберіть шка-
лу оцінювання) і поставте позначки в листі самооцінювання відповідно до 
шкали.

Лист самооцінювання

1. Мене зацікавила інформація, представлена в розділі. 
2. Мені легко було її опрацьовувати.
3. Я можу розказати, що я дізнався/дізналася із цього розділу.
4. Я можу пояснити різницю між видами художніх образів.
5. Я можу навести приклади до основних понять, розміщених у рубриці 

«теорія літератури».
6. Я брав/брала активну участь в обговоренні інформації цього розділу.
7. Я ставив/ставила запитання про нове/незрозуміле.
8. Мені було цікаво обговорювати питання в групах. 
9. Мені було цікаво брати участь у запропонованому в розділі проєкті. 
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• Які міфи ви читали? Про що в них ідеться?
• Назвіть персонажів із цих міфів.
• Пригадайте визначення казки та її ознаки. Поміркуйте, чим міфи відріз-

няються від казок.

Давні люди намагалися пояснити існування речей у світі. Вони не зна-
ли, чому виникає блискавка й гримить грім, не могли пояснити, звідки бе-
реться туман чи буревій, чому випадає сніг та багато інших незрозумілих 
явищ. Усе це вони пояснювали впливом могутніх надприродних сил. У їх-
ній уяві поставали îбрази богів і духів, яким було підвладне все на світі, 
від них залежало життя людей.

так поступово народжувалися міфи. Це були вірування давніх народів 
про походження Землі, Усесвіту, різних явищ природи, про богів і міфіч-
них героїв.

Наші пращури не відокремлювали себе від природи, а тому наділяли її 
людськими якостями — рисами земних людей. Вірили, що річки та зорі — 
живі істоти, а звірі й дерева мають душу. Давні люди вважали, що світ насе-
лений різноманітними божествами, які керують їхніми долями й законами 
природи. Усі події знаходили просте й переконливе пояснення в міфах.

Наприклад, якщо довго не було дощу й спостерігалася сильна засуха, 
у всьому звинувачували богів, які карали людей за їхні вчинки.

У ті давні часи люди сприймали міфи як правдиві розповіді про те, що 
було колись у давнину. Їх передавали від покоління до покоління, а з по-
явою писемності почали записувати на глиняних табличках, папірусі та па-
пері. Минали віки, і міфи поступово перетворювалися на казки. але казки 
сприймали як вигадану розповідь. складно було повірити, що звірі можуть 
говорити, кіт — ходити в чоботях, а килим — літати. а до міфів ставилися 
як до реальності. Міфи пояснювали розуміння людьми навколишнього сві-
ту, відображали історичні події, звичаї, мрії та певні вірування. 

У казках зазвичай не пояснено явища природи, але вони навчають роз-
пізнавати добро і зло, людські вади й чесноти, застерігають від певних по-
милок. Казка містить повчання в розважальній формі, саме тому цей жанр 
фольклору є таким популярним серед дітей 

Основна мета міфів — пояснення законів природи, світу та життя на 
Землі, а їхні ознаки — олюднення й одухотворення природи. Персонажі 
міфів — це боги, богині, напівбоги, духи. Міфам притаманна гіперболіза-
ція (перебільшення) сюжету, образів.

МІФИ
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У міфах народів світу наявна подібна тематика, сюжети та îбрази. Ви-
різняють такі загальні тематичні групи міфів:

• міфи про створення та будову світу;
• міфи про небесні світила;
• міфи про створення і походження людей;
• міфи про богів;
• міфи про героїв;
• міфи про тварин.
У результаті історичної взаємодії інколи один народ запозичував в ін-

шого створений ним міф, щось змінював і доповнював. так з’являлися ва-
ріанти того самого міфу. 

Теорія  літератури
Міф — це давня оповідь про явища природи та надприродні сили, 

про богів, духів, предків, персонажів, про те, як з’явилися небо, земля, 
сонце, птахи, риби, тварини та, звісно ж, люди.

Запитання та завдання 
1. Прочитавши текст, за допомогою літер в і н на полях позначте відому і 

нову для вас інформацію.
2. Поясніть, як народжувалися міфи.
3. Чи вірили давні люди в реальне існування героїв і героїнь міфів, у події, 

про які в них розповідалося?
4. Розгадайте ребус. Створіть власний ребус: зашифруйте це слово в ін-

ший спосіб.

5. Роз’єднайте слова в реченні й запишіть відповідь на запитання: «Що 
таке міф?»

Міфаминазиваютьдавніоповідіпробогівігероїв, пропоходженняжиття-
наЗемлі.
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6. Заповніть діаграму Венна, указавши спільне та відмінне між міфом і каз-
кою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міф   Казка  

МІФИ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

• Що ви знаєте про традиції і вірування давніх греків?
• Яких відомих героїв і героїнь давньогрецьких міфів ви знаєте?

