
Тема: Повторення. Творчість Пантелеймона Куліша 

План 

1. Творчий шлях Пантелеймона Куліша 

2. Аналіз роману «Чорна рада» 

Завдання 1. Прочитати і переказати зміст роману «Чорна рада». Ознайомитися з 

паспортом твору і законспектувати до зошита.  

              Переглянути аналіз роману П. Куліша«Чорна рада»  за посиланням:  

              https://www.youtube.com/watch?v=8NlUwzpy3ps 

 

Пройти онлайн-тест  

(Щоб пройти тест перейдіть за посиланням: join.naurok.ua  

(код доступу  1582764). Тест необхідно пройти до 13 листопада. Фото 

результатів тестування відправляти не треба, я їх побачу на сторінці викладача. 

Ви зможете протестуватися тільки 1 раз. Не забудьте вказати свої прізвище та ім’я 

при реєстрації на тестування, інакше я не зможу побачити ваші результати). 

 

Домашнє завдання:  

1. Прочитати повість «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького. 

2. Скласти паспорт до твору (письмово) 

3. Зробити цитатну характеристику героїв твору (письмово) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NlUwzpy3ps
http://join.naurok.ua/?_ga=2.168293985.1318443799.1588865133-1285759742.1578784109


 

 

1. ПЕРШИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК 

2. «ОДИН З КОРИФЕЇВ НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ». 

3. Учасник Кирило-Мефодіївського братства. 
 

4. Один з авторів першого повного перекладу Біблії  

українською мовою. 
 

5. Створив перший український фонетичний правопис, згодом 

названий «кулішівкою». 
 

6. «Здається, тільки він один маячить світлою плямою з темного українського 

минулого. Тільки його можна вважати за справжнього європейця, за ту людину, яка 

наблизилась до типу західного інтелігента». 
 

7. «Саме Кулішеві судилося спрямувати нову українську літературу в інтелектуальне 

(як Шевченко – в душевне) річище, окультурити її і хоч почасти – європеїзувати». 
 

8. «Куліш – перворядна звізда в нашому письменстві, великий знавець нашої народної 

мови, а при тім добрий знавець язиків та літератур європейських народів». 
 

9. «Заслугою Куліша є те, що він не тільки створив перший роман, а й поставив його в 

контекст тогочасної світової літератури»  

 

 

 
 

 

 Т. Шевченко (з листа до П. Куліша, 1857 р.):  

«Спасибі тобі Богу, милий друже мій великий, за “Чорну раду”. Я вже її двічі 

прочитав, прочитую й третій раз. Добре, дуже добре ти зробив, що надрукував 

“Чорну раду” по-нашому… Розумний, дуже розумний і сердечний епілог 

вийшов…» 
 

 «Чорна рада – роман психологічних типів та суспільних конфліктів» 
 

 “Це була досить на той час смілива думка – дати українською мовою історичний 

роман, а надто після гоголівського Тараса Бульби”. (Сергій Єфремов) 

 «Страшно подумати, що народ, котрий настільки активно брав участь у подіях 

роду людського, не в змозі був розповісти про своє життя в історичному 

романі…»  
 

 «Ім’я мого роману – «Сотник Шрамко і його сини» - картина того дивного й 

загадкового часу, який настав після смерті Богдана Хмельницького. На сцені 

будуть діяти Брюховецький і Сомко…»  

 
 “Роман засвідчив, що український народ має свою давню і гідну пошани історію”. 

 

ПРО АВТОРА 

ЦИТАТИ ПРО ТВІР 



 

ПЕРШИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН 

Підзаголовок: “Хроніка 1663 р.” 

Літературний рід: епос 

Стиль: романтизм 

Жанр: історичний роман, роман-хроніка 

Тема: розповідь про Чорну раду в Ніжині 1663 року. 

Ідея: заклик до єднання, цілісності України; утвердження думки, що тільки свідома 

українська інтелігенція має бути панівним класом суспільства. 
 

