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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

М е т а: ознайомити учнiв зi змiстом роману
«Чорна рада»; спираючись на текст твору, розкрити
причини протистояння сил державотворення i
руїнництва; допомогти учням усвiдомити
суспiльний iдеал, утiлений П.Кулiшем через проб-
лематику роману, а також зрозумiти символiку тво-
ру; виховувати старшокласникiв у дусi народної мо-
ралi, народних iдеалiв; плекати патрiотичнi почут-
тя; сформувати переконанiсть у важливостi для гро-
мадянина України збереження свободи i незалеж-
ностi рiдного краю, його державностi.

Ц i л i  у р о к у.
Учнi повиннi знати:
� образи i символiку твору;
� риси романтизму в романi; 
� основну iдею i проблеми роману.
Учнi повиннi вмiти: 
� розрiзняти жанри: роман, iсторичний роман,

роман-хронiка;
� висловлювати власнi мiркування з приводу

актуальностi порушених у романi «Чорна ра-
да» проблем вiдродження, культурного збага-
чення нацiї;

� пояснити роль образу Божого чоловiка;
� характеризувати образи i розкривати символи

твору;
Т и п  у р о к у: урок вивчення й аналiзу худож-

нього твору.
Ф о р м и  i  м е т о д и  р о б о т и: бесiда, уснi

вiдповiдi учнiв, робота у групах, текстологiчний
аналiз, «Zронування», «Асоцiативний кущ», скла-
дання сенкану, анкети твору.

О б л а д н а н н я: портрет П.Кулiша, текст рома-
ну «Чорна рада», аудiозаписи музики, таблиця «Оз-
наки романтизму».

В и п е р е д ж у в а л ь н i  з а в д а н н я.
� Прочитати роман «Чорна рада».
� Історико-дослiдницькiй групi – пiдготувати

повiдомлення про iсторичнi постатi Якима Сомка
та Івана Брюховецького.

� Групi «лiтературознавцiв» – скласти повiдом-
лення про iсторiю створення «Чорної ради», джере-
ла написання.

Е п i г р а ф: Ой настала жаль-туга да по всiй Українi.
«Дума про Хмельницького»

П е р е б i г  у р о к у
Повiдомлення теми, мети та завдань уроку.

Мотивацiя навчальної дiяльностi.
Актуалiзацiя опорних знань.
Пiсля смертi Богдана Хмельницького становище

України рiзко погiршилося – i з вини сусiдiв, i з ви-
ни своїх же вельможних користолюбцiв. Москва не

додержувала пiдписаних у Переяславi угод, Поль-
ща i кримський хан тиснули з обох бокiв. Проте на-
род не хотiв визнавати чужої влади. Мiж гетьманом
i козацькою старшиною точилися чвари за булаву,
за те, до кого з сусiдiв пристати.

1663 рiк вважається початком Великої Руїни,
яка знищила державний устрiй, розбудований
Хмельницьким. Українську державнiсть було оста-
точно втрачено. 

?��Визначити жанр твору.
(«Чорна рада» – iсторичний роман-хронiка.)
Словникова робота.

Роман – значний за обсягом i складний за компо-
зицiєю прозовий (рiдше – вiршований) епiчний твiр, у
якому змальовано масштабнi подiї, порушено значущi
проблеми доби, дiє велика кiлькiсть персонажiв, хара-
ктери головних героїв подано в розвитку, динамiцi.
Роман охоплює тривалий часовий промiжок, у ньому є
кiлька взаємопов’язаних сюжетних лiнiй.

Історичний роман – роман, сюжетно побудований
на iсторичному матерiалi, основним предметом зобра-
ження якого є iсторичнi подiї. У такому романi мас-
штабно змальовуються певна доба та її видатнi дiячi. 

Роман-хронiка – великий за обсягом прозовий твiр,
у якому послiдовно розкриваються значущi суспiльнi,
iсторичнi, родиннi подiї протягом тривалого часу. 

?��На основi яких пiдстав твiр «Чорна рада» оз-
начуємо як iсторичний роман-хронiку? 

(В основу роману покладенi подiї, що насправдi
вiдбувалися в Українi в часи Руїни. Вони й послужили
тлом, на якому розгортаються романнi колiзiї,
дiють реальнi iсторичнi постатi. Автор багато
працював над вивченням i осмисленням умов, якi
призвели до обрання гетьманом Івана Брюховецько-
го, i з великою вiрогiднiстю вiдтворив їх.)