Кожний народ світу має власні міфи. Найвідомішими є давньогрецькі. 
На берегах Іонічного й Егейського морів, що на півдні Європи, розташо-
ваний Балканський півострів. Неподалік від нього знаходиться чимало 
великих і малих островів. саме там існувала стародавня Греція, яку ще 
називають Елладою, а її мешканців — еллінами. У II–I тис. до н. е. роз-
почався розквіт її культури. тоді виникли перекази 
про створення світу, життя богів і богинь, героїв, про 
різні природні явища. Міфологія була основою дав-
ньогрецької культури.

статуя Зевса зі смирни.
Приблизно 250 р. н. е.

Геракл та афіна. 
Приблизно 480–470 рр. н. е.
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Грецькі міфи прославляли олімпійських богів. так їх називали тому, 
що, за уявленням греків, вони жили на горі Олімп. За віруваннями давніх 
людей, боги споживали нектар і чарівну їжу, що дарувала їм безсмертя та 
вічну молодість. У центрі уваги грецьких міфів — взаємини богів і людей.

Грецька міфологія належить до античної культури. Це сукупність істо-
ричних і культурних надбань давніх греків і римлян, яка утворила основу 
для розвитку європейської та світової культури.

На честь богів будували храми, скульптори створювали статуї міфічних 
персонажів у мармурі, поети оспівували діяння богів у віршах та оповіда-
ннях, художники розписували вази сценами із життя богів і героїв, писа-
ли картини.

Запитання та завдання 
1. Кого прославляли в міфах Стародавньої Греції?
2. Що знаходиться в центрі уваги давньогрецьких міфів?
3. Віднайдіть на мапі Грецію. Порівняйте розташування на картах Старо-

давньої Греції та сучасної. Визначте кордони сучасної Греції.

 сучасна Греція Греція (V–ІV тис. до н. е.)

Олімп

Високо на світлому Олімпі1 царює Зевс, оточений сонмом богів. тут і 
дружина його Гера, аполлон із сестрою своєю артемідою, і золота афроді-
та, і могутня дочка Зевсова афіна, і багато інших богів. три прекрасні Ори 
охороняють вхід на високий Олімп і піднімають густу хмару, що закриває 
ворота, коли боги спускаються на землю або підносяться до світлих чер-

1 Ол³мп — гора в стародавній Греції, на якій мешкають боги.
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тогів1 Зевса. Високо над Олімпом широко розкинулося блакитне бездонне 
небо, і з нього ллється золоте світло. Ні дощу, ні снігу не буває в царстві 
Зевса; вічно там радісне літо. а нижче клубочуться хмари, часом закрива-
ють вони далеку землю. там, на землі, весну й літо змінюють осінь і зима, 
радість і веселощі чергуються з нещастям і горем. Правда, і боги зазнають 
печалі, але вона швидко минає, і знову настає радість на Олімпі.

Бенкетують боги у своїх золотих чертогах, побудованих сином Зевса 
Гефестом. Цар Зевс сидить на високому золотому троні. Величчю і гордо- 
спокійною свідомістю влади та могутності віє від мужнього божественно 
прекрасного обличчя Зевса. Біля трону його богиня миру Ейрена й повсяк-
часна супутниця Зевса, крилата богиня перемоги Ніка. Ось входить пре-
красна велика богиня Гера, дружина Зевса. Зевс шанує її; пошаною ото-
чують Геру, покровительку шлюбу, усі боги Олімпу. Коли, сяючи своєю 
красою, у розкішному вбранні, велика Гера входить до бенкетного залу, усі 
боги встають і схиляються перед дружиною громовержця Зевса. а вона, 
горда своєю могутністю, іде до золотого трону й сідає поруч царя богів і 
людей — Зевса. Коло трону Гери стоїть її посланниця, богиня райдуги, 
легкокрила Іріда, завжди готова швидко нестися на райдужних крилах 
і виконувати веління Гери. Боги бенкетують. Зевсова дочка, юна Геба, і 
син царя трої Ганімед, улюбленець Зевса, який дістав від нього безсмертя, 
підносять їм амброзію і нектар — їжу та напій богів. Прекрасні харити та 
музи втішають їх співами й танцями. Узявшись за руки, вони водять тан-
ки, а боги милуються їхніми легкими рухами та чудовою, юною вродою. 
Веселішає бенкет олімпійців. На цих бенкетах вирішують боги всі справи, 
на них визначають долю світу та людей.

З Олімпу Зевс розсилає людям свої дари та стверджує на землі порядок 
і закони. У руках Зевса доля людей; щастя і нещастя, добро і зло, життя і 
смерть — усе в його руках. Дві великі посудини стоять біля воріт палацу 
Зевса. В одній посудині дари добра, у другій — зла. Зевс черпає з них добро 
і зло та посилає людям. Горе тій людині, якій громовержець черпає дари 
тільки з тієї посудини, у якій зло. Горе й тій, що порушує встановлений 
Зевсом порядок на землі й не дотримується його законів. Грізно насупить 
Кронів син свої густі брови, тоді чорні хмари закриють небо. Розгнівається 
великий Зевс, і страшно підніметься волосся в нього на голові, очі спалах-
нуть нестерпним блиском; махне він своєю десницею2 — удари грому поко-
тяться по всьому небу, блисне вогненна блискавка, і здригнеться високий 
Олімп.

