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ПОЛІТ НАД ВІКАМИ

Д о р о г і  в о с ь м и к л а с н и к и !

Напевне, ви всі любите подорожувати... На швидких автомобілях і потя$
гах, літаках і човнах, пішки й на велосипедах… Подорож — це завжди від$
криття чогось нового, природи, світу й людей. Але подорожувати можна не
тільки в географічному просторі, а й у просторі культури та літератури, в ін$
ших вимірах часу. І це не менш цікаво, аніж у реальному житті. 

Пропонуємо вам здійснити захопливу мандрівку різними країнами й епо$
хами, відкрити їх для себе крізь призму здобутків художньої літератури. На
вас чекають священні книги людства (Веди, Біблія, Коран) з їхніми невми$
рущими цінностями, а також епохи, у які закладено духовні засади людської
цивілізації, — античність, Середньовіччя, Відродження, бароко та класицизм.
Сюжети й образи, що хвилювали десятки й навіть сотні поколінь, сподіває$
мося, стануть для вас близькими. Ахілл і Гектор, Ромео та Джульєтта, Дон
Кіхот і Санчо Панса й ще багато цікавих персонажів будуть з вами протягом
року, дадуть поштовх вашій уяві та моральному зростанню. Окрім високої
класики, ви ознайомитеся з деякими творами сучасної Європи та США.
Упевнені, вони вам сподобаються й допоможуть краще зрозуміти сьогоден$
ня та свій шлях у житті. 

Яскравим символом нашої подорожі в просторі й часі стане уявна по$
вітряна куля, яка дасть змогу рухатися повільно й удумливо, зупиняючись
на найістотнішому та найважливішому. 

Тож вирушаймо в політ з  України на повітряній кулі над різними віка$
ми й країнами! На вас чекає відкритий простір читання, вільної думки та
фантазії! Але де б ми з вами не подорожували, завжди повертаймося до рід$
ної землі, кращої за яку немає нічого у світі!

Автори

м. Київ

м. Львів

м. Кам’янець$
Подільський



ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Перед тим як вирушити в літературну подорож, ми маємо прокласти
маршрут і чітко знати, що потрібно робити протягом навчального року.
Отже, як ми будемо працювати з підручником? 

Кожен розділ відкриває карта, де будуть зазначені твори, імена митців і краї$
ни, які ми відвідаємо. Перед початком розділу визначимо мету — що потрібно
знати й уміти. 

Рубрики підручника стануть вам у великій пригоді. 

Готуємося до подорожі. У цій рубриці запропоновані запитання й
завдання, які актуалізують ваші знання та набутий досвід, що зна$
добиться при вивченні тем і розділів.  

У відкритому просторі читання. За допомогою цієї рубрики ви прочи$
таєте найцікавіші книжки світу, відчуєте радість зустрічі з класичною
й сучасною літературою, будете вдихати неповторний запах сторінок…
Вам будуть запропоновані художні тексти (цілісно й у ключових
епізодах) в українських перекладах, а інколи й мовою оригіналу. Об$
сяг підручника, на жаль, обмежений, тому не забувайте про бібліотеки
й Інтернет, де ви зможете знайти та прочитати твори в повному обсязі. 

Обмінюємося враженнями й думками. У цій рубриці вміщено запи$
тання, які допоможуть осмислити прочитані художні твори, краще
засвоїти подану в підручнику інформацію про перебіг літературного
процесу в різних країнах. 

Грані художнього твору. Тут запропоновано аналіз та інтерпретацію
програмних художніх текстів, зокрема образів, символів, жанру, мови
тощо. 

Рухаємося далі. Щоб вам стали більш зрозумілими тексти, розвиток
сюжету, події та образи творів, інколи необхідні коментарі й пояснен$
ня. Це й зробили автори підручника в цій рубриці. Не хвилюйтеся, усі
складні моменти ми обов’язково допоможемо вам подолати й продов$
жити політ крізь віки. 
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Велика китайська стіна (Китай)
м. Париж (Франція)



На сходинках культури. Кожна доба, кожна країна мають свої особли$
вості культури, які висвітлені в підручнику. Ви ознайомитеся з визнач$
ними культурними пам’ятками різних народів, шедеврами мистецтва,
музеями, а ще — із сучасними кінофільмами й ілюстраціями до творів.  

