
Урок 33-34 

Тема: Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості 

письменника. Психологічна новела «Intermezzo». Автобіографічна основа твору. 

Мета:  поповнити і поглибити знання учнів про М. Коцюбинського, набуті в попередніх класах, 

зупинитись на основних етапах життя та творчості митця; розвивати вміння учнів аналізувати 

образ-персонаж; виховувати в учнів почуття любові і пошани до рідної літератури; допомогти 

усвідомити, що оптимізм і життєствердження-важливі духовні цінності буття людини; викликати 

інтерес до  творчості письменника; розкрити символічні образи; розвивати образне мислення та 

вміння  висловлювати свої думки; сприймати художній текст у його єдності з життям. 

Обладнання: презентація 

Тип уроку: дистанційний 

 

Матеріали до уроку 

Людську любов, і радощі й жалі, 

І совість, що губилась на землі, – 

 У серце взяв, у світ поніс з собою.  

А.Малишко 

I. Організаційна частина. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку 

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з життєвим і творчим шляхом письменника межі ХІХ-ХХ ст. – 

М.Коцюбинського. Письменник-патріот, дослідник життя, тонкий майстер художнього слова – 

таким вимальовується образ Коцюбинського в “Чернігівських сонетах” Максима Рильського: 

Глибоким зором і пером тонким 

Він слугував народові своєму, 

Боліючи душею разом з ним. 

III. Сприймання та засвоєння матеріалу 

1. Розповідь учителя 



 

М.Коцюбинський у своїх творах відобразив картини буття українського народу, особливості 

внутрішнього світу його представників, створив глибокі сцени переживань ліричних героїв. 

Імпресіоністичні, гідне подиву за тонкістю й красою психологічні повісті й новели митця – найвище 

досягнення української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття, цінний внесок у скарбницю світової 

літератури. 

 

Дата 

 

Подія 

17 

вересня 

1864р. 

У м.Вінниця в сім′ї дрібного службовця народився М.Коцюбинський 

З 1875р. Навчається спочатку в останньому класі Барської початкової школи, потім упродовж 

п′яти років – у Шаргородському духовному училищі 

  1882   – 

 1892 рр. 

Коцюбинський займається репетиторством у сім′ях чиновників у Вінниці та в 

навколишніх селах. Підтримує зв′язки з членами підпільних народницьких 

організацій. 

З 1890 р. Коцюбинський працює у філоксерній партії, яка вела боротьбу з виноградними 

шкідниками у молдавських селах. Входить до нелегального політично-культурного 

товариства "Братство тарасівців" (В.Боровик на чолі). 

1897 р. Працює в житомирській газеті "Волинь" 

З 1898 р. Оселився у Чернігові, влаштувався у земській управі. 

1900 – 

1911 рр. 

Працював у статистичному бюро губернського земства. 1903 р. побував у Полтаві на 

святі відкриття пам′ятника І.Котляревському. Знайомиться з Панасом Мирним, 

М.Старицьким, Лесею Українкою, В.Стефаником, Оленою Пчілкою. 

1899 – У Львові виходить зібрання творів Коцюбинського (7 томів) 



1913 рр. 

1905 р. Подорож до країн Центральної та Західної Європи – Австро-Угорщини, Німеччини, 

Італії, Швейцарії. 

Бере активну участь у громадських акціях, обурюється крутійською політикою 

царизму. Обраний головою чернігівської "Просвіти". 

1909 – 

1912 рр. 

Тричі приїжджає на лікування в Італію, де знайомиться з М.Горьким, гостює на його 

віллі на о.Кипрі. 

1910 р. Повертаючись з Італії, заїжджає до карпатського селища Криворівня, два тижні 

вивчає побут, звичаї, мову, фольклор гуцулів. 

Влітку  

1911 р. 

Вдруге відвідує Гуцульщину, піднімається в гори до пастухів, вивчає життя 

гуцульських селян. Ці спостереження було покладено в основу повісті "Тіні забутих 

предків" (1911). 

Жовтень 

1912 –  

січень 

1913 рр. 

Після третього відвідування Гуцульщини повертається зовсім немічним. Кілька 

місяців лікується в університетській клініці проф. В.Образцова в Києві, але хвороба 

загострюється і медицина виявилася безсилою. Та М.Коцюбинський залишається 

досить оптимістичним, намагається не звертати увагу на хворобу.  

25 квітня 

1913 р. 

Обірвалося життя видатного митця українського народу. Поховано його в Чернігові 

на Болдиній горі, в гаю Троїцького монастиря, улюбленому місці відпочинку за 

життя. 

 

Як ми бачимо, життя письменника було сповнено різноманітними подорожами, знайомствами з 

видатними й талановитими людьми. Творча спадщина М.Коцюбинського посідає особливе місце у 

скарбниці вітчизняного і світового мистецтва. Образ Коцюбинського – людини і письменника – 

знайшов художнє втілення у поетичних творах П.Тичини, М.Рильського, В.Сосюри, А.Малишка. 