Не сам Зевс охороняє закони. Біля його трону стоїть охоронниця зако-
нів богиня Феміда. Вона скликає з наказу громовержця збори богів на світ-

1 Чертîг — розкішна, велична будівля, палац, замок.
2 Деснèця — права рука або просто рука.



15

лому Олімпі й народні збори на землі, пильнуючи, щоб не порушувався 
порядок і закон. На Олімпі й дочка Зевсова богиня Діке стежить за пра-
восуддям. суворо карає Зевс несправедливих суддів, коли Діке доносить 
йому, що вони не дотримуються законів, даних Зевсом. Богиня Діке — за-
хисниця правди й ворог обману.

Зевс охороняє лад і правду у світі й посилає людям щастя і горе. Проте, 
хоч і посилає Зевс людям щастя і нещастя, усе ж долю людей визначають 
невблаганні богині долі — мойри, які живуть на світлому Олімпі. Доля са-
мого Зевса в їхніх руках. Фатум панує над смертними й над богами. Ні-
кому не втекти від велінь невблаганного фатуму. Немає такої сили, такої 
влади, яка могла б змінити хоч що-небудь у тому, що призначено богам і 
смертним. тільки смиренно схилитися можна перед фатумом і скоритися 
йому. тільки мойри знають веління фатуму. Мойра Клото пряде життєву 
нитку людини, визначаючи строк її життя. Обірветься нитка — і скінчить-
ся життя. Мойра Лахетіс виймає не дивлячись жереб, який випадає люди-
ні в житті. Ніхто не має сили змінити визначеної мойрами долі, бо третя 
мойра, атропос, усе, що призначили в житті людині її сестри, заносить 
у довгий сувій, а що вже занесено в сувій долі, те неминуче. Невблаганні 
величні й суворі мойри. 

Є ще на Олімпі богиня долі тюхе — богиня щастя і благоденства. З рога 
достатку, рога божественної кози амалфеї, молоком якої було вигодувано 
самого Зевса, сипле вона дари людям, і щаслива та людина, яка зустріне 
на своєму життєвому шляху богиню щастя тюхе; але як рідко це буває, і 
яка нещаслива та людина, від якої відвернеться богиня тюхе, яка давала 
їй свої дари!

так панує оточений сонмом світлих богів на Олімпі великий цар людей 
і богів Зевс, охороняючи лад і правду в усьому світі.

(За переказом Катерини Гловацької)

Рафаель. Парнас. Фреска. 
1509–1510 рр.
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Запитання та завдання 
1. Які боги жили на Олімпі? Що ви дізналися про них?

2. Запишіть, покровителями чого були згадані в міфі боги.

Зевс —  . 

Гера —  . 

Ейрена —  . 

Ніка —  . 

Іріда —  . 

Феміда —  . 

тюхе —  . 

Мойри (Клото, Лахетіс, атропос) —  

  .

3. У міфі не згадано про діяльність Афродіти, Артеміди, Аполлона. За допо-
могою додаткових джерел чи інтернету віднайдіть і запишіть інформацію 
про них.

артеміда —  

  .

афродіта —  

  .

аполлон —  

  .

4. Якими ви уявляєте олімпійських богів? Запишіть слова-асоціації, 
пов’язані з ними.

 

 

 

 

 

 

5. Яку роль відіграє Зевс у житті людей, на думку давніх греків? Яким він 
постає в їхній уяві? Обґрунтуйте свою думку, використовуючи слова з 
тексту.

6. Що вас вразило в описі царства Зевса? Підготуйтеся виразно прочитати 
опис. Які емоції ви намагалися передати під час читання?
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7. Хто, на думку давніх греків, визначає долю людей і навіть самих богів?

8. Складіть і запишіть простий план міфу. Перекажіть близько до тексту 
фрагмент, який пояснює появу та взаємодію добра і зла.

 

 

 

 

 

 

9. Проаналізуйте художні особливості міфу. Які засоби виразності в ньому 
використано? Випишіть приклади з тексту. Чи складним було це завдан-
ня для вас?

 

 

 

 

 

 

10. Створіть схему розташування богів на Олімпі. Зевса позначте на верши-
ні.

Міф про Прометея
(Скорочено)

(...) Люди не варили їжі, не світили в домівках, не грілися коло багать, 
і було те життя без вогню злиденним животінням.

Пожалів людей титан1 Прометей і сміливо порушив Зевсову заборону. 
Якось він зустрів афіну Палладу, любу Зевсову дочку. Богиня мудрості 
була завжди прихильна до титана, тож він і попросив її відчинити йому 
потай двері чорного ходу, що вів до Зевсового палацу, — адже Прометею 
було вже невільно з’являтися на Олімпі. афіна Паллада так і зробила, ду-
маючи, що Прометеєві цікаво поглянути на новий витвір бога-митця Ге-
феста — на людей із щирого золота, що, наче живі, слугували богам.

