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— тестові завдання;

— завдання до художнього 
     тексту;

Умовні позначення:

— творче завдання;

— словник невідомих 
     термінів;

— домашнє завдання.
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Дорогі друзі!

Аби дістати насолоду від вивчен ня української літератури у 
8 класі, треба старанно й систематично працювати з підручником, 
який ви зараз тримаєте в руках.

Читаючи його, ви вирушите в захопливу й пізнавальну подо-
рож: потрапите до Туреччини, на узбережжя Чорного моря, де 
станете свідками визволення з полону семисот козаків-невіль-
ників, а в цьому їм допомогла смілива українка (дума «Маруся 
Богуславка»).  Дуже цікаво вам буде дізнатися, як  здійснив фі-
нансову махінацію і в один момент збанкрутував багатий селя-
нин Калитка (І. Карпенко-Карий «Сто тисяч»). Неабиякі інтриги 
супроводжуватимуть утечу з рідного села головних героїв Остапа 
та Соломії, яка пожертвувала своїм життям заради волі (М. Ко-
цюбинський «Дорогою ціною»). Ви потрапите у вир пристрастей, 
першого кохання та зради (В. Чемерис  «Вітька + Галя, або Повість 
про перше кохання»). 

Також ви опановуватимете ази літературознавства: засвоїте 
нові наукові терміни, навчатиметеся аналізувати художні твори, 
читатимете й декламуватимете поезію, інсценізуватимете драма-
тичні тво   ри.  Усе це буде для вас дуже цікавим. 

Ця навчальна книжка поєднує елементи підручника та хресто-
матії. Кожний розділ має таку структуру: відомості із життя 
письменника (письменниці) — короткий огляд художнього 
твору — текст твору — різнорівневі завдання. 

Матеріал підручника оздоблено фото, репродукціями картин  
та ілюстраціями, що сприятиме якісному засвоєнню художнього й 
нав чального матеріалу. 

Отож бажаємо вам цікавої подорожі світом української лі-
тератури. Успіхів!

Автор
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ВСТУП

Художня література як одна із форм  
духовної діяльності людини...

Розгляньте фото та репродукції картин і дайте відповіді на запитання.

А. Визначте, на яких ілюстраціях більш реалістично зображено дуб. Чому ви 
так думаєте?

Б. До якої з них легше дібрати звукові ефекти та які саме?

Прочитайте тексти та виконайте завдання. 

Ріс у зеленому лісі дуб велетенський, 
високий;  
Віти розкинувши пишно рясно-густі і 
широкі; 
Гордо стояв між усіми, стиха шепочучи 
листом;  
Кращим за всіх він здавався силою ду-
жою й хистом…

Б. Грінченко

До дубів належать переважно 
великі дерева до 40 метрів зав-
вишки, рідше — низькі дерева 
або кущі. Стовбур зазвичай тов-
стий, гілки звивисті. Дуб почи-
нає цвісти на відкритих місцях у 
20 років, а в лісі — у 15. 

З інтернету

А. Який текст має емоційне забарвлення?
Б.  Завдяки чому в ньому досягається емоційність?

Прочитайте текст і складіть до нього план.

Прикметною особливістю художньої літератури, як і інших видів мисте-
цтва, є образність. Якщо науковці оперують цифрами, фактами й поняттями, 
даючи точну характеристику предмета, то митці створюють художню дій-
сність за допомогою фантазії та з позицій прекрасного. У тексті з інтернету 
подано інформацію про дуб чітко, в емоційному плані нейтрально, з кількіс-
ними показниками, а в поезії це дерево наділено властивостями людини: він 
стояв, «стиха шепочучи листом» (персоніфікація). 

1

2

3

Дуб. Фото І. Шишкін. Старий дуб. 
1865 р.

Д. Рей. Дуб янголів.
2011 р.
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Художня література як одна із форм духовної діяльності людини... 

У науці  індивідуальне не враховують: економісти й соціологи досліджу-
ють життя людини, види її діяльності. А в художньому образі поєднується 
загальне й індивідуальне: люди (загальне) мають імена (індивідуальне), свій 
характер, по-різному сприймають світ. Наука робить людину фахівцем, а ми-
стецький твір ознайомлює її з добром і злом, прекрасним і потворним.  

Наука може впливати на мистецтво й навпаки: завдяки винаходам учених 
чорно-біле кіно свого часу стало кольоровим; а першу подорож на підводному 
човні здійснили герої Ж. Верна, і вже потім науковці сконструювали субма-
рину. 