?��Що вам вiдомо про перiод в iсторiї України,
який образно називається добою Великої Руїни,
про таких дiячiв того часу, як Яким Сомко та Іван
Брюховецький? 

Освоєння теми уроку.
Доповiдь iсторико-дослiдницької групи.
(Виступи членiв iсторико-дослiдницької групи

учнi конспектують у зошити.)
1-ш е  п о в i д о м л е н н я. Пiсля смертi Богдана

Хмельницького в Українi зав’язалася боротьба за
гетьманську булаву. Претенденти, зокрема Іван Брю-
ховецький та Павло Тетеря, дбали не про долю Ук-
раїни, а про власну вигоду. До 1663 року гетьманом
України був Юрiй Хмельницький, а коли вiн зрiкся
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гетьманства, у розколотiй на двi частини Українi по-
чався перiод анархiї i чвар, який Микола Костомаров
назвав добою Руїни. Лiвобережна Україна залишила-
ся пiд владою Москви, а Правобережна на правах ав-
тономiї ввiйшла до складу Польщi. В 1662 роцi стар-
шинська рада в Козельцi гетьманом Лiвобережної
України обрала Якима Сомка. Однак вiн був наказ-
ним (тимчасово виконуючим обов’язки) гетьманом,
оскiльки царський уряд не затвердив цього обрання.
Яким Сомко вiдомий в iсторiї як сподвижник Богда-
на Хмельницького, брат його першої дружини, що на-
лежала до тiєї частини козацької верхiвки, яка
орiєнтувалася на союз iз Росiєю, i вiв боротьбу за геть-
манську булаву з нiжинським полковником Золота-
ренком.

2-г е  п о в i д о м л е н н я. Ще один претендент на
гетьманську булаву – Іван Брюховецький. Уперше
його iм’я в iсторiї звучить як Іванець, що свiдчить
про його низьке походження i становище слуги при
Хмельницькому. Вiн зумiв прихилити до себе ко-
зацьку голоту тим, що виставляв себе ненависни-
ком панства й багатства. У цей час в Українi булава
переходила з рук у руки, i Брюховецькому захотiло-
ся теж потримати її у своїх руках. Іванець зрозумiв,
що Запорозька Сiч – своєрiдна автономiя, i керую-
чи нею, можна керувати всiєю Україною. Перед
Нiжинською радою Брюховецький пообiцяв запо-
рожцям, що дозволить безкарно грабувати майно
Сомка, Золотаренка та їхнiх прибiчникiв. Ця
обiцянка поширилася i на чернь, яка допомогла йо-
му стати гетьманом. Та щойно Іванець досягнув ме-
ти, вiн наказав низовцям розiгнати чернь, а своїх
полiтичних ворогiв знищити фiзично. Сомковi й
Золотаренковi прилюдно було вiдрубано голови.
При владi Брюховецький протримався п’ять рокiв.

?��Розкажiть про iсторiю написання роману
«Чорна рада». Якими джерелами користувався
письменник?

Доповiдь групи «лiтературознавцiв».
(Учнi конспектують виступи «лiтературо-

знавцiв».)
1-ш е  п о в i д о м л е н н я. «Чорна рада» – пер-

ший український iсторичний роман, написаний
1857 року одночасно українською i росiйською мо-
вами. 

Є двi версiї, якi пояснюють назву роману П.Ку-
лiша – «Чорна рада». Перша: вважається, що Нiжин-
ська рада була названа чорною, бо в нiй уперше в ук-
раїнськiй iсторiї брала участь чернь. Друга пов’язана з
багатозначнiстю слова чорна. Це слово в українськiй
мовi часто вживається у значеннi пiдла, незаконна, не-
правомiрна, злочинна. В iсторiї України чорними на-
зивали тi ради, наслiдком яких було не демократичне
волевиявлення, а державний переворот. Нiжинська
рада – одна з них. Вибори були неправомiрнi,
оскiльки не прибула значна кiлькiсть реєстрових ко-
закiв, голота голосувати не мала права. Зазвичай пе-
реможець нiколи не карав на горло переможеного, з
миром вiдпускав додому. А тут сталося навпаки.