Джерела твору: козацькі літописи: «Літопис Самовидця», «Літопис Граб’янки»  

Місця подій: Київ, Ніжин, хутір Хмарище, м. Паволоч (страта Шрама) 

Історичний період: період Руїни 

Прототип Івана Шрама: полковник Іван Попович  

Композиційний прийом: наскрізний образ дороги 

         ВАЖЛИВО! Дві сюжетні лінії -  історична та любовна  

 

         Основний конфлікт роману: між державницькими ідеалами і руїнницькими,  

                                                              корисливими інстинктами 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 СОЦІАЛЬНІ: державотворення української еліти, історії, українського розподілу 

благ і прав для різних суспільних верств. 

 

 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ: духовного самовдосконалення людини, пошуків щастя, 

родинного тепла, вірності й зради, дружби й побратимства.  

 

 

 

«ЧОРНА РАДА»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герої            

ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ 

(ІВАНЕЦЬ) 
 

 Нечесним шляхом здобуває булаву. 
 

 «Чоловічок сей був у короткій 

старенькій свитині…І постать, і 

врода в його була зовсім не 

гетьманська» 
 

 «Хіба по шаблі можна було 

здогадатися, що воно щось непросте» 
 

 «Не знатиме під моєю булавою 

жодного козака або козацького 

старшини над собою паном: усі будемо 

рівні». 
 

 Владолюбний політичний авантюрист 

без честі й совісті. 
 

 «Мов який чарівник-чорнокнижник, 

ходив поміж миром, сіючи свої чари» 

 

 

  

ЯКИМ СОМКО 
 

 Претендент на гетьманську булаву. 
 

 «Наказний гетьман Лівобережжя» 
 

 «Голова в кучерях, як у золотому вінку… 

чи ступить, чи заговорить, то справді по-

гетьманськи» 
 

 «Чужою смертю собі волі купувати не 

хочу» 
 

 «Зложити докупи обидва береги 

Дніпрові, щоб обидва … приклонились 

під одну булаву! Виженем недоляшка 

[Павла Тетерю] з України – і буде велика 

одностайна Україна» 
 

 Кришталево чиста та порядна людина 

 

ІСТОРИЧНІ ОСОБИ 

ВИГАДАНІ ОСОБИ 

КИРИЛО ТУР 
 

 Двобій з Петром і Лесею. 
 

 Хоче врятувати Сомка ціною 

власного життя» 
 

 «Здоровенний козарлюга. Пика 

широка, - засмалена на сонці, сам 

опасистий…» 
 

 «Його вчинки відчайдушні й 

непередбачувані, неймовірні, 

суперечливі: то він, шибайголова й 

паливода, викрадає наречену 

Сомка, то йде на смерть заради 

визволення гетьмана з темниці…» 
 

 «Добрий він, і душа щира, 

козацька, хоч удає з себе 

ледащицю і характерника…» 
 

 «Лучче мені проміняти шаблю на 

веретено, аніж напасти вдвох на 

одного» 

ІВАН ШРАМ (ЧЕПУРНИЙ) 
 

 Полковник і панотець 
 

 Мав жінку – туркеню 
 

 «Як треба рятувати Україну, 

байдуже мені і літа, й рани. 

Обновиться, яко орля, юность моя. 

На коня, на коня! Нiчого гаятись!» 
 

 «Хіба нам сидіти, згорнувши руки, 

коли огонь уже підложено і ось туж-

туж пожежа схопиться по Вкраїні!» 
 

 «По одежі і по сивій бороді, сказать 

би, піп, а по шаблюці під рясою, по 

пістолях за поясом і по довгих 

шрамах на виду – старий козарлюга» 
 

 «Послужив я православному 

християнству з батьком 

Хмельницьким, послужу вам, дітки, 

ще й тепер, коли буде на те ваша 

воля» 
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