
Урок 15 

Тема: Фольклорне тло твору. РМ № 3.Презентація пошукової роботи. Образи й символи повісті. 

Образи Івана та Марічки 

Мета:  виконати аналіз образів і символів твору, визначення головної думки про втілення 

романтичної ідеї незнищенності кохання; формувати уміння наводити приклади з тексту, які 

аргументують головну ідею; вміння розрізнити задум твору, усвідомлення взаємозв'язку людини і 

природи; вміння працювати в групі, брати на себе відповідальність у груповій роботі та виконувати 

доручену роль, відчуття себе членом спільноти; загальнокультурну: свідоме ставлення до 

моральності; естетичну: естетичний смак та зацікавленість читанням. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I.Організаційний момент. 

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 

Образи й символи повісті М. Коцюбинського глибоко передають романтичну ідею незнищенності 

кохання. Сьогодні на уроці розкриємо їхні образи глибше. 

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1.Характеристика міфологічних образів 

Поставивши за мету у своїй повісті показати психологію гуцулів, письменник відповідно до 

дійсності наділив їх фантастичним уявленням про оточуючий світ. І в пісні, і в праці, і в буденному 

житті — скрізь гуцули бачать містичні сили. Тому фантастичні образи і символи М. Коцюбинський 

використовує не стільки для того, щоб створити романтичну оповідь, скільки для того, щоб 

передати особливості духовного світу і характерів героїв. 

Наші предки вірили, що весь світ, небо, повітря й уся земля населені богами та що вся природа 

жива, сповнена всякого дива. Уявлення про Бога й чорта є ключовими для християнської релігії і 

своєрідно відображають моральні норми: добро і зло. 

Образи української демонології — це фантастичні істоти, наділені людськими властивостями, які 

можуть впливати на живу та неживу природу. 

Щезник (Чорт, Лісовик) боїться людини. Він увесь порослий шерстю, на ногах має копита. У лісі 

пасе звірів, його отара — олені, зайці. Ведмеді, вовки і рисі — то їхні пси і коти. Вони пасуть і 

оберігають від зла свою отару. Іноді деякі мисливці укладають з лісовиками угоду, щоб насилали 

їм дичину, але то є гріх великий. Бо це нечисті духи. Інколи вони так водять людей, щоб ті не 

вибралися з лісу. 

Чугайстир (лісовий чоловік) — дуже приязно ставиться до людей, розмовляє з ними, гріється біля 

вогнища, а по лісах знищує нявок. Він не носить ніякого одягу, а його шкіра покрита буйним 

волоссям. Людині не робить зла, а лише чемно запрошує до танцю, а відтанцювавши, відпускає. 

Деколи обороняє людей від шкоди. 



Мавки (нявки) живуть у лісі та з’являються людям в образах молодих, вродливих дівчат. Як 

розтануть сніги, бігають горами і долинами і засаджують на них квіти. Відрізнити її від дівчини 

можна тим, що у неї ззаду видніються нутрощі. Там, де танцюють, трави не буде навік. Часом вони 

заманюють людей у безвість. Уберегтися від неї можна, лише скинувши сорочку і переодягнувши її 

навиворіт. 

2. Дослідження символів твору 

Коцюбинського називають сонцепоклонником за його любов до цього світила. У повісті «Тіні 

забутих предків» також зображене сонце як символ нового, кращого життя. 

Та найбільше в повісті згадується вода. Дослідники порахували, що автор зобразив воду 113 разів. 

Що ж символізує ця природна стихія? Це животворне начало, джерело життя. Згадайте, вода 

з’єднує цю пару, бо саме біля потоку зародилося кохання героїв. А згодом ріка забирає Марічку, 

отже, і роз’єднує закоханих. 

Дуже цікавою є сцена першого відвідування Іванком полонини, де він опиняється серед вівчарів. 

Він застає їх, коли ті розпалюють багаття, причому роблять це стародавнім способом — за 

допомогою каменю і тріски. Та коли тільки-но маленький вогник вилетів із скалки і «ватаг 

побожно підняв вогонь і встромив у ватру», усі обернулися і відповіли на Іванкове привітання. І це 

дивацтво ватага ніяка не примха, а свідоме поклоніння людини вогню. Бо протягом усього сезону 

випасання овець тільки вогонь спроможний боронити вівчарів від будь-якого лихого маржинку. А 

коли Іванко знов повертається у село з полонини, то на рівнині залишаються люди, що «мусять 

чекати, аж згасне вогонь, той вогонь полонинський, що сам народився, неначе бог, сам має й 

згаснути». 

Гори для людей завжди були чимось таємничим. Раніше люди вірили, що саме в горах живуть 

померлі душі, демонічні міфологічні істоти. 

Заповнити таблицю «Образи-символи твору», указавши їх особливості. 

Образ-символ Його значення 

Ватра 
 

Сонце 
 

Вода 
 

Гори 
 

 

3.Характеристика образів Івана та Марічки 

3.1. Перегляд відео 

https://www.youtube.com/watch?v=KWHe2q78riA&feature=emb_logo  

Кохання Марічки і Івана було трагічним з самого початку, тому що воно було сильнішим і більшим 

за життя людини. Коли Марічка гине, Іван не може перенести цю втрату і тане на очах. Поклик мук 

кохання породжує в його душі фантастичні образи та ілюзії, а потім приводить до того, що Іван, як і 

його кохана Марічка, втрачає пильність і гине від жорстоких сил дикої гірської природи. 

https://www.youtube.com/watch?v=KWHe2q78riA&feature=emb_logo


 

Змальовуючи у повісті непереможну силу кохання, письменник шукає джерела любові в таїнстві 

людської душі, таїнстві життя і природи, яка зберігає у своїх глибинах віковий досвід наших предків 

і веде до вірувань далеких наших пращурів. Основу повісті складає історія кохання Івана та 

Марічки, і, здавалось би, ця історія, на перший погляд, носить цілком пасторальний характер. Але 

поруч з героями живуть і змагаються між собою дві іпостасі символічного світу — Любов і Смерть. 

У творі зображене ідеальне кохання, яке, проходячи через життєві випробування, не втрачає своєї 

сили, не нищиться, не зникає, а, навпаки, загартовується, стає міцнішим, щоб поєднатися в смерті, 

у коханні поєднуються життя і смерть, реальність і міфічний світ. 

IV.Підсумок уроку 

Повість «Тіні забутих предків» називають справжнім скарбом української літератури, шедевром 

українського художнього слова. Антон Крушельницький сказав: «Гуцульщині "Тінями забутих 

предків". Коцюбинський поставив в українському письменстві пам’ятник». 

Видатний кінорежисер Сергій Параджанов зняв фільм за повістю, який у 1965 році на 

Міжнародному фестивалі в аргентинському містечку Мар-дель-Плато отримав найвищу нагороду. 

✵ Як ви вважаєте, чи є у такій високій оцінці заслуга М. Коцюбинського? 

✵ Чи можна сказати, що ця повість — поема про життя в усіх його вимірах? Обґрунтуйте. 

1.Повідомлення.д.з 

1.Зробити конспект лекції 

2.Зробити презентацію на тему : «Гуцули. Побут .Звичаї. Обряди» 

Завдання надіслати на пошту julia.n95@ukr.net  

mailto:julia.n95@ukr.net