2. Ознайомлення з творчістю письменника 

Дата Назва творів Коротка характеристика 

1884 –  

1886р.  

оповідання"Андрій 

Соловійко", 

"Дядько та тітка", "21 

грудня, на Введеніє" 

Через істотні художні прорахунки не віддав ці твори до 

друку. Втілення тем про недолю хлопчика-сироти, 

злигодні бідняків. 

1891 – 

1893рр. 

Оповідання "Харитя", 

"Ялинка", "Маленький 

грішник" 

Дебют Коцюбинсткого в літературі. Дитячі оповідання 

позначені симпатією автора до своїх маленьких 

персонажів, намагання заглибитися у їх внутрішній світ. 

1892 – Оповідання "П′ятизлотник", Оповідання з життя селянства, порушення морально-



1893 рр. "Ціпов′яз" етичних проблем. 

1901 р. Оповідання "Дорогою 

ціною" 

Зображення подій часів панщини, порушення проблем 

соціального характеру. 

1902 р.                                                    Новела "На камені" Змалювання життя кримських татар. Автор називає 

новелу "аквареллю", підкреслюючи таким чином 

спорідненістьіз малярськими творами. 

1902 р. Новела "Цвіт яблуні" Поєднання психологічного заглиблення у внутрішній 

світ персонажа з яскраво виявленим авторським 

ставленням до зображуваного. 

1907 р. Оповідання "Persona grata" Викриття катівської державної системи. Тонкий 

психоаналіз образу головного персонажа – ката Лазаря. 

1907 р.  Етюд "Невідомий" Ліричний монолог засудженого до страти персонажа. 

1908 р. Новела "Intermezzo" Зображення психологічного процесу відновлення 

душевної рівноваги людини завдяки природі. 

1910 р. Повість "Fata morgana" Працював над повістю з 1904 р. Змалювання села за 

часів революції і аграрних рухів. 

1911 р.  Повість "Тіні забутих 

предків" 

Змалювання життя, побуту, звичаїв Гуцульщини, які 

вразили письменника під час подорожі у Карпатах. 

 

3. Теорія літератури 

Новела – невеличкий за обсягом прозовий твір з надзвичайною сконцентрованістю дії, 

динамічним сюжетом, з незвичайним поворотом людської долі, з психологічним умотивуванням 

зображуваних змін у поведінці особистості. 

Особливості новели як жанру: 

 побудова сюжету на основі справжньої, невигаданої події;  

 більш загострений ніж в оповіданні конфлікт;  

 динамічний розвиток подій; обмежена кількість дійових осіб;  

 нетривалість дії; посилена увага до певних художніх деталей, невеликий обсяг;  

 несподіване закінчення ). 

Термін "імпресіонізм" (від фр. "враження") – течія модернізму, яка відзначається шляхетним, 

витонченим відтворенням особистісних переживань та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів 

та переживань. Сформувався у Франції в другій половині ХІХ ст. насамперед у малярстві (назва 

походить від картини К.Моне "Імпресія. Схід сонця"). На межі ХІХ-ХХ ст. став вагомим 

компонентом європейського мистецтва, проте не мав окремого угрупування в літературі, 

наближався то до натуралізму (в прозі), то до символізму (в поезії). 



” Мистецька скарбниця ”

К.Моне “Імпресія. Схід сонця.” К. Піссарро “Гайд-Парк”

О. Бенуа “Петергоф.Великий каскад” М.Бурачек “Овини” .  

Характерні ознаки імпресіонізму  

-  психологізм у змалюванні персонажів;                                                     

-  прагнення відтворити найтонші зміни в настроях, схопити миттєві враження;   

-  особливий лаконізм прози; 

-  ритмічність; 

-  багатство відтінків у змалюванні дійсності; 

- посилена увага до кольорів і звуків, до яскравих деталей; 

-  відмова від соціальних проблем. 

Представники імпресіонізму у світовій літературі: Брати Гонкури, А.Доде, Гі де Мопассан, 

П.Верлен (Франція); С.Цвейг, А.Шніцлер (Австрія); С.Віткевич, С.Жеромський (Польща); М.Цвєтаєва 

(Росія). Імпресіоністи змальовували світ таким, яким він видавався в процесі безпосереднього 

бачення. 

В українській літературі: М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Чумак, О.Кобилянська, Микола Вороний. 



Василь Стефаник

Ольга Кобилянська

Григорій Косинка

Микола Хвильовий
Володимир Винниченко

Представники  імпресіонізму

в українській літературі

 

Отже, творчий доробок письменника відзначається оригінальністю й різноманітністю. Будучи 

людиною від природи цікавою, Коцюбинський у своїх творах зацікавлює читача численними 

характеристиками й описами того, про що йде оповідь. Не випадково Коцюбинського називають 

сонцепоклонником: справді, вся його творчість насичена сонячним оптимізмом, вірою у високе 

призначення людини на землі. 