2-г е  п о в i д о м л е н н я. Сюжетну основу рома-
ну «Чорна рада» Кулiш почерпнув iз лiтописiв, зок-
рема «Лiтопису Самовидця», що його вiн перший
дослiдив i ввiв у науковий обiг. 

Звернiмося до тексту лiтопису:
«Року 1663… Як вдарено в бубни на раду, Брюховець-

кий ведлуг постанови, пiшо вiйсько припровадив к наме-
ту своєї сторони на ту раду. І Сомко не зо зволився; i сам,
i усi козаки, при ньому будучiї, яко люди достатнiї, на ко-
нях добрих, шатно i при оружжю, як до войни… 

І скоро тая рада стала, i боярин вийшов з намету i по-
чав читати грамоту i указ його царського величества, не
дано того скончити, анi слухаючи письма царського вели-
чества, зараз крик стався з усiх сторон о гетьманство… І
на столець обоїх саджають.

А далi i межи собою узялися битися, i бунчук Сомков
зламали, заледве Сомко вирвався през намет царський i
допав коня. І кiнная старшина, а iнших позабивано до
кiлька чоловiка.

І так сторона Сомкова мусила уступати до табору
свойого, а сторона Брюховецького на столець всадила
Брюховецького, зопнувши князя, i гетьманом окрикнула,
давши одному булаву i бунчук у руки».

«?ронування». Якi асоцiацiї викликають у вас
слова «Чорна рада»?

потягла за собою чорнi днi в
Українi;

«неправомiрна», «незакон-
на», «пiдла», «злочинна»;

Чорна рада початок Руїни;

доленоснi рiшення козацтво
приймало гуртом, за участю
найбiднiших козакiв – «чер-
нi».

?��Яким епiзодом розпочинається роман? З якою
метою автор звертається до хронотопу подорожi?

(Головнi герої подорожують просторами Ук-
раїни, перед очима постають золотоверхий Київ,
хутiр Хмарище, Романовський Кут.)

?��Наскрiзним у творi є мотив дороги. Яка його
роль?

(З одного боку – це композицiйний прийом, який
допомагає створити цiлiсний образ чогось великого; з
другого – символiзує майбутнє, вибiр шляху для роз-
терзаної України, i рiзнi герої вибирають рiзнi доро-
ги – у прямому й переносному значеннi.)

?��Пригадайте, в якому творi Т.Шевченка вико-
ристано прийом подорожi?

(У поемi «Сон».)
Робота з текстом. Дiйовi особи роману (iсто-

ричнi й вигаданi) можна згрупувати вiдповiдно до
основного конфлiкту: прибiчники Івана Брюхо-
вецького i прихильники Якима Сомка. В образi цьо-
го останнього автор утiлив власний iдеал гетьмана –
освiченого, розумного, талановитого дiяча, здатного
об’єднати всi землi України в самостiйну державу
шляхом вiдновлення її давньої слави. 

?��Знайдiть у текстi i зачитайте висловлювання
Сомка про ставлення до панської Польщi, запорозь-
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кого демократизму, мiської голоти, старшини та
своїх супротивникiв.

(«Нехай i мiщанин, i посполитий, i козак стоїть
за своє право; тодi буде на Вкраїнi i правда, i сила»
тощо.)

?��Яка найзаповiтнiша мрiя Сомка?
(«Зложити докупи обидва береги Днiпровi, щоб

обидва береги Днiпровi приклонилися пiд одну була-
ву! Я одже скоро одбуду царських бояр, хочу йти на
окаянного Тетерю. Виженем недоляшка з України,
одтиснем ляхiв до самої Случi, держачись за руки з
Москвою, i громитимемо усякого, хто покуситься
ступити на руську землю».) 

?��На що спрямованi слова й дiла Сомка?
(На вiдродження й об’єднання України, досягнен-

ня її стабiльностi й могутностi. Саме гетьман Сом-
ко найповнiше виражає державницькi погляди Пан-
телеймона Кулiша, його сподiвання на козацьку
старшину, яка може, услiд за Хмельницьким, забез-
печити порядок i добробут, мир i злагоду у країнi.)

?��Яким постає перед нами полковник Шрам?
Звернiться до тексту роману.

(«Був вiн син паволоцького попа, по прiзвищу Че-
пурного… Як же пiднялись козаки з гетьманом Остря-
ницею, то вiн устряв до козацького вiйська, бо гарячий
був чоловiк Шрам i не всидiв би у своїй парафiї, чуючи,
як ллється рiдна йому кров за безбожний глум польсь-
ких консистентiв i урядникiв над українцями».)