Є люди, які схильні до науки й водночас вправні в мистецтві. Наприклад, 
Л. да Вінчі досліджував будову ока й механіку, називаючи її «раєм матема-
тичних наук», але найбільше прославився як майстер живопису. І. Франко 
відомий і як науковець (історик, філософ, літературознавець), і як митець 
(письменник). А винахід талановитої актриси Г. Ламар нині використовують 
у мобільних телефонах, Wi-Fi та GPS.

І наукові дослідження, і художні твори зберігаються в книжках, а з по-
чатку ХХ ст. — і на цифрових носіях. Книжка здавна відігравала важливу 
роль у духов ній культурі суспільства, адже через неї люди передавали з по-
коління в покоління свій культурний досвід.

Культура

духовна матеріальна 

• мистецтво
• філософія
• наука
• релігія

сукупність матеріальних цінностей:
• предмети
• пристрої
• споруди

Книжка є предметом матеріальної культури, проте її зміст розкриває здо-
бутки духовної культури, а саме: шедеври мистецтва, наукові відкриття, філо-
софські проблеми  й моральні цінності, які культивує релігія.

Мистецтво, зокрема художня література, відкриває свою істину — іс-
тину прекрасного, відтворюючи ознаки гар монії та емоційності, дає образну 
картину світу. Наука досліджує реальний світ, людину, її свідомість, сприяє 

Г. К. Селус. 
Леонардо да Вінчі.

1820-ті роки

І. Труш. Іван Франко. 
1930 р.

Геді Ламар.  
1940 р.
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ВСТУП

розвитку науково-технічного прогресу. 
Філософія розкриває проблеми краси, 
істини й добра. У книгах релігійного зміс-
 ту відображено проблеми добра і зла.  

Книги, що до нас дійшли, зображають 
історичні події нашого минулого. Якби 
не «Повість минулих літ», упорядкова на 
в ХІ–ХІІ ст. ченцем Києво-Печерської 
лаври  Нестором Літописцем, ми б не 
знали, як утворилася Русь-Україна, яки-
 ми були наші далекі пращури та як вони 

жили. У збірнику «Руська правда» Ярослава Мудрого вперше були сформу-
льовані закони, якими керувалися наші предки. «Слово про похід Ігорів» на-
писане на основі реальних історичних подій, але разом із тим дарує сучасному 
читачеві насолоду й від художнього осмислення давніх подій: перед нами 
постає жива природа, жіночна Ярославна, мужній Ігор, пристрасті, передба-
чення та інші атрибути художнього твору. А одна з найдавніших київських 
пам’яток Остромирове Євангеліє зберігає тексти сакрального1 змісту. 

Потрібно розрізняти слова книга і книжка. Вони близькі за значенням, але не 
тотожні. Книга — грубий фоліант, вона велика за розміром. Це слово має відтінок 
урочистості й піднесеності. Книгою можна назвати енциклопедію, великий пода
рунковий альбом із репродукціями картин, ювілейне видання «Кобзаря», оздоб
лене різними прикрасами, старовинний том. А решта — то  книжки: книжка з 
нотами, книжка з творами Павла Тичини, залікова книжка, трудова книжка. 

1. Пізнаючи дійсність, митці оперують передусім
А фактами
Б цифрами
В образами
Г поняттями

2. Предметом матеріальної культури є
А казка Івана Франка «Фарбований Лис»
Б філософські праці Сократа
В молитва «Отче наш»
Г хата під стріхою 

3. Предметом духовної культури є 
А Золоті ворота в Києві 
Б гривня — старовинна монета
В пісня «Стоїть явір над водою»
Г мотовило — пристрій для змотування ниток, пряжі

1 Сакральний — той, що стосується релігійного культу; обрядовий, ритуальний, свя-
щенний, заповітний.

До речі

Остромирове Євангеліє.  1056–1057 рр.
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Художній образ

4.	 Чим відрізняється художній спосіб пізнання дійсності від наукового?
5.	 Як наука може впливати на мистецтво, а мистецтво — на науку?
6.	 Хто з відомих людей прославився і як науковець, і як митець?
7.	 На які види поділяють культуру? 
8.	 Що ви знаєте про давні українські книги? Яке значення вони мають у духовній 

культурі суспільства?
9.	 Які сфери охоплює духовна культура?

10.	 Яка з названих сфер вам найближча? Обґрунтуйте свою думку.

11.	 Уявіть, що ви художник (художниця) і вам дали завдання оформити об
кла    динку до підручника із фізики й збірки поезій В. Симоненка. Словесно 
опишіть дизайн цих книжок.

