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Група № 15 

Урок № 33 

Тема уроку: Михайло Коцюбинський. Життя і 

творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у 

творчості М. Коцюбинського. Значення стильового 

новаторства для української літератури. 

Мета уроку: ознайомити учнів з життєписом і 

творчим шляхом письменника, допомогти їм усвідомити значення стильового 

новаторства          М. Коцюбинського для української літератури; розвивати логічне 

мислення, пам’ять, виховувати естетичний смак. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст.117-120 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ulFyrJYurc0&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Михайло Коцюбинський — талановитий імпресіоніст. Найбільше 

послуговувався жанром повісті, оповідання і новел. 

Народився 17 вересня 1864 у Вінниці. Батько, Михайло Матвійович, 

працював дрібним службовцем, пив, через те, що часто змінював роботу. За 

іншими відомостями батько був людиною доброчесною й працьовитою, але 

запальною і нестриманою, мав від природи неврівноважену вдачу, не міг терпіти 

утисків начальства і несправедливості. І саме складні стосунки з керівниками були 

причиною частої зміни роботи. Мати, Гликерія Максимівна Абаз, дуже любила 

сина, вкладала в нього всю душу. 

Невдовзі Коцюбинські мусили залишити Вінницю, i переїхали жити на село, 

згодом — у містечко Бар. Тут Михайла віддали до початкової школи (1875—1876), 

де він проявив себе старанним учнем. 

Згодом навчався у духовному училищі у Шаргороді (1876—1880). Тут 

сталася подія, про яку письменник згадував з деяким гумором. 12-літнім підлітком 

https://www.youtube.com/watch?v=ulFyrJYurc0&ab_channel


він закохався у 16-річну дівчину, а щоби привернути її увагу, вирішив стати 

«великою людиною» і накинувся на книжки. Твори Т. Шевченка та Марка 

Вовчка справили на нього таке сильне враження, що він і сам захотів стати 

письменником. 

У 1881 році родина Коцюбинських повернулася у Вінницю. Через тяжке 

матеріальне становище сім’ї юнакові не вдалося продовжити освіту: мати осліпла, 

а згодом (у 1886 р.) помер батько. Відповідальність за родину з 4 осіб лягла на 

плечі Михайла. У 1886-1889 рр. він заробляв приватними уроками і продовжував 

самоосвіту, а 1891-го року, склавши екстерном іспит на народного учителя при 

Вінницькому реальному училищі, працював репетитором. 

Займав активну громадянську позицію, пропагував революційні та 

самостійницькі ідеї, тому Подільське жандармське управління взяло 

Коцюбинського на облік. На квартирі Коцюбинських було зроблено кілька 

обшуків, а за Михайлом установлено таємний нагляд. 

Дебютний літературний твір «Андрій Соловійко, або Вченіє світ, а невченіє 

тьма» (1884) критика оцінила вельми скептично. Один із рецензентів радив 

початківцеві залишити цю справу, проте він писав і далі, але твори до друку не 

подавав. Вдруге почав друкуватися в 1890 році (львівський дитячий 

журнал «Дзвінок» опублікував його вірш «Наша хатка»). Це сталося після його 

поїздки до Львова того ж року. Тут він познайомився з І. Я. Франком, іншими 

місцевими літераторами та видавцями, налагодив співпрацю з редакціями 

журналів «Правда», «Зоря», «Дзвінок» та ін., почав публікувати в них свої твори. 

З початку 1891 працював домашнім вчителем у родині бухгалтера цукрового 

заводу в с. Лопатинці, де створив низку літературних творів. 

На початку 1890-х рр. частина молодої української інтелігенції, перейнята 

ліберально-просвітницькими ідеями, утворила «Братство тарасівців», з учасниками 

якої Коцюбинський деякий час підтримував зв’язки. У 1892–1896 рр. працював у 

складі Одеської філоксерної комісії, яка боролася зі шкідником винограду на 

території колишнього Новоросійського генерал-губернаторства. Робота в 

селах Бессарабської та Таврійської губерній дала йому матеріал для написання 

циклу «молдовських» («Для загального добра», «Пе-Коптьор») і «кримських» («В 

путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами») оповідань. 



Залишивши роботу в комісії (1897), він сподівався одержати посаду 

завідуючого книжковим складом у Чернігівській губернській земській управі, але 

чернігівський губернатор не допустив його до цієї праці. Після безуспішної спроби 

влаштуватися на роботу в Чернігові, де жила сім’я, Коцюбинський тимчасово осів 

у Житомирі, де від листопада 1897 року до березня 1898 року обіймав різні посади 

в редакції місцевої газети «Волынь». 

Весна 1898 р. — отримавши роботу в Чернігівській земській управі, нарешті 

переїхав у Чернігів. Спочатку займав посаду діловода, тимчасово завідував столом 

народної освіти та редагував «Земский сборник Черниговской губернии». У 

вересні 1900 року влаштувався до міського статистичного бюро, де працював 

до 1911. 

У Чернігові зустрів і закохався у Віру Устимівну Дейшу, з часом вона стала 

його дружиною. Тут виросли його діти: Юрій, Оксана, Ірина, Роман. Щотижня у 

будинку письменника збиралась літературна молодь міста, зокрема, відомі у 

майбутньому письменники Василь Блакитний і Микола Вороний. Під час навчання 

в Чернігівській духовній семінарії ці «суботи» часто відвідував молодий Павло 

Тичина. Михайло Коцюбинський порадив Михайлові Грушевському вмістити його 

вірші в часописі «Літературно-науковий вісник» (1912). 