1 Титàни — божества старшого покоління, діти Урана (Неба) і Геї (Землі); нині вжи-
вають у переносному значенні: люди виняткового розуму й таланту.



18

а Прометей, опинившись у Зевсовій оселі, мерщій узяв із божественно-
го вогнища невеличку іскру, сховав її в порожній очеретині й приніс лю-
дям на землю.

Відтоді засяяли, заяскріли веселі вогнища на землі. Навколо них люди 
збиралися цілими родинами, смажили м’ясо, грілися, танцювали. Вони 
зажили веселіше, дружніше, і з того щиро радів титан Прометей. Він на-
вчив їх приборкувати вогонь, виплавляти мідь, кувати зброю, і люди ста-
ли дужчі, сміливіші, вони вже не схилялися покірно перед своєю долею. 
Завдяки Прометеєві навчилися думати й тоді, мабуть, уперше відчули себе 
людьми.

та чорним грозовим буревієм насувався на відважного титана страш-
ний гнів усевладного Зевса. Ніхто у світі ще не порушував так зухвало 
його заборони, ніхто не насмілювався повставати проти нього, батька всіх 
безсмертних і смертних.

У шаленій нестямі Зевс звелів закувати титана Прометея в кайдани й 
припнути на самому краю землі до стрімкої скелі, щоб відступник висів 
там довгі століття. таку кару надумав Зевс останньому з роду титанів, що 
насмілився змагатися з ним і боронити слабосилих і нікчемних людей. 
Здійснити цю кару Зевс доручив своєму кульгавому сину Гефесту, непере-
вершеному митцеві й ковалю, а в помічники йому дав двох своїх вірних 
слуг — силу та Владу, суворих, безжальних і жорстоких. Прикро було Ге-
фестові коритися Зевсовій волі, бо він щиро шанував Прометея, але не по-
слухатися рідного батька не міг.

туди, де закінчується пустельна країна диких скіфів і велично здійма-
ється до неба бескеття1 Кавказу, сила й Влада привели непокірного тита-
на, а за ними шкутильгав бог Гефест. Він був кульгавий із дитинства, бо 

Г. Ф. Фюгер. Прометей несе 
людям вогонь. 1817 р.

Кадр із мультфільму «Прометей»
(реж. О. Сніжко-Блоцька, 1974 р.)

1 Бескåття — гори, скелі, великі кам’яні виступи.
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колись розгнівався на нього Зевс і, схопивши малого за ногу, швиргонув 
геть з Олімпу. Довго летів Гефест, цілий день, а надвечір упав на скеляс-
тий острів Лемнос і відтоді став шкутильгати. З того часу навіки оселився 
в його серці страх перед Зевсом. той страх примусив його й тепер скорити-
ся могутньому батькові. Знову тяжко зітхає Гефест і піднімає величезний 
молот, щоб прикувати Прометея до стрімкої кручі.

— Бий молотом дужче, дужче! — суворо наказує Влада. — Щоб Проме-
тей не зміг у путах і поворухнутися. та не зітхай, не стогни, він же Зевсів 
ворог, злочинець.

— Яке огидне моє ремесло! — розпачливо вигукує Гефест. — Хай би хто 
інший ним володів, тоді я не мусив би приковувати друга до скелі. О Про-
метею, сину великої Феміди! Я сам плàчу через твої тяжкі страждання, та 
мушу коритися невблаганному Зевсові.

Знову й знову гупає молот, від нього йде стоголоса луна, здається, що то 
стогнуть похмурі Кавказькі гори. Нарешті титана прикуто.

— От і добре! — озивається Влада. — До цієї скелі люди не дістануться, 
хоч би як хотіли зарадити своєму благодійникові.

— Ніхто йому тепер не зарадить, — скрушно мовить Гефест, — невбла-
ганне серце в Кроніда 1. Яку жорстоку кару він вигадав! Очам нестерпно 
дивитися на Прометея.

— стережися, щоб за такі слова Зевс не покарав і тебе, — похмуро каже 
Влада та квапить Гефеста: — Годі вболівати за тим зухвальцем, ходімо 
звідси. а ти, Прометею, можеш тепер ремствувати на Зевса та дбати про 
жалюгідних смертних людей. 

ані словом не озивається гордий богоборець. Навіть не дивиться, як 
ідуть геть сила та Влада, кремезні, негнучкі, наче витесані з каміння, а за 
ними ще дужче шкутильгає Гефест. тільки коли вони зникли за горами й 
навколо залягла мертва тиша, Прометей застогнав і голосно крикнув:

— О божественний ефіре! О мати-земле й сонце ясне, усевидюще! О би-
строкрилі вітри та хвилі невтомного моря! Погляньте, як покарав мене Зевс 
за те, що я був прихильний до смертних і приніс їм вогонь. Я знав, що Зевс 
мене покарає. страшні мої страждання, та я не зрікаюся свого вчинку! (...)

Усі підвладні йому стихії Зевс кинув на прикутого Прометея, але той 
і не думав коритися. тоді Громовержець звергнув скелю разом із непере-
можним титаном у чорну безодню.

