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Група № 25 

Урок № 25 

Тема уроку: «Провідна роль поезії у 1920-ті роки. 

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета, 

трагізм його долі» 

Мета уроку: розуміти й пояснювати основні тенденції 

української поезії 1920-х р., її «вітаїстичність», 

познайомити з провідними поетами 1920-х р., вчити 

аналізувати поезію, розуміти трагізм творчої долі поета; розвивати вміння 

визначати основні мотиви поезії; давати власну оцінку творчості П. Тичини, 

виховувати емоційно-ціннісне ставлення до творчості поета. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 17-19 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=0kAJXIYww4s&feature=emb_logo&ab_channel  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Павло Тичина народився 23 січня 1891 року, в селі Піски Козелецького 

повіту Чернігівської губернії, в Російській Імперії. Його охрестили 27 січня. 

Батько Павла, Григорій Тимофійович Тичина (1850–1906), був сільським дяком і 

одночасно вчителем у школі грамоти. 

Поет згадував: «У нашій хаті в першій кімнаті із земляною долівкою (а була 

ще й друга кімната, з дерев’яною підлогою) стояли дві довгі парти. На кожній 

парті сиділо душ по 10 або ж по 12 учнів. Не знаю, скільки мені тоді вийшло 

років, коли я однієї зими вже підсідав то до одного, то до іншого учня і якось 

швидко, непомітно для себе вивчився читати». 

Мати Марія Василівна Тичина (уроджена Савицька; 1861–1915) була на 11 

років молодша від поетового батька. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kAJXIYww4s&feature=emb_logo&ab_channel


Павло Тичина мав 5 сестер: Єфросинію, Поліну, Оксану, Олександру і 

Наталію – і 4 братів: Михайла, Івана, Євгена та Костянтина. Найвідомішим із 

братів був Євген Тичина, який працював педагогом у Харкові. 

Як зазначає у критично-біографічному нарисі про поета літературознавець 

Леонід Новиченко, «суворість зашарпаного злиднями батька, нерідкі спалахи його 

гніву (що не завадило, однак, синові зберегти про нього пам’ять як про 

справедливу й гарну в своїй основі людину) пом’якшувалися сердечною і 

розумною добротою Марії Василівни – матері поета». 

Спочатку Павло вчився в земській початковій школі (її в Пісках відкрили 

1897 року). Його вчителькою була Серафима Миколаївна Морачевська. За добре 

навчання вона подарувала Павлові декілька українських книжок. Серед них 

«Байки» Леоніда Глібова, оповідання Марії Загірньої (Грінченко) про шахтарів – 

«Під землею». Першій учительці поет присвятив поему «Серафима Морачевська» 

(залишилася незавершеною; уперше опубліковано 1968 року в № 9 журналу 

«Прапор»). 

Морачевська, оцінивши чудовий голос і слух хлопця, порадила батькам 

віддати Павла в один із монастирських хорів Чернігова. Крім того, дітей у хорах 

також учили. Оскільки інших можливостей дати синові освіту Тичини не мали, 

вони прислухалися до поради вчительки. 

1900 року 9-річний Тичина, успішно пройшовши проби голосу, став співаком 

архієрейського хору при Троїцькому монастирі. Одночасно він навчався в 

Чернігівському духовному училищі. Регент хору виділяв Павла з-поміж інших 

хлопчиків-співаків, доручав йому навчати нотній грамоті новачків. Як правило, 

навчання відбувалося на могилі Леоніда Глібова, похованого в Чернігові на 

території Троїцького монастиря. У такий спосіб Тичина навчав нот свого брата 

Євгена, а також майбутнього хорового диригента Григорія Верьовку. 

У червні 1906 року помер батько Павла Тичини. 

Від 1906 року Павло Тичина пише вірші – почасти під впливом Олександра 

Олеся та Миколи Вороного. Перший відомий нам вірш Тичини – «Сине небо 

закрилося…» – датовано 1906 роком. Пізніше поет, переглядаючи свій архів, так 

відгукнувся про цей вірш: «Подивишся – аж смішно». 