Важливе джерело інформації до біографії письменника — понад 300 листів 

Коцюбинського до коханої жінки, Олександри Іванівни Аплаксіної (1880—1973), 

молодшої за нього на 16 років. Їх було вперше видано 1938 року Інститутом 

української літератури АН УРСР (щоправда, видання рясніло купюрами 

морального й політичного характеру — зокрема, викреслено всі згадки про людей, 

оголошених в СРСР «ворогами народу»). Стосунки Коцюбинського з Аплаксиною 

завершилися 1907 року, коли з анонімного листа про них дізналася дружина 

письменника. Вона змусила чоловіка дати слово не залишати родину. 

Після чергових відвідин Галичини (зокрема, Гуцульщини) народився один із 

найкращих творів письменника — повість «Тіні забутих предків». За його 

сюжетом Сергій Параджанов створив однойменний фільм, який став одним із 

світових шедеврів. 

У 1911 році «Товариство прихильників української науки і 

штуки» призначило Михайлу Коцюбинському довічну стипендію в розмірі 



2000 крб. на рік, щоби він міг звільнитись зі служби. Проте письменник почував 

себе дедалі гірше. Його мучили астма і туберкульоз. Через потребу в лікуванні 

Коцюбинський відвідав Італію (острів Капрі) й інші країни Європи. 

Під час поїздок на острів Капрі письменник часто зустрічався з Максимом 

Горьким, взимку 1911—1912 рр. навіть жив у нього і написав там свої відомі 

твори «Коні не винні» та «Подарунок на іменини». 

Знав 9 мов (крім української та російської), 

зокрема грецьку, кримськотатарську, циганську. 

Востаннє перебуваючи в лікарні, Коцюбинський дізнався про смерть 

найкращого друга, композитора Миколи Лисенка. 

Помер 25 квітня 1913. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, 

улюбленому місці його щоденних прогулянок. Уночі з 17 на 18 грудня 2017 з 

могили письменника вандали вкрали 100-кілограмове бронзове погруддя, 

встановлене 1955 року. 

На березі Південного Бугу в районі Сабарова (Сабарів) є відомий «камінь 

Коцюбинського» з цитатами письменника. Вважається що саме на цьому камені 

Михайло Коцюбинський писав свої твори. 

3. Виконайте тести для самоперевірки  

1. М. Коцюбинський народився і жив... 

А У Харкові. 

Б Запоріжжі. 

В Одесі. 

Г Вінниці. 

2. З прихильністю і повагою М. Коцюбинський ставився... 

А До Панаса Мирного. 

Б Є. Гребінки. 

В П. Тичини. 

Г Л. Глібова. 

3. Твори яких українських письменників спрямували М. Коцюбинського ще 

хлопцем „на свідомий український шлях”? 

А М. Вороного і Є. Гребінки. 

Б В. Самійленка і П. Тичини. 



В М. Вовчка і Т. Шевченка. 

Г І. Франка і П. Грабовського. 

4. Зацікавлено М. Коцюбинський вивчає життя, побут і мову молдаван, пише про 

них оповідання... 

А „Для загального добра”. 

Б „На камені”. 

В „П’ятизлотник”. 

Г „В дорозі”. 

5. Що є кульмінацією твору М. Коцюбинськог. „Intermezzo”? 

А Прощання митця з селом. 

Б Зустріч ліричного героя з селянином. 

В Слухання героєм твору музики природи, яка оздоровила його, надала натхнення 

для нової праці й боротьби. 

Г Переживання ліричного героя. 

6. Що сталося з Марічкою після її розлучення з Іваном, який пішов на заробітки? 

(М. Коцюбинський „Тіні забутих предків”) 

А Вийшла заміж за Юру. 

Б Потонула. 

В Загинула в горах. 

Г Переїхала жити в інше село. 

7. „Intermezzo. написано М. Коцюбинським під час реакції — жорстоких розправ 

російського самодержавства з революціонерами та бунтівниками... 

А У 1905 році. 

Б 1917 році. 

В 1908 році. 

Г 1918 році. 

8. „Intermezzo. — у перекладі з латинської... 

А „Рівновага”. 

Б „Спокій”. 

В „Розлучення”. 

Г „Перерва”. 

9. М. Коцюбинський високо шанував музику... 



A Л. Ревуцького. 

Б Ю. Мейтуса. 

В П. Майбороди. 

Г М. Лисенка. 

10. „Тіні забутих предків” було написано М. Коцюбинським... 

А У 1911р. 

Б 1910р. 

В 1908р. 

Г 1918р. 

11. Зустрівшись уперше, Марічка поділилася з Іваном (М. Коцюбинський „Тіні 

забутих предків”)... 

А Ягодами. 

Б Хлібом. 

В Цукеркою. 

Г Яблуками. 

12. Літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського функціонує... 

А У Чернігові і Вінниці. 

Б Полтаві і Києві. 

В Житомирі і Луганську. 

Г Одесі і Донецьку. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 

 

 

mailto:ledishade@ukr.net

