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Група № 14 

Урок № 42 

Тема уроку: Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу 

героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство Ольги  Кобилянської. 

Мета уроку: проаналізувати філософію жіночого самовираження; 

розглянути характери, ідеали, цінності літературних героїнь; з’ясувати роль музики 

як невід’ємної складової авторської ідейно-естетичної свідомості; дослідити 

особливості музичного символу у творі; виховувати любов до прекрасного. 

Матеріали до уроків: 

1. Опрацюйте ст. 166-168 у базовому підручнику: Українська література 

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

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Проаналізуйте та законспектуйте матеріал до уроку: 

Мотив вальсу у творі наскрізний і об’єднує всі події в завершене ціле. У 

заголовок новели авторка винесла назву музичного етюду «Valse melancolique», 

який створила та тричі виконувала протягом твору піаністка Софія. За настроєм він 

складався з двох частин — легкої і безтурботної спочатку та бентежної й трагічної 

наприкінці. Своє враження про нього Марта передала так: «Перша часть — повна 

веселості і грації, повна визову до танцю, а друга... О, та гама! Та нам добре знана 

ворохобна гама! Збігала шаленим льотом від ясних звуків до глибоких, а там — 

неспокій, глядання, розпучливе нишпорення раз коло разу, топлення тонів, бій, — і 

знов збіг звуків удолину... відтак саме посередині гами смутний акорд-закінчення». 

Такий настрій твору ніби віддзеркалював щасливі та драматичні події, які 

переживала протягом свого короткого життя Софія Дорошенко. 

Музика є центральним образом «Valse melancolique», з неї починається твір: 

«Не можу слухати меланхолійної музики. А вже найменше такої, що приваблює 

душу ясними, до танцю визиваючими граціозними звуками, а відтак, зрікаючись їх 

незамітно, ллється лиш одною широкою струєю смутку!».  



Музика пронизує весь твір, нею він закінчується: «Не можу позбутися до 

сьогоднішньої днини думки, що музика позбавила її життя... Одною-одніською, 

тоненькою струною вбила її!..».  

Музика, крім того, що структурує новелу, виступає своєрідним символом, 

збагачує художні образи додатковими асоціативними значеннями, посилюючи 

динамізм сюжету та вплив на читача, розкриває внутрішній світ персонажів. Вона є 

втіленням мрії про високий і недосяжний світ, виступає захистом від усіх життєвих 

негараздів, тому героїні й шукають у ній порятунку від драматизму життя.  

Музика також виражає сильну, горду й водночас ніжну та вразливу вдачу 

героїнь, тонко відтворює їхні настрої та душевні стани. 

3. Перегляньте екранізацію «Меланхолійного вальсу» за мотивами 

новели Ольги Кобилянської на YouTube. 
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Сюжет: 



Екранізація однойменної новели Ольги Кобилянської, у якій описується 

боротьба освічених жінок з міщанськими звичаями. Три дівчини з однієї родини 

дуже захоплені мистецтвом і збираються присвятити йому життя. Та на дворі 

початок двадцятого століття з усіма властивими тому часу недоліками, і шлях до 

мрії усипаний труднощами. 

4. Дайте відповіді на запитання в робочих зошитах: 

1. Поясніть, чому в підзаголовку твору означено, що новела — «фрагмент». 

2. Дослідіть роль оповідачки у творі. 

3. Поясніть, у чому полягає автобіографічність новели. 

4. Порівняйте опис вальсу Шопена у виконанні Софії з композицією новели. 

У чому їх подібність? 

5. Чому авторка неодноразово в характеристиці Софії повторює художню 

деталь type antique (античний стиль)? 

6. Поясніть таку художню деталь у творі: Софія носила красиву нижню 

білизну й водночас мало звертала увагу на свій зовнішній вигляд. Як ця художня 

деталь характеризує героїню? 

7. Схарактеризуйте жіночі образи. Свої думки підтверджуйте цитатами. 

8. Визначте проблематику новели. Назвіть її тему та ідею. 

9. Проаналізуйте художній час новели та поясніть його роль у творі. 

10. Проаналізуйте, як кольорова гама в новелі допомагає розкрити настрої та 

характери героїнь. 

11. Доведіть, що «Valse melancolique» — психологічна новела. 

5. Виконайте тестові завдання за твором О. Кобилянської  «Valse 

melancolique» 

1. До якого літературного жанру належить твір О. Кобилянської «Valse 

melancolique» :  

a) Роман 

b) Повість 

c) Новела 

2. З життям якої героїні порівнювала свій життєвий шлях Ольга 

Кобилянська : 



a) Софія 

b) Марта 

c) Ганна  

3. Ким за професією була Марта : 

a) Художницею 

b) Лікаркою 

c) вчителькою 

4. Чи була художницею Софія : 

a) Так 

b) Ні 

c) Частково 

5. Який талант мала Софія : 

a) Гра на піаніно 

b) Малювання 

c) Танці 

6. До кого з героїнь підходить характеристика : емоційна , нестримна, 

вибухова, непостійна : 

a) Софія 

b) Ганна 

c) Марта 

7. Чому Марта та Ганна почали шукати третю співмешканку: 

a) Підвищили плату за квартиру 

b) Їм двом було сумно 

c) Їм було страшно в старому будинку 

8. Які взаємовідносини склалися між дівчатами : 

a) Вони сварилися 

b) Їм було байдуже одна до одної 

c) Між ними встановився глибокий духовний зв’язок 

9. Хто з дівчат став зразковою дружиною і мамою : 

a) Ганна 

b) Марта 



c) Софія 

10. Хто з дівчат раптово помирає : 

a) Ганна 

b) Софія 

c) Марта 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 ledishade@ukr.net .  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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Група № 14 

Урок № 43 

Тема уроку: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 «МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА 

ПРОЗА (ЗА ТВОРЧІСТЮ М.КОЦЮБИНСЬКОГО ТА О. КОБИЛЯНСЬКОЇ) » 

Мета уроку: контроль знань здобувачів освіти із вивчених тем. 