Квіти з України. Ця рубрика присвячена розгляду взаємозв’язків
української і зарубіжної літератур, здобутків української перекла$
дацької школи, українських образів і мотивів. 

Творче завдання. Ця рубрика для тих, хто хоче стати успішним і
досягти великих висот у житті. Для цього потрібно бути творчим і
самостійним, мати власну думку й уміти її довести, навчитися здо$
бувати інформацію за допомогою сучасних технологій та опрацьо$
вувати її. Різноманіття творчих завдань, запропонованих у підруч$
нику, допоможе вам стати справді креативними особистостями. 

Після кожного розділу вміщено блок запитань і завдань «Формуємо літе&
ратурну компетентність». Ми всі розуміємо, що в кожній галузі потрібно
бути компетентним, тобто розбиратися в сутності справи, проникати в глиб
речей і явищ, робити висновки. Отже, ви теж маєте стати компетентними чи$
тачами, уміти не тільки сприймати зміст твору, а й виявляти його художні
особливості, жанрові ознаки, аналізувати образи, давати їм оцінку тощо.
Компетентність — це ваш результат, те, чого ви особисто досягли, що вмієте
й можете, як використовуєте набуті знання в житті.   

У підрозділі «Шанувальникам мистецтва» ви побачите зображення мистець$
ких творів різних часів і народів. Робота з ними спрямована на розвиток мов$
лення, творчих здібностей, підвищення загального рівня вашої культури.  

Завершує підручник «Словник літературознавчих термінів», у якому
зібрано основні теоретичні поняття, про які ви дізнаєтеся протягом навчального
року. 

Нехай мандрівка літературними епохами на повітряній кулі буде для вас
захопливою й легкою! Чудових вам вражень і піднесених почуттів від зустрічі з
прекрасним! Полетіли!.. 
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(Туреччина)

м. Лондон (Велика Британія)



Література і культура

1. Як ви думаєте, що таке культура? 
2. Яку людину можна назвати культурною?  
3. Використовуючи знання із всесвітньої історії, пригадайте, які періоди 

розвитку культури вам відомі, назвіть їхні характерні особливості.
4. Розкажіть про пам’ятки культури у вашому регіоні. 

Без культури важко уявити наше суспільство. Усе, що створено людьми, на$
зивають культурою. Це можуть бути й матеріальні речі, і духовні надбання.
Слово культура з латини означає «опрацювання», «обробка», «виховання»,
«розвиток». Отже, розвиток культури визначає й розвиток усього суспільства. 

Поняття «культура» можна використовувати в широкому й вузькому
значеннях. У широкому значенні — це будь$яка діяльність, форми пізнання та
самовираження людей, накопичені ними знання, уміння й навички, система
цінностей, у тому числі соціальні відносини, норми поведінки, оцінки, вихо$
вання тощо. А у вузькому значенні — це інтелектуальна й художня діяльність
людей та її результати. 

До поняття «художня культура» належить і мистецтво, проте це поняття
значно ширше, адже воно охоплює різні види художньої діяльності. 

Література — це частина культури, а точніше художньої культури, до
якої належать й інші види мистецтва. Художня література — це мистецтво
слова, вона відображає дійсність не прямо, а опосередковано, у художніх об$
разах. Література тісно пов’язана з розвитком культури в різних країнах. 

Могутня Візантійська держава утворилася в 395 р.
й досягла свого могутнього розвитку в епоху Се&
редньовіччя. Основою культури стало християн&
ство. Ідеї любові до ближнього, співчуття й мило&
сердя, рівності всіх людей відтворено в різних
видах мистецтва. У 988 р. християнство з Візантії
поширилося й у Київській Русі. За часів правління
великого князя Ярослава Мудрого її столиця Київ
стала суперницею Цареграда (так називали тоді
Константинополь, нині м. Стамбул). 

Візантійські мозаїки собору Святої Софії. 
м. Київ. Євхаристія. Фрагмент. Христос і Ангел. ХІІ ст.  
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1. Який твір мистецтва (літератури, музики, образотворчого мистецтва
тощо) особливо запам’ятався вам останнім часом? Чому? 

2. Які особливості культури народу або країни в ньому виявилися? 
3. Якими, на вашу думку, є ознаки сучасної культури? 

Роди літератури

У художній літературі визначають три роди — епос, лірику та драму. Що ж
таке літературний рід? Це дуже широке й загальне поняття, яке охоплює
подібні за способом художньої організації твори різних жанрів.