?��Що спорiднює Шрама з Сомком?
(Шрам – найвiрнiший однодумець Сомка, побор-

ник об’єднання України, прихильник мiцної геть-
манської влади. Вiн веде на Правобережжi боротьбу
проти шляхетсько-польського ставленика Тетерi, а
на Лiвобережжя прибув, щоб пiдтримати Сомка на
Чорнiй радi. Вiн вступає в суперечки з мiщанами: «Де
в свiтi видано, щоб увесь люд жив при одному правi?
Усякому своє…»)

?��Виразником яких сил виступає Шрам?
(Полковник є представником тiєї козацької стар-

шини, яка уособлює свiдомiсть, честь, гiднiсть.)
?��Як змальовано образ Брюховецького в романi

з погляду iсторичної вiрогiдностi?
(Характер Брюховецького як iсторичної особи в

романi вiдтворено правдиво. Це полiтичний аван-
тюрист, людина без совiстi й честi. Заради здо-
буття влади вiн своїми пустими обiцянками i
фальшивим народолюбством зумiв привернути ко-
зацтво на свiй бiк.)

?��Яка прикметна особливiсть вдачi Брюховець-
кого?

(Цей образ один з найдинамiчнiших у творi, адже
Брюховецький змiнює маски вiдповiдно до обставин.
Остаточним викриттям цього «патрiота» став
наказ стратити Сомка.)

?��Як автор ставиться до Брюховецького? З чого
це видно?

(Автор не приховує свого негативного ставлення
до цього героя, надiляючи його недвозначною харак-
теристикою: «ниций Іванець».)

Створення сенканiв. Складiть сенкани до го-
ловних героїв роману «Чорна рада».

З р а з о к
1.Сомко.
2. Мудрий, помiркований.
3. Мрiє, не мириться, вiдстоює.
4. Прагне «зложити докупи обидва береги

Днiпровi».
5. Патрiот.
1.Брюховецький.
2. Пiдступний, хитрий.
3. Обманює, зраджує, лицемiрить.
4. Принизив авторитет України.
5. Зрадник.
Робота у групах. Створити «асоцiативний

кущ», визначаючи порушенi в романi проблеми.
Стисло пояснити сутнiсть проблем.

З р а з о к  
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державного

дiяча

Ставлення
влади 

до народу

Патрiотизм 
i

незалежнiсть

Народ
i

спiвець

Проблематика
роману

	Розгляньте наведену таблицю й доведiть, що
«Чорна рада» вписується в напрям романтизму.

Риси романтизму
�Протистояння високих iдеалiв i сiрої буден-

ностi.
�Пiднесення державницької iдеї.
� Змалювання виняткових характерiв у винят-

кових обставинах.
� Увага до iсторичного минулого, героїв, ли-

царiв.
� Звернення до фольклору.

О р i є н т о в н i  в i д п о в i д i  у ч н i в.
� Пантелеймон Кулiш замиловується добою ко-

заччини, показує незвичайних, гордих, смiливих ге-
роїв (Тур, Пугач).

� Письменник зображує романтичнi почуття за-
коханих i подолання ними всiх перешкод на шляху
до щастя.

� У творi багата символiка (спiви кобзаря, обра-
зи героїв, що сповiдують контрастнi iдеали: добро i
зло, велич i ницiсть).

Актуальна цитата. Помiркуйте над вислов-
люванням провiдного сучасного лiтературознавця
Євгена Нахлiка. Як ви розумiєте цi слова? 

«Вустами “Божого чоловiка” Кулiш, по сутi, знецiнює
iсторiю, позбавляє її будь-якого значного сенсу… Історич-
не буття виявляється минущим, вiдносним, а отже, й
неiстотним, тодi як абсолютним смислом надiляється са-
кральний час – вiчнiсть, Бог… Такий пiдхiд – не що iнше,



Пiдсумок.
?�� Чи є актуальним роман «Чорна рада» в наш час?
(До сучасникiв та нащадкiв П.Кулiш звертається

iз закликом, який iз плином часу не втратив своєї ак-
туальностi: «… Дбаймо про свою будучину, знаймо
добре, що ми в себе вдома, серед своєї рiдної сiм’ї, у
своїй рiднiй хатi, що нiхто нам її не дасть, нiхто не
пiдiйме, нiхто ж не обiгрiє та не освiтить так, як ми
самi». Цi слова варто запам’ятати.)