12.	 Фразеологізмом без роду й племені називають людину невідомого похо
джен  ня, без родинних зв’язків. Напишіть невеликий роздум,  підтвердивши 
або спростувавши думку: «Якби не книжки, то був би наш  народ без роду й 
племені».

�� Напишіть роздум на тему «Які переваги має паперова книжка, а які — 
електронна?» (до 1 с.).

Художній образ

Розгляньте репродукції картин І. Соколова  й  В. Ван Гога та виконайте зав дання.

А.	  На якій картині нічний пейзаж більш реалістичний? Чому ви так думаєте?
Б.	  До якої із цих картин легше дібрати звукові ефекти та які саме? 

Прочитайте текст і створіть у зошиті таблицю «Різновиди художніх об разів». 

Здавалося б, звичайні слова — зорі, груші, тиша, ночі, куполи, передчуття, 
осінь, але коли їх митець майстерним пером поєднує в речення, вони звучать 
поіншому — емоційно, зворушливо, тобто похудожньому. Прочитайте пода-
ний текст (с. 8), яскраво домальовуючи картини, що виникають в уяві, і ви в 
цьому переконаєтеся... 

1

І. Соколов. Дівчата ворожать 
у ніч на Івана Купала. 1860 р.

В. Ван Гог.  Зоряна ніч. 
1889 р.

2
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ВСТУП

Коли за селом стихає гул комбайна, коли в тиші ночей на землю починають 
падати зорі та груші, коли з небесного купола з’їде Великий Віз,  мене щемно 
огортає передчуття осені. А ще як побачу в пишних кронах жовтий листок, 
а ще як підпалить хтось картоплиння! Дим перемішується з пахощами яблук 
і нагадує мені, що це минає серпень, що сонце заходить далеко не там, де за-
ходило в червні. І, дивлячись на край свіжої ріллі, бачу кінець літа. А я наче й 
не набувся в його теплі, не нажився в його розкоші! Та зелені клени вже маряться 
золотими. І здається, що не комори наповнюються врожаєм, а сама душа 
збагачується життєвим ужинком.

О цій порі, коли копають картоплі, я щоразу й дедалі глибше впадаю в якусь 
велику та терпкопіднесену покору. Під її могутнім впливом безмовно дозволяю  
деревам скидати листя, відпускаю у вирій журавлів і благословляю діток у 
школу. Бо повітря дедалі дужче пахне вереснем, а вересень пахне сторінками 
нових підручників. На шкільному подвір’ї враз здійметься гамір, і почнеться 
новий навчальний рік. Так заведено здавна, і це неодмінно, як осінь.

У цій мініатюрі є чимало якихось незвичайних поетичних слів (терп ко- 
піднесений, щемно, покора, благословляти), проте вся вона дуже поетична. Її 
мог ла написати лише людина з багатим духовним світом і тонким відчуттям 
слова. Це — Василь Думанський, письменник із с. Серединки, що на Він-
ниччині. Сталося так, що з раннього дитинства він був прикутим до ліжка: 
здавалося, вибору не було, адже долю не зміниш... Але, приречений на не-
рухомість, Василь зробив свій вибір, єдино можливий та правильний, — він 
вибрав Слово.

Ще раз уважно прочитайте заголовок до цього підрозділу (с. 4): у ньому 
є важливі слова — духовна діяльність людини. Саме духовна діяльність      
В. Думанського й інших письменників створила літературні шедеври, якими 
ми сьогодні захоп люємося.

У чому ж секрет притягальної сили довершених художніх творів, зокрема 
й мініатюри В. Думанського «Коли копають картоплі»? Секретів багато, але 
голов ний — це наявність у творі різноманітних образів.

Що таке образ? Образ — це конкретна й водночас узагальнена картина 
людського життя, що створена за допомогою вимислу та має естетичне зна-
чення. Художній образ — це не копія дійсності, що має місце, наприклад, 
у газетних репортажах або у творах документального характеру. Віддзеркалений 
у художньому образі предмет дійсності постає в мистецтві не як конкрет-
ний — він слугує засобом утілення загального. Мистецтвознавець О. Анд-
реєв так пояснює це на прикладі живопису: «Візьмімо картину П. Брейгеля 
Старшого “Сліпі”: на ній зображені люди, які повільно бредуть ланцюжком, 
тримаючись за плече товариша, який іде попереду. Передній із них, спіткнув-
шись, падає та тягне за собою наступного. Глядач бачить: ще одна мить — 
і весь ланцюжок чекає та ж сама доля. Живописець зобразив тут, здавалося б, 
конкретну, одиничну, побутову сцену. Проте це лише найелементарніший 
рівень прочитання змісту картини. Глибше проникнення в її зміст дає змогу 
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Художній образ

витлумачити брейгелівських сліпих як певний узагальнений символ — образ 
людства, яке не знає та не бачить, куди воно йде».