Епос виник у глибоку давнину, його зародки знаходимо в усній народній
творчості, міфах різних народів. Найдавніші форми епосу — міф, казка, леген�
да, сказання. Епічний твір відтворює випадок або цілу історію з життя героїв.
Автор об’єктивно зображує дійсність, з’ясовуючи причини та наслідки вчинків
героїв, подаючи життя в його природному розвитку. До епосу належать такі
жанри: епопея, роман, повість, оповідання, нарис тощо. 

Провідною ознакою лірики є емоційне переживання якоїсь події. Лірика від-
значається суб’єктивністю, тобто вона зорієнтована на показ не зовнішнього,
а внутрішнього світу особистості, на відтворення порухів душі, емоцій і почут-
тів. Людина в ліриці є й головним об’єктом зображення, і суб’єктом, який є
важливою частиною художнього твору. Лірика має велике розмаїття жанрів
(наприклад, вірш, сонет, ода тощо). Нерідко ознаки лірики в межах одного тво-
ру поєднуються з ознаками епосу, тоді виникають так звані ліро-епічні жанри
(балада, поема та ін.). 

Драма відображає світ у дії. Її специфіка полягає в тому, що в ній завжди є
конфлікт. Драма має особливі форми організації художнього мовлення — діалог,
монолог, полілог. Протягом тривалої історії склалися такі жанрові різновиди
драми, як трагедія, комедія, власне драма, водевіль, мелодрама, трагікомедія тощо.
Драма взаємодіє з лірикою та епосом, відповідно виникають твори ліричної
або епічної драми.  

Український героїчний епос виник у си"
ву давнину. Його перші зразки знахо"
димо в українській обрядовій поезії,
казках, легендах і переказах. Яскравим
прикладом героїчного епосу Київської
Русі є «Слово о полку Ігоревім», доби
козаччини — думи й історичні пісні («Ко"
зак Голота», «Самійло Кішка», «Маруся
Богуславка», «Перемога під  Корсунем»
та ін.). Витоки української лірики — в ус"
ній народній творчості. 

1. Як ви зрозуміли поняття «літературний рід»? Назвіть літературні роди. 
2. На прикладі прочитаних вами творів (зарубіжних або українських авто"

рів) розкрийте особливості епосу, лірики або драми.

ВСТУП
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1. Створіть презентацію улюблених творів давнього епосу, доберіть ілюст&
рації до них в Інтернеті. 

2. За допомогою Інтернету знайдіть інформацію про розвиток драми в
країнах Сходу та Заходу. Підготуйте повідомлення.  

Літературний процес

Мистецтво слова ніколи не спиняється у своєму розвитку. На кожному ета$
пі літературного процесу були свої здобутки. Він має свої особливості в різних
країнах. 

У літературному процесі визначають окремі епохи, зумовлені загальними
закономірностями художньої літератури в ту чи іншу добу. У літературі Захід$
ної Європи виокремлюють такі основні епохи: античність, Середньовіччя, Від$
родження (Ренесанс), класицизм, бароко, Просвітництво, романтизм, реалізм,
модернізм, постмодернізм і етап сучасної літератури. На Сході літературний
процес має свої етапи й особливості, у літературі США й Австралії — свої. 

Важливими чинниками й показниками літературного процесу є літературні
напрями й течії. Літературному напряму властиве коло усталених проблем,
тем, мистецьких орієнтацій, художніх тенденцій і підходів. У межах напря$
мів визначають літературні течії. Літературна течія — це спорідненість
творчих принципів на основі подібних естетичних засад. Отже, літератур$
ний напрям і літературна течія співвідносяться між собою як ціле й часткове.  

В Україні художня література має свої специфічні етапи. За Д. Чижевським,
у давній українській літературі визначають українську середньовічну літерату&
ру XI–XV ст., а також літературу доби Ренесансу й бароко. Етап нової україн&
ської літератури охоплює романтизм і реалізм. Наприкінці XIX — на початку
XX ст. формується модернізм, що згодом поступився постмодернізму. У су&
часний період в українській літературі простежується ціла низка новітніх
явищ. 

1. Як ви зрозуміли поняття «літературний процес»? 
2. Назвіть етапи літературного процесу в Західній Європі й Україні. Які

епохи збігаються?  
3. Розкрийте поняття «літературний напрям» і «літературна течія».