та Прометей був безсмертним. Минули тисячоліття, багато людських 
поколінь одне за одним пройшли по землі, і тоді Зевс знову підняв із безо-
дні титана, сподіваючись дізнатися про свою  долю. але нескорений Про-
метей мовчав, і батько всіх безсмертних і смертних вигадав йому ще тяжчу 
кару: знову висів Прометей, прикутий до кавказької скелі, його нестерпно 

1 Крон³д — так ще називали Зевса, сина Реї та Крона.
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палило сонце, сікли дощі, шарпали люті вітри. Щодня туди прилітав вели-
чезний Зевсів орел, гострими пазурами розривав титанове тіло та клював 
йому печінку. За ніч кривава рана загоювалася, але наступного дня знову 
прилітав орел і знову люто шматував могутнє Прометеєве тіло. Ці страш-
ні муки тривали тисячоліття, але ніщо не могло здолати титана. Жодного 
разу він не попросив пощади в Зевса, не зрікся своєї приязні до смертних. 
сам Громовержець уже хотів помиритися з ним, бо й досі не знав таєм-
ниці про себе. Із Зевсової волі пішла до свого сина богиня Феміда1. Гір-
ко плачучи, вона просила Прометея помиритись із Зевсом, і материнське 
горе, страшніше за всі страждання, розчулило непохитного титана — він 
розкрив свою таємницю. Почувши віщі слова, Зевс схаменувся, бо справді 
збирався взяти морську богиню Фетіду собі за дружину. тепер він звелів 
якнайшвидше віддати Фетіду за смертного, щоб її син не став загрозою ні 
йому, ні іншим безсмертним богам. Незабаром Фетіду віддали заміж за Пе-
лея, славного аргонавта2, — разом з іншими героями він їздив до Колхиди 
по золоте руно. На весілля Пелея та Фетіди прийшли всі боги. Навіть вони 
не пам’ятали такого пишного свята. а син Пелея та Фетіди — славетний 
ахіллес — справді перевершив мужністю та силою свого батька й став най-
відомішим героєм троянської війни. Дякуючи за засторогу, Зевс послав 
найславетнішого з-поміж грецьких героїв — Геракла — звільнити титана. 
Багато земель обійшов Геракл, уславивши себе неймовірними подвигами, 
й опинився серед Кавказьких гір. Довго шукав він скелю з прикутим Про-
метеєм, аж нарешті побачив, як угорі шугонув величезний орел, почув 
стогони нелюдського болю і поспішив на ті страдницькі зойки. Незабаром 
Геракл був уже біля скелі, де висів прикутий титан і кровожерний орел 
рвав пазурами його тіло. Підняв Геракл свій чималий лук і щосили напнув 
тятиву. Дзвінко заспівала стріла, уп’ялася в орла, і той упав мертвий до-
долу. тоді Геракл виліз на скелю і дужими руками розірвав Прометеєві 
кайдани. титан нарешті випростав могутнє тіло й дихнув на повні груди. 
тільки одне залізне кільце зосталося на руці в Прометея, і в ньому застряг 
камінчик зі скелі. Прометей став вільний, а смертні люди, заради яких він 
прийняв неймовірні страждання, носять відтоді на згадку про нього мета-
леві каблучки й персні з коштовними камінцями. так розповідає легенда, 
але чи це правда, ніхто не знає. Однак знають усі: у тих мужніх і волелюб-
них людей, які віддають свої сили й розум, усе життя на благо народові, 
палає в серцях іскра незгасного Прометеєвого вогню. (...)

(За переказом Катерини Гловацької )
1 Фем³да — дочка Урана та Геї, друга дружина Зевса, богиня права й закону. У пере-

носному значенні означає закон, правосуддя. Жерцями Феміди називають служителів 
закону, юристів.

2 Аргонàвти — учасники походу до Колхиди — узбережжя Чорного моря на 
кораблі «арго».
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Запитання та завдання 

1. Хто допоміг Прометею потрапити в палац Зевса? Наведіть цитату з тек-
сту.

2. Як і заради чого Прометей викрав небесний вогонь? Від чого щиро радів 
Прометей?

3. Чого ще навчив Прометей людей? Обґрунтуйте відповідь за допомогою 
цитат із тексту.

4. Яку кару вигадав Прометею всемогутній Зевс? Які риси характеру героя 
розкрилися в цьому випробуванні? Запишіть їх.

 

 

 

 

5. Визначте основну ідею міфу.
6. Поміркуйте, яких людей називають Прометеями. Чи доброзичливо ви 

сприймали висловлення учасників групи під час обговор ення? 

7. Створіть серію малюнків для мальопису про Прометея. У кульках до ма-
люнків запишіть речення, які їх супроводжуватимуть.

8. Перекажіть фрагмент міфу за одним із малюнків мальопису, який ви 
створили.
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Подвиги Геракла

Подвиг п’ятий: Авгієві стайні

Цар Еврісфей довго не міг отямитися — не так із переляку, як із розпа-
чу: Геракл1 знову повернувся переможцем після тяжкого випробування, 
ще й, на прикрість цареві, приволік того вепра, що мав роздерти героя на 
шмаття.