Значний вплив на формування Тичини-поета мало його знайомство з 

Михайлом Коцюбинським, літературні «суботи» якого він відвідував з 1911 



року.1907 року Павло закінчив училище. Після цього в нього був єдиний, по суті, 

шлях продовжити освіту – в семінарії. Тож у 1907–1913 роках Тичина навчався в 

Чернігівській духовній семінарії. У старших класах він пройшов ґрунтовну 

художню школу у викладача малювання  Михайла Жука. Він також увів Павла 

Тичину в коло чернігівської інтелігенції. Товаришем Тичини в семінарії був 

Василь Елланський – майбутній поет Василь Еллан-Блакитний. 

1912 року в № 1 журналу «Літературно-науковий вісник» уперше 

надруковано твір Тичини. Це був вірш «Ви знаєте, як липа шелестить». 

1913 року Тичина опублікував три оповідання – «Спокуса» (в газеті «Рада» 

від 17 жовтня), «Богословіє» (в газеті «Рада» від 6 листопада) та «На ріках 

вавілонських» (в № 3 журналу «Світло»), якій стали його своєрідним прощанням 

з бурсацькою та семінарською юністю. 

У 1913–1917 роках Павло Тичина навчався на економічному факультеті 

Київського комерційного інституту, але не закінчив його. Одночасно працював 

редактором відділу оголошень газети «Рада» і технічним секретарем редакції 

журналу «Світло» (1913–1914), помічником хормейстера у театрі Миколи 

Садовського (1916–1917). Улітку підробляв у статистичному бюро чернігівського 

земства. Так, влітку та восени 1914–1916 років Тичина працював роз’їздним 

інструктором і рахівником-статистом Чернігівського губернського земського 

статистичного бюро. Це дало йому можливість зробити низку цінних 

фольклорних записів. 

Згодом Тичина працював завідувачем відділу хроніки газети «Нова 

Рада»(1917) і відділу поезії журналу «Літературно-науковий вісник»(1918–1919), 

головою української секції Всеукраїнського видавництва(1919), завідувачем 

літературної частини Першого державного драматичного театру УСРР 

(1920).Коли розпочалася Перша світова війна, Київський комерційний інститут 

перевели до Саратова. Тож студент Тичина, щоб скласти зимові заліки 1915 року, 

мав добиратися в теплушках на Волгу. Захворів на переродження серця. Поет 

Володимир Самійленко, рятуючи Павла, запросив його до себе в Добрянку (нині 

селище міського типу Ріпкинського району Чернігівської області). Тут Тичина 

зустрів Наталю – своє перше кохання. Їй поет присвятив одну з найкращих 

ліричних поезій «Зоставайся, ніч настала…» Але закоханим не судилося бути 



разом; дівчина померла від сухот. Ця історія стала основою есе Павла 

Загребельного «Кларнети ніжності». 

Почавши поетичну творчість уже за чернігівського періоду, Тичина в 

атмосфері Києва першого року державного відродження України закінчив першу 

свою книгу поезій «Сонячні кларнети» (1918, фактично вийшла в 1919), в якій він 

дав своєрідну українську версію символізму, створив власний поетичний стиль, 

який отримав власну назву – «кларнетизм». Перебуваючи в центрі революційних 

подій, Тичина написав книгу. Тому, що він стояв тоді понад партійними 

ідеологіями, йому вдалося дати в «Сонячних кларнетах» автентичний естетичний 

відбиток відродження своєї країни. 

4. Вивчіть вірші «О ПАННО ІННО…», «ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА 

ШЕЛЕСТИТЬ…» напам’ять!!!(ЗНО) 

Шановні учні, оскільки ми працюємо зараз дистанційно, прошу Вас вивчити 

вірші «О ПАННО ІННО…», «ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ…». 

Запишіть відео, де ви поезію декламуєте, та надішліть мені це відео у Вайбер –  

0939782750! Але пам`ятайте, що при зустрічі чи в ZOOM, я можу запитати у 

Вас фрагмент. 

 

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

