
Тема: Євген Маланюк. Поезії «Уривок з поеми», «Під чужим небом» 

1. Підготувати повідомлення про життєвий і творчий  шлях Євгена Маланюка 

(підручник с.153-154) 

 

Електронний підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-

ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 
 

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».  

1. Коли і де народився Є.Маланюк? 

2. За що був звільнений від оплати за навчання? 

3. Де навчався і через що не закінчив навчання? 

4.Через що емігрує до Польщі? 

5.Яку освіту здобув у Чехословаччині? 

6. Лідером якої організації стає? 

7. Де друкував свої перші твори? 

8.Які збірки належать до І періоду його творчості?  

9.Чому переїжджає до США? 

10.Які збірки належать до ІІ періоду його творчості?  

11.З яких мов він перекладає на українську? 

12.Чому його книжки після смерті понад 70 років лежали в спецфондах? 
 

3. Аналіз поезії «Уривок з поеми» Є.Маланюка (підручник. С. 154-155) 

Дайте відповідь на питання:  
 

1. Які елементи автобіографії ми помітили в перших строках вірша? 

2. Чи прослідковується життєва позиція автора? Яка саме? 

3. Які історичні часи описані в творі? 

4. Які гетьмани згадані в « Уривку з поеми»? Чому саме вони? 

5. Які поети української вольності згадані Є Маланюком? 

6. Як називається стилістичний прийом ,що покладається думкою на якийсь 

    літературний твір? Зачитайте цитати і визначте твори і авторів . 

7. Які ватажки національно-визвольних змагань згадані  у вірші? 

8.Чи можна останню строку вірша назвати саркастичною? Зачитайте її. Проти кого  

   направлений цей сарказм? 

4. Робота над поезією «Напис в книзі віршів»  

✵ На вашу думку, образ ліричного героя і позиція автора суголосі? 

✵ Яким постає образ ліричного героя (поета)? У чому призначення поета і поезії?  

✵ Які завдання стоять перед ліричним героєм (поетом)?  

✵ Якою ідеєю перейнятий вірш?  

✵ Як ліричний герой трактує світогляд поета в останній строфі?  
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5. «5 хвилин ЗНО» 

Доведіть або спростуйте думку: «Досить нам «соловейків», що безжурно й легко 

тьохкають у вишневих садочках про кохання й поцілунки. Доба є вовчиця, і сучасна 

українська поезія мусить бути глибока і важка змістом і формою». 

Сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть 

ваші міркування. 

ПІДСУМКИ  

У своїй творчості Євген Маланюк синтезував неоромантичні, символістичні та 

неокласичні тенденції української лірики, стрижнем якої було висвітлення історичної 

долі України. У його поезії відбилися протести проти століть безправності на Україні, 

проголошувалася потреба формування нової, національно-свідомої особистості. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 

1. Визначити художні особливості вірша «Уривок з поеми». 

2. Повідомлення «Життєвий і творчий шлях І.Багряного» 

3. Прочитати «Тигролови» І.Багряного 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Уривок з поеми» 

Рід: лірика 

Жанр: вірш 

Вид лірики: громадянська 

Епіграф: «Я син свого роду. Я син цієї раси» 

Основний мотив: осмислення історичної долі України, утвердження ідеї її 

суверенності 

Образ ліричного героя подано в контексті його історичного походження: «Внук 

кремезного чумака, / Січовика блідий праправнук, / Я закохавсь в гучних віках, / Я 

волю полюбив державну» 

Конфлікт у творі: побудовано на зіткненні протилежних категорій – миру («там тече 

козацький Буг… я там весен вербний пух і дух землі – з дитинства нюхав») і війни 

(«держава рухнула», «взяли свячений ніж», «лишилися, як криниця», «жадний примус, 

жадне зло… не примусило скоритися») 

Художні засоби: 

1. Епітети: «залізна голова», «п’яний сміх», «свячений ніж» 

2. Метафори: «гармати революцій», «дикий вихор гопака» 

3. Персоніфікації: «рокоче запорізька кров» 

4. Порівняння: «херсонські преріїї – мов Січ» 

5. Інверсія: «дні буденні» 

Важливо! 

 Утверджуючи волелюбний дух народу, автор в одному місці фактично цитує Т. 

Шевченка («Вставайте! Кайдани порвіте!»). а полемічним: «Народе мій, 

замучений розбитий, / Мов паралік той на роздорожжу…» «Мойсея» Івана 

Франка 

 Через образи-символи Запорізької Січі, кобзаря, Бугу й Синюхи (річка, де 

народився) поет утверджує думку про те, що нація в будь-який час перейде на 

новий виток національного піднесення, тому що силу кожному надає «дух 

землі». 

 Мазепа, Орлик, Гонта – лицарі волі, їхні нащадки («отамани курінні») 

постають перед внутрішнім зором поета міцні, «як приниця» 

 Образ херсонського вітру-кобзаря символізує волю, клич до боротьби 

 Автор представляє тип українця, здатного шаблею, словом, стратегічним 

мисленням витворювати Українську державу. Її уособлює образ Б. 

Хмельницького, троє ж інших діячів утілюють напругу націєтворчих змагань 

 