«Що ж тепер йому загадати?» — думав недолугий цар. Напевне, нічо-
го б і не придумав, якби не його спільниця Гера.

Злопам’ятна богиня з’явилась Еврісфеєві якось уві сні й підказала за-
гадати герою таке, що було не тільки нездійсненне, але й ганебне та при-
низливе навіть для звичайної людини.

Ще й не світало, як утішений Еврісфей послав свого оповісника Копрея 
до Геракла із суворим наказом: іти негайно в Еліду до царя авгія і за один 
день вичистити в нього всі стайні.

Почувши цей дивний наказ, Геракл аж спаленів від обрàзи.
— Чистити стайні! — обурено крикнув він. — Що ти, Копрею, верзеш? та 

враз герой замовчав, помітивши глузливу посмішку царського оповісника.
Обличчя в Геракла пашіло, він задумався і навіть не почув, коли Ко-

прей пішов.
так, кара богів страшна! але його власна провина, що й досі важким 

тягарем лежить на серці, ще страшніша. то хіба він може відмовитися на-
віть від найгіршої і найганебнішої спокути? Цар Еврісфей глузує зі своїми 
прислужниками. то й що? треба не зважати на них і чинити Зевсову волю. 
Дорогою до Еліди Геракл пригадував, що чув про володаря тієї країни.

Цар авгій, син сонцесяйного Геліоса, був неймовірно багатий, мав надто 
різної худоби. тьма-тьменна її паслася на зелених гірських полонинах і в 
долині річки Пенею. Царські табуни й отари були незліченні, мов хмари на 
осінньому небі. тож, мабуть, і стайні ті величезні. Ніколи Геракл не цурав-
ся роботи, але його бентежила думка, чи зможе він упоратися за один день.

В Еліді Геракл одразу подався не до палацу авгія, а до його численних 
стаєнь, обведених міцним муром. тільки тепер герой збагнув, яке важке 
діло загадав йому Еврісфей. Усе подвір’я всередині муру було суцільне бо-
лото, і від нього тягло запаморочливим смородом. Розпитавши людей, Ге-
ракл дізнався, що стайні ніхто ніколи не чистив. Надвечір сюди заганяли 
худобу, і вона так там і товклася. а бридкий сморід від царських стаєнь 
було чути аж у навколишніх селах, він отруював людям повітря й життя.

Звичайно, ганебно героєві порпатись у гною, однак потім люди вільно 
дихатимуть і дякуватимуть йому. але як це зробити за один день? Довго 

1 Герàкл — один із найпопулярніших грецьких героїв, наділений дивовижною си-
лою, син Зевса й алкмени.
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міркував Геракл, походжаючи навколо муру, тоді подався вгору, до швид-
кої річки Пенею і тут сів відпочити.

Цар Еврісфей, певне, тішиться думкою, що Геракл, славетний герой, 
носитиме на власних плечах смердючі коші з гноєм і сам стане бридкий та 
смердючий. аж ні, не діждеться Еврісфей, щоб Геракл бруднив собі руки. 
До того ж він дав один тільки день.

Надвечір Геракл пішов до палацу елідського царя. авгій щиро здиву-
вався, коли побачив перед собою уславленого Геракла, а надто як почув, 
що той узявся за один день вичистити всі стайні.

— та хіба один чоловік таке здужає? — спитав, не ймучи віри, елідський 
цар. — Якби зібрати людей з усієї моєї держави, то й вони не впоралися б 
за день.

— а я це зроблю один, — спокійно відказав Геракл.
— Ні, не зробиш! — затявся авгій. — Закладаюся, не зробиш.
— І я закладаюся, — усміхнувся герой. — Якщо я виграю, ти віддаси 

мені десятину твоєї худоби. Гаразд?
— Гаразд! — не замислюючись, погодився цар, певний, що Геракл не-

одмінно програє.
Покликали у свідки авгієвого найстаршого сина Філея. Царевич роз-

бив їм руки, а господар сказав:
— сьогодні, Геракле, будь моїм гостем, а завтра вранці можеш братися 

до роботи.
Наступного ранку, тільки-но зарожевіли на небі промені-персти золото-

шатної Еос, Геракл вийшов із палацу, несучи на плечах кайла й лопати. Він 
ішов не до стаєнь, а в ліс, до річки Пенею, що бурхливо мчав із гори свої хвилі.

За кілька кроків від берега Геракл став, скинув лев’ячу шкуру й захо-
дився копати чималий рівчак униз, аж до стаєнь. Важка була то робота, 
до снаги тільки могутньому героєві, — твердий, кам’янистий ґрунт ледь 
піддавався, і раз у раз лопати й кайла ламалися.