4. Робота над твором 

4.1 Вправа «Коло думо» 

“ Коло думок ”

• Чи можна самотність вважати ліками 

душі?

• Які методи використовуєте ви, коли 

хочете зняти напругу, скинути втому ?

Лендєл О.В.
 

4.2. Історія написання новели 

Новела «Intermezzo» написана Коцюбинським у 1908 році. Що означає для Коцюбинського 1908 

рік? Важливі приємні й не дуже події: у Чернігові було створено «Просвіту», яку очолив 

Коцюбинський. Культурно-освітня діяльність занепокоїла губернатора і жандармів, що 

спричинилозвинувачення в революційній пропаганді. В результаті його виключають зі складу 

«Просвіти», що було боляче для митця. Взагалі це був час реакції – жорстоких розправ російського 



самодержавства з раволюціонерами та бунтівниками. Тюрми переповнилися заарештованими 

правдошукачами, поліція та жандарми чинили розправи, а то й самосуди: били, стріляли, вішали. 

У листі до М. Чернявського  18 листопада 1905 року Коцюбинський писав: «Ви не можете уявити 

собі, що я пережив, бачачи те все на власні очі, і який це вплив мало на мої хворі нерви. Мені 

тепер ще гірше, ніж було: не можу ані спати, ані їсти. Ледве пишу до Вас.» 

Лист до В. Гнатюка: «Взагалі переживаються підлі часи. Суспільність забита, залякана, втомлена 

сидить над розбитим коритом і апатично, без мрій, дивиться на мур, що стоїть перед нею». 

Вкрай виснажений службовими обов'язками, громадською діяльністю, знесилений хворобою та 

переживаннями, пов'язаними з політичними обставинами, Коцюбинський мріяв про відпочинок. 

Із листа: «Я втомився душею. Не хочеться бачити людей, розмовляти з ними, а хочеться скинути з 

себе хвилю людського бруду, який непомітно заливає твоє серце, хочеться очиститись і 

відпочити». 

Справжнім подарунком для нього стало гостювання в селі Кононівка у відомого мецената та друга 

Євгена Чикаленка, в домі якого письменник провів кілька тижнів улітку 1908 року. Наслідком цього 

відпочинку і стало написання твору «Intermezzo». 

Слово « інтермецо» з італійської означає «перепочинок», «пауза».  

У музиці це інструментальна п'єса довільної будови або окремий оркестровий епізод в опері. 

Таким чином, назва твору дуже влучна, під нею ми розуміємо перерву в творчості, насолоду 

музикою природи. 

 «Intermezzo» - твір особливий, не схожий на будь-який інший у творчості не тільки самого 

Коцюбинського, а й в усій українській літературі.  

Стиль «Intermezzo» досліджувало чимало літературознавців . 

-Чим особливий твір «Intermezzo»? У ньому немає розгорнутого сюжету,   зовнішнього конфлікту, 

діалогів та полілогів, які пожвавлюють сюжет. Є царство природи, розкіш барв і велич рідної землі. 

І все це об'єднане в одне ціле зболеним авторським «Я», яке шукає зцілення в обіймах природи.) 

4.3. Паспорт твору 

За жанром  «Intermezzo»  - лірична психологічна поема в прозі, написана в імпресіонічній манері. 

На початку твору автор подає список дійових осіб. Але дійові особи – це ознака драматичного 

твору. Як це розуміти? Справа в тому, що дія твору відбувається в душі ліричного героя. Це і є 

однією з рис імпресіонізму. У Коцюбинського дійові особи – це не люди, почуття, вірніше, символи 

суперечливих почуттів, які постійно ведуть боротьбу в душі героя.  

Ліричний герой, очевидно, сам Коцюбинський, але це не зовсім так. Багато відчуттів, описаних у 

новелі, знайомі кожній людині. Сергій Єфремов назвав новелу «поемою душі». 

На які групи можна поділити всі образи новели?  

1.Образи-персонажі: ліричний герой – митець, який приїхав у село на відпочинок; селянин, якого 

митець зустрів у полі; 



2.образи-символи: сонце,  ниви в червні, три білі вівчарки, зозуля, жайворонок; утома, людське 

горе, залізна рука міста. 

Присвята. Яка роль Кононівських полів? Чим вони допомогли митцеві? 

Кононівські поля, що на Полтавщині, і стали тією благодатною місциною на землі, яка називається 

інтермецо. Саме вони принесли герою заспокоєння.Наше сьогодення також потребує неабиякої 

витримки. Лише у природі є гармонія, якої постійно шукає людина. Будь-який стрес, депресію 

можна перемогти, зцілити – для цього потрібно йти до природи. 

IV.  Підсумок заняття 

1. Домашнє завдання 

1. Зробити конспект 

2. Продовжити аналіз твору(тема,ідея…) 

3. Дати коротку характеристику образам новели 

Завдання надіслати на пошту julia.n95@ukr.net  

mailto:julia.n95@ukr.net

