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ВЕДЕННЯ ЧИТАЦЬКОГО 
ЩОДЕННИКА 

 
 
За весь період навчання в університеті студент-філолог прочитує 

велику кількість художніх творів, до змісту яких у майбутньому необхідно 
буде повертатися. Єдиний вихід у цьому випадку – вести читацький 
щоденник. Для цього варто завести загальний зошит, записи у якому 
розпочати вже на першому курсі та використовувати його й надалі. 
Записи можуть бути довільної форми. Можна завести реєстр прочитаних 
творів із посиланням на порядковий номер сторінки. Користуйтеся у 
записах різним чорнилом, виділяючи імена письменників, назви творів, 
назви розділів тощо. Бажано висловлювати власні судження про твір. 
Наведемо приклад. 

 
Трагедокомедія «Володимир» Феофана Прокоповича, 

написана 1705 року 
1. Пролог до слухачів, у якому автор закликає глядачів сприймати 

себе спадкоємцями князя Володимира, його віри і славетних справ. 
2. І дія (протасис) оповідає про появу у Києві тіні князя Ярополка, 

яка була послана пеклом. Тінь Ярополка повідомляє верховному жерцю 
Перуна Жериволу про наміри князя Володимира прийняти християнство і 
позбутися язичницьких богів. 

3. ІІ дія (епістасис) розповідає, як язичницькі жреці Жеривол, 
Курояд і Піяр спрямовують пекельні сили на Володимира, щоб спокусити 
князя і завадити його духовному очищенню. 

4. ІІІ дія (катастасис) змальовує душевні переживання Володимира 
перед прийняттям найважливішого в його житті рішення. Він ще вагається 
і звертається за порадою до синів – Бориса і Гліба, які радять князю 
дослухатися слів про християнство у грецького філософа. 

5. ІV дія (так само – катастасис) зображує сили зла, які спрямовані 
на злам духу Володимира, намагання їх примусити засумніватися у 
правильності прийняття князем рішення – ніби у світі вирішать, що він 
так чинить, бо боїться греків, а не через внутрішні переконання. Але 
Володимир виходить у цьому протистоянні переможцем. 

6. V дія (катастрофа) оповідає, що прибічники князя воєводи 
Храбрій та Мечислав дискутують з язичницькими жрецями, які вважають, 
що зміна релігії призведе до кінця світу. Піяр, Жеривол і Курояд 
помирають з голоду, бо не отримують жертвоприношення. Вісник 
повідомляє, що Володимир після похрещення взяв нове ім’я – Василій. 
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Сам князь в останньому своєму монолозі сповіщає про переваги 
християнства і закликає до знищення поганських ідолів. 

7. В епілозі згадуються християнські справи гетьмана Мазепи. Хор 
апостола Андрія і ангелів пропонує щасливе майбуття Києва й усієї 
держави. 

 