Цілий день, не розгинаючись, Геракл копав той рівчак, тільки поглядав 
часом на сонце, а тоді працював далі. Докопавши рівчак аж до самих воріт 
царських стаєнь, Геракл нарешті спинився, обійшов мур і з протилежного 
боку вибив у ньому великий отвір. а тоді звелів челядникам не підпускати 
до стаєнь худоби, хоча сонце вже стояло на вечірньому прузі.

З палацу вийшов нарешті сам авгій поглянути, що ж робить Геракл, 
та ніде його не побачив. Посміхнувся зневажливо цар, бо чистити стайні 
герой і не думав. а день уже закінчувався…

але з лісу почулися могутні удари — то Геракл з’єднував уже рівчак із 
Пенеєм.

І ось прозорі, чисті струмені ринули новим річищем униз, до стаєнь, за-
крутилися на подвір’ї і понесли весь гній, солому та болото через отвір, 
пробитий у стіні.
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Геракл стояв і мовчки дивився, як працює за нього вода. Звідусіль по-
збігалися лю ди, з натовпу чулися вигуки щирого захвату, радісний сміх, 
а царевич Філей уголос вихваляв Геракла, його розум і руки.

Довго вирувала вода, а тоді герой подався назад, до річки, завалив ка-
мінням рівчак, і вода знову пішла своїм плином. Усі стайні стояли чисті, 
вимиті водою, й останні промені призахідного сонця відбивалися в неве-
личких прозорих калюжах.

— а що, царю, програв? — весело крикнув Геракл до спохмурнілого ав-
гія. — Доведеться вранці твоїм пастухам відлічити мені десятину худоби, 
і я пожену її завтра додому.

— Чого поспішати? Гостюй іще в мене в Еліді, — відказав знехотя цар.
— Ні, я не можу баритися. адже Еврісфей уже придумав, мабуть, мені 

якусь іншу роботу.
— то тебе прислав сюди Еврісфей? — жваво спитав авгій. — Чому ж ти 

тоді правиш із мене худобу?
— Хіба ми не закладалися? — ображено мовив Геракл.
— авжеж, закладалися, я тому свідок, — почувся дзвінкий голос, і ца-

ревич Філей став поруч героя.
— Помовч! — заволав люто авгій на сина. — ану геть мені з-перед очей!
та царевич незрушно стояв біля Геракла. Й авгій аж зайшовся криком:
— Геть звідси обидва! Геть! 
так цар Еліди втратив і гостя, і сина.
Царевич Філей подався до родичів на острів Дуліхій, а Геракл, як слух-

няний раб, пішов до Мікен.
Вислухавши його розповідь, цар Еврісфей недбало сказав:
— Чистити стайні — то зовсім не подвиг. Іди-но мерщій до стімфалій-

ського лісу та повиганяй звідти міднокрилих птахів.
(За переказом Катерини Гловацької)

Ю. Йорданов. Геракл. 2010-ті роки
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Запитання та завдання 

1. Що наказав зробити Гераклу цар Еврісфей? Хто допоміг придумати зав-
дання героєві?

2. Яку вдачу мав цар Еврісфей? Як він ставився до Геракла? Із чого ви зро-
били такий висновок?

3. Як відреагував на наказ Геракл? Знайдіть у тексті й зачитайте.
4. Хто такий Авгій і де він жив?
5. У якому стані побачив Геракл Авгієві стайні? Як герой придумав швидко 

очистити їх?
6. Чи вдалося йому це? Як відреагував Еврісфей на виконання наказу 

Герак лом? Наведіть цитату з тексту.
7. Чи дійсно дії Геракла можна вважати подвигом? Аргументуйте вашу думку.
8. Створіть умовний портрет Геракла. Яким би ви його зобразили на ма-

люнку (за бажанням)?

9. Поміркуйте, яких людей називають Гераклами. Запишіть риси характеру 
таких людей. Оцініть за допомогою самостійно створеної шкали, чи ак-
тивно ви брали участь в обговоренні питання. 

 

 

 

 

10. Дайте розгорнуту відповідь, чи сподобався вам міф про Геракла й чим 
саме (усно).

11. Інколи люди засмічують довкілля, розчищення якого потребує певних 
зусиль, подібних до тих, які докладав Геракл до очищення Авгієвих ста-
єнь. Екологічні активісти закликають брати участь у заходах із прибиран-
ня парків, берегів річок. Чи брали ви участь у таких заходах? Поділіться 
досвідом, розкажіть, що саме спонукало вас долучитися до такої важли-
вої справи.

Узагальнення

1. Визначте правильну відповідь. 

Міф — це
А короткий розповідний твір повчального характеру, який містить узагаль-

нений життєвий досвід
Б жанр фольклору про вигадані події з фантастичним змістом
В оповідь про явища природи, надприродні сили, про богів і духів, похо-

дження світу, про героїв
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Г вигадана розповідь про якісь події чи життя людей, про походження міст 
і сіл

Д оповідь про життєві факти, історичні події минулого

2. Запишіть, що означають крилаті вислови.

Авгієві стайні —  . 

Вогонь Прометея —  . 

• Придумайте й запишіть речення із цими висловами.