Художній образ. Художній твір

Художній образ — це узагальнена та разом із тим конкретна картина людського 
життя чи навколишнього світу, що створена творчою уявою митця. 
Художній твір — розповідь про певну життєву подію (вигадану або реальну), 
що ве   деться від особи автора й має за мету здійснити на читача естетичне вра-
ження. Художній твір відіграє розважальну роль. Своєю естетичністю він відрізня-
ється від творів наукового й публіцистичного стилів. Художній твір буває різних 
жанрів: оповідання, новела, повість, роман, ліричний вірш, поема, драма та ін.

Художні образи мають такі різновиди: словесний, слуховий, зоровий, нюхо
вий, образсимвол, образперсонаж та ін. Скажімо, у мініатюрі В. Думанського 
наявні слухові образи (стихає гул комбайна, у тиші ночей, падають груші), зо
рові (жовтий листок, зелені клени) і нюхові (дим, пахощі яблук). 

Образамисимволами можна вважати вересень (пахне вереснем, сторін-
ками нових підручників), який символізує початок осені й навчального року в 
школах; зібрану картоплю — збір урожаю; відліт журавлів, що означає закін
чення теплої пори року.

Захар і Максим Беркути, Ми  ро    слава, Бурундабегадир є образа ми
персо нажами (повість І. Франка «Захар Беркут»). Словесними образами 
вважають тропи: епітети (терпкопіднесена покора, пишні крони), метафори 
(дерева скидають листя, душа збагачується) та ін. 

Той самий художній образ люди сприймають порізному: для одних — 
дим від підпаленого картоплиння їдкий і неприємний, а для інших він аро
матний, пов’язаний із цікавими подіями, тому й викликає лише позитивні 
емоції. Скільки людей — стільки й думок. Тимто світ і прекрасний! Отже, 
художній образ може бути багатозначним. 

Посправжньому читати та сприймати поезію або прозу, уміти насоло
джуватися художніми образами, тонко відчувати красу слова вам допоможе 

Теорія літератури

П. Брей гель Старший.  Сліпі. 1568 р.
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ВСТУП

вміння аналізувати літературні твори. Тут стане в пригоді такий вид роботи, 
як запов нення літературного паспорта. Його зразок ви знайдете на другому 
форзаці цього підручника. 

Сприйняття художніх образів літературного твору дає естетичну насо-
лоду читачеві, виховує смак. Зважаючи на це, художні твори виконують різні 
функції, зпоміж яких найголовнішими є такі:

• естетична — твір дає інтелектуальноемоційне задоволення, збуджуючи 
уяву читача й спонукаючи його до співпереживання тому, про що йдеться у 
творі;

• виховна — художні твори виховують естетичний смак, за допомогою 
якого людина сприймає світ і може відрізнити потворне від красивого, типове 
від незвичайного, зле від доброго;

• пізнавальна — читаючи літературні твори, людина пізнає себе та світ, 
який її оточує, збагачується знаннями з історії, людської психології, різних 
видів мистецтва, народними звичаями та традиціями.

Твори Т. Шевченка й Лесі Українки, М. Коцюбинського та Н. Бічуї, 
фольк лорні твори, з якими ви ознайомитеся на сторінках цього підручника, 
збагатять вас досвідом попередніх поколінь, підкажуть, як зорієнтуватися в 
складних життєвих ситуаціях, принесуть естетичну насолоду.

Прочитайте поезію та виконайте завдання. 

Блискоче ніч перлиною Растреллі1.
З гори збігає Боричів узвіз2. 
І солов’ї, пташині менестрелі,
всю ніч доводять яблуні до сліз. 
Цвіте весна садами молодими,
шумлять вітри, як гості з іменин.
В таке цвітіння, князю Володимире3,
тобі не сумно бути кам’яним?

                                                  Л. Костенко

1 Перлина Растреллі — тут мається на увазі Андріївська церква (м. Київ), споруджена 
за проєктом архітектора В. Растреллі.

2 Боричів узвіз — вулиця в Києві.
3 Ідеться про пам’ятник князеві Володимиру в Києві.

3

Андріївська церква вночі. Фото