У З А Г А Л Ь Н Ю Є М О

 Література — вид художньої культури, мистецтво слова. 
 Літературні роди — епос, лірика, драма. В основі епосу — подія, лірики —

її емоційне переживання, драми — дія. 
 Літературний напрям і літературна течія — основні поняття  літературно$

го процесу, вони співвідносяться як ціле й часткове.

ВСТУП



ФОРМУЄМО ЛІТЕРАТУРНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Дорогі друзі, пропонуємо вам виконати усно або письмово (у зошиті) завдання,
які допоможуть виявити, наскільки ви засвоїли матеріал з теми. Компетентнісні за&
вдання мають чотири рівні складності. I рівень — прочитання та розуміння тексту
з елементами аналізу. II рівень — установлення відповідностей, обґрунтування.
III рівень — робота з текстом, характеристики, власні оцінки. IV рівень — зв’язне
мовлення, творче самовираження, робота з інформаційними ресурсами.   

Емоційно�ціннісна лінія

I рівень. Завдання 1. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відпо&
відає.

Найбільш емоційним родом літератури є 
А кіно 
Б лірика
В драма
Г театр
Д епос

II рівень. Завдання 2. Установіть відповідність між жанрами та їхнім пафосом
(провідна ідея, емоційний зміст). 

Жанр     
1 казка
2 трагедія
3 ода 
4 билина

III рівень. Завдання 3. Охарактеризуйте свого улюбленого літературного героя.
Поясніть, які риси вам у ньому подобаються, а які ні. 

IV рівень. Завдання 4. Розкажіть про те, які моральні цінності утверджуються в
літературному творі, що привернув вашу увагу. Переконайте своїх однокласників у
необхідності його прочитання (6–8 речень). 

Літературознавча лінія

I рівень. Завдання 5. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй від&
повідає.

Найдавнішими формами епосу були

А сонет, вірш, ода
Б міф, казка, легенда
В комедія, трагедія, мелодрама
Г поема, балада, сказання
Д лірика, драма, обряд  
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Пафос
А комічний
Б трагічний
В повчальний
Г героїчний
Д величальний   



II рівень. Завдання 6. Установіть відповідність між літературними родами та
жанрами.  

Літературний рід
1 драма
2 ліро&епос  
3 епос
4 лірика

III рівень. Завдання 7. Продовжте речення. Літературний рід — це … .

IV рівень. Завдання 8. Установіть належність до роду й жанру літературного твору,
який ви прочитали останнім часом. Назвіть його родові й жанрові ознаки. 

Компаративна лінія

I рівень. Завдання 9. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.
Як ціле й часткове між собою співвідносяться 
А напрям і течія Г бароко та класицизм 
Б міф і казка Д мистецтво й реальність 
В античність і середньовіччя

II рівень. Завдання 10. Яке поняття ширше — культура чи мистецтво? Обґрунтуйте
відповідь. 

III рівень. Завдання 11. Установіть, чим відрізняються за своїми ознаками епос
і лірика. Складіть порівняльну таблицю.  

IV рівень. Завдання 12. Доведіть, що українська література подібна до літератур&
ного процесу європейських літератур і водночас має національну специфіку (6–8
речень).

Культурологічна лінія

I рівень. Завдання 13. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.
Християнська культура поширилася в Київській державі через посередництво 

А Танської держави Г  Новгородської держави
Б Візантійської держави Д арабсько&мусульманської держави 
В Московської держави

II рівень. Завдання 14. Установіть відповідність між жанрами та творами усної
народної творчості. 

Жанр 
1 героїчний епос
2 казка  
3 дума
4 історична пісня 

III рівень. Завдання 15. Які різновиди художньої культури вам відомі? Розкрийте
їхні специфічні особливості, наведіть приклади творів. 

IV рівень. Завдання 16. Уявіть, що вас запросили на телебачення розповісти про
значення культури в житті сучасної молоді. Складіть тези свого виступу (6–7 речень). 
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Твір 

А «Ой Морозе, Морозенку»
Б «Козак Голота»
В «Слово о полку Ігоревім»
Г «Фарбований шакал»
Д «Коли розлучаються двоє…»  

Жанр 
А трагедія
Б вірш
В колядка 
Г роман  
Д балада