 

 

 

 

3. Знайдіть і запишіть тлумачення поданих крилатих висловів.

Нитка Аріадни —  . 

П’ята Ахіллеса —  . 

Дамоклів меч —  .

4. Продовжте та запишіть речення.

Давні греки вважали Зевса верховним божеством, тому що

 

 

 

 

Геракл очистив авгієві конюшні завдяки

 

 

 

 

Давні греки вшановували Прометея, тому що
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5. Розгадайте кросворд.

1. Давньогрецька богиня краси й любові.
2. Головний бог на Олімпі, бог грому та 

блискавок.
3. Давньогрецька богиня миру.
4. Давня оповідь про походження світу, 

різні ремесла, богів і героїв.
5. Міфічний герой, який дав людям во-

гонь.
6. Як називається гора, на якій жили 

давньогрецькі боги?
7. Яка ще є назва стародавньої Греції?

6. Поміркуйте, чи може міф стати казкою. 
Створіть казку на основі міфу. Інсцені-
зуйте її разом з однокласниками й одно-
класницями та представте дітям початкових класів.

7. Візьміть участь у проєкті «Міфи слов’ян» і «Міфи давніх греків». Визначте 
разом з однокласниками й однокласницями мету проєкту й етапи його ви-
конання, вашу участь у проєкті. За результатами проєкту створіть мульти-
медійну презентацію.

8. Подякуйте одне одному за роботу під час проєкту, супроводжуючи подяку 
лаконічним описом внеску однокласника/однокласниці в спільну роботу з 
визначенням позитивних моментів.

9. Оцініть свою роботу під час опрацювання теми (самостійно виберіть шка-
лу оцінювання) і поставте позначки в листі самооцінювання відповідно до 
шкали.

Лист самооцінювання

1. Мене зацікавили міфи стародавньої Греції.
2. Я можу пояснити, що таке міфи.
3. Я можу пояснити, що нового дізнався/дізналася під час опрацюван-

ня теми «Міфи».
4. Я хочу прочитати інші міфи стародавньої Греції.
5. Я брав/брала активну участь в обговоренні міфів.
6. Я старанно виконував/виконувала завдання під час опрацювання 

матеріалів розділу.
7. Я активно працював/працювала під час групової роботи.
8. Я уважно слухав/слухала інших учнів/учениць під час роботи в групі.
9. Я допомагав/допомагала іншим учням/ученицям під час виконання 

проєктів.
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Олімпійські ігри беруть початок від часів стародавньої Греції, де їх 
проводили раз на чотири роки в місті Олімпія. Вони були визначною по-
дією в житті давніх греків. В античні часи це були змагання, що про-
водили між представниками кількох міст-держав і царств стародавньої 
Греції, які мали здебільшого атлетичний характер, а також змагання 
борців і перегони колісниць. На час Олімпійських ігор усі воєнні кон-
флікти між містами-державами, які брали участь у змаганнях, припи-
нялися. Походження цих Олімпіад оповите легендами.

так, один із найпопулярніших міфів родоначальниками ігор називає 
Геракла та його батька Зевса. Ніби саме Геракл першим називав ігри 
«олімпійськими» та встановив звичай проводити їх кожні чотири роки. 
Легенда стверджує, що після здійснення дванадцяти подвигів Геракл по-
будував олімпійський стадіон на честь Зевса. Після завершення будівни-
цтва він пройшов по прямій 200 кроків і назвав цю відстань «стадій» (що 
з грецької означає «етап»), який пізніше став одиницею відстані. ста-
родавні ігри включали бігові дисципліни, п’ятиборство (що складалося 
зі стрибків, метання диска та списа, змагання з бігу та боротьби), бокс, 
боротьбу, панкратіон і кінні змагання.

• Чому, на вашу думку, припиняли війни під час Олімпійських ігор?
• Образ Прометея є популярним в українській та зарубіжній літературі. Як 

символічний образ нескореного народу відтворено в поемі Т. Шевченка 
«Кавказ»? Прометеєві мотиви лунають у творчості І. Франка, Лесі Укра-
їнки (поема «Кассандра», «В катакомбах»), М. Рильського, А. Малишка 
(пое ма «Прометей»), Л. Костенко.

• Поміркуйте, чому образ Прометея набув такої популярності в українській 
та зарубіжній літературі.

ПОДОРОЖ  ПЛАНЕТАМИ

стадіон у стародавній Греції. Сучасне фото
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За мотивами давньогрецьких міфів створено чимало мультфільмів 
і кінофільмів. Ви їх самостійно можете переглянути в інтернеті. Яко-
му з них ви віддаєте перевагу? Запропонуйте однокласникам та одно-
класницям переглянути екранізацію міфів, яка сподобалася вам най-
більше.

ПОДОРОЖ  ПЛАНЕТАМИ

Кадр із мультфільму «аргонавти» (реж. О. Сніжко-Блоцька, 1971 р.)

Кадр із кінофільму «Геракл: початок легенди» 
(США, Болгарія, реж. Р. Харлін, 2014 р.)