Домашнє завдання. Дати розгорнуту письмову
вiдповiдь на запитання «Якi з сучасних проблем ук-
раїнства прочитуються в iсторичнiй ретроспекцiї
“Чорної ради” П.Кулiша?»

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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як одна з характерних антимонiй романтизму, який схи-
лявся, з одного боку, до освячення iсторiї, а з iншого – до
трактування її як тимчасової форми буття, одного з про-
явiв вiчностi…» 

Закрiплення вивченого матерiалу. 
Самостiйна робота. Заповнiть «анкету твору».

(Графи, заповненi курсивним текстом, – учнiвськi
вiдповiдi.)

Автор Пантелеймон Кулiш 

Назва «Чорна рада»

Жанр Історичний роман-хронiка

Тема Змалювання боротьби за гетьманську
булаву

Герої Яким Сомко, полковник Шрам, Петро
Шрам, Іван Брюховецький, Леся Чере-
ванiвна, Черевань, Матвiй Гвинтовка,
Васюта, Кирило Тур, Божий чоловiк,
Чорногор, Пугач, народ

Час дiї 1663 рiк

Основна думка «Зложити докупи два береги Днiпровi»

Проблематика Патрiотизм i незалежнiсть, ставлення
влади до народу, роль державного дiяча,
народ i спiвець

Сюжетнi лiнiї Власне iсторична (боротьба за геть-
манську булаву);
любовна (любовний трикутник Леся
Череванiвна – Петро Шраменко – Ки-
рило Тур)

М е т а: поглибити, узагальнити й систематизу-
вати знання учнiв про пунктограми у простому ре-
ченнi; формувати вмiння та навички ставити
потрiбнi роздiловi знаки у простому реченнi та пра-
вильно вживати такi речення в мовленнi; удоскона-
лювати вмiння порiвнювати й узагальнювати фак-
ти, поняття; розвивати самостiйнiсть мислення, ус-
не й писемне мовлення, умiння видiляти головне в
навчальному матерiалi, виховувати любов до
рiдного слова, досягти свiдомого ставлення учнiв
до мови як унiверсальної скарбницi духовних
надбань народу.

Т и п  у р о к у: урок узагальнення й системати-
зацiї знань.

П е р е б i г  у р о к у
Повiдомлення теми, мети та завдань уроку. 
Мотивацiя навчальної дiяльностi учнiв.
Актуалiзацiя учнiвських знань, засвоєних у по-

переднiх класах.
Б е с i д а

Якi мовнi одиницi вивчає синтаксис?
Що включає в себе пунктуацiя? Назвати вiдомi

роздiловi знаки.
Помiркуйте, чи може один роздiловий знак на-

кладатися на iнший. 
Навести приклади подвiйних роздiлових знакiв.

«Мозковий штурм».
Яке речення називається простим?
Чим може бути ускладнене просте речення?
Якими роздiловими знаками здебiльшого ви-

дiляються ускладнювальнi компоненти у простому
реченнi?

Чи може вживатися тире у простому неусклад-
неному реченнi? Вiдповiдь проiлюструвати прикла-
дами.

Якi роздiловi знаки ставимо при однорiдних чле-
нах речення?

Коли в реченнях зi звертаннями ставимо знак
оклику, а коли – кому? Вiд чого це залежить? Дове-
сти це на власних прикладах.

Якi роздiловi знаки потрiбно ставити при встав-
них словах та вставлених конструкцiях?

Як видiляються уточнювальнi члени речення?
Як видiляються на письмi поширенi й непоши-

ренi прикладки? Навести приклади.
Дати визначення пунктограми.
Удосконалення пунктуацiйних умiнь i навичок.
Дослiдження-аналiз з усним об@рунтуван-

ням. Прочитати текст. Схарактеризувати речення
за будовою.

Іван Багряний (справжнє прiзвище Лозов’ягiн) наро-
дився 2 жовтня 1906 року в селi Куземин на Полтавщинi
(нинi Сумська область) у родинi муляра.

Любов ГАРТУН,
учитель 

Малкiвської ЗОШ І–ІІІ ст.,
Прилуцький р-н, 
Чернiгiвська обл.
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