Матеріали до уроку: 

Виконайте завдання до контрольної роботи в робочому зошиті. 

Надішліть фото конспектів та завдань, якщо Ви іще не надсилали їх, та 

контрольну роботу № 3 (Урок № 43) мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net   (до 12.06.2022). 

Завдання до контрольної роботи: 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3  

«МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА  

(ЗА ТВОРЧІСТЮ М.КОЦЮБИНСЬКОГО ТА О. КОБИЛЯНСЬКОЇ)» 

1. У творчості М. Коцюбинського наявні характерні риси модерністської течії: 

а) імпресіонізму; 

б) експресіонізму; 

в) неокласицизму; 

г) неоромантизму. 

2. Найбільш влучним визначенням ідеї повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих  

предків» є: 

а) показ життя гуцулів; 

б) засудження бездуховності життя, гімн чистим взаєминам між людьми; 

в) осуд кохання в ранньому віці; 

г) гімн працелюбним людям. 

д) Ф.-А. Моцарт. 

3. «Я» героя у творі М. Коцюбинського «Intermezzo» розкривається: 

а) через портретну характеристику; 

б) через характеристику іншими   

    персонажами; 

в) через авторську характеристику; 

г) у внутрішньому монолозі героя; 

д) у діалогах з іншими персонажами. 
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4. Провідні мотиви новел О. Кобилянської «Меланхолійний вальс», «Фантазія-

експромт»: 

а) громадська і політична діяльність жінки; 

б) краса вільної душі, аристократизм духу, глибокий психологізм; 

в) призначення поета й поезії, мужність героїнь; 

г) трагічна доля жінки, що бореться за майбутнє дітей; 

д) любов до рідної землі. 

5. За жанром «Intermezzo» М. Коцюбинського: 

а) оповідання; б) новела; в) поема; г) етюд. 

6. У якій місцевості України відбуваються події повісті М. Коцюбинського 

«Тіні забутих предків» : 

а) на Київщині; 

б) на Поділлі; 

в) на Харківщині; 

г)  у Карпатах. 

7. О. Кобилянська активно розвивала в українській літературі тему: 

а) влади землі над людиною;  

б) становище освіченої, культурної жінки в суспільстві; 

в) проблеми взаємин інтелігенції та селянства; 

г) життя буковинських селян; 

д)  відновлення прав української мови на Буковині.  

8. У який момент душевного відпочинку герой твору М. Коцюбинського 

«Intermezzo» зрозумів своє основне покликання – служити народові: 

а) коли тікав від «залізної руки города»; 

б) коли після приїзду до пункту призначення почув голос зозулі; 

в) коли насолоджувався музикою степу; 

г) коли побачив хмарку в небі; 

д) коли зустрів мужика і той розповів митцеві про свої біди. 

9. Епізод з тріснутою струною в новелі О. Кобилянської «Меланхолійний 

вальс» є: 

а) експозицією; 

б) зав’язкою; 

в) розвитком дії; 

г) кульмінацією; 

д) розв’язкою. 



10. У новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» порушуються такі основні 

проблеми: 

а) екології природи, єднання людини й природи; 

б) душевної рівноваги, повноцінного життя, мистецтва й митця; 

в) сільського життя, згубного впливу на нього міста; 

г) стосунків народу і влади, захисту селянами своїх людських прав. 

11. Кому М. Коцюбинський присвятив твір «Intermezzo»? 

а) Дружині; 

б) Є. Чикаленку; 

в) М. Жуку; 

г) кононівським полям; 

д) синові. 

12. Хто створив кіноверсію твору "Тіні забутих предків" у середині 60-х років? 

а) Довженко 

б) Параджанов  

в) Яновський 

г) Кончаловський 

13. До якого літературного жанру належить твір О. Кобилянської «Valse 

melancolique» : 

а) Роман; б) повість; в) новела. 

14. Головними героями твору «Valse melancolique» є… 

а) Наталка, Маруся, Параска 

б) Ганна, Софія, Марта 

в) Ганна, Олена, Мотря 

15. У повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" порушені всі названі 

проблеми, крім: 

а) язичництва й християнства; 

б) людини й природи; 

в) кохання й ненависті; 

г) митця й суспільства. 

16. Твір О. Кобилянської «Impromtu phantasie» має характер   

а) фольклорний   

б) автобіографічний   

в) історичний   

г) героїко-романтичний 

17. Марта, героїня твору О. Кобилянської «Valse mélancolique», займалася   

а) викладацькою діяльністю   

б) живописом   

в) музикою   

г) танцями 

 



18. Укажіть визначальні художньо-виражальні засоби у поданому фрагменті. 

«Так, немов музика. Солодкі, упоюючі, вбиваючі... а одначе! ...одначе! Я не 

вчилась музики ніколи. Я ніколи, ніколи не могла «Impromtu phantasie» сама 

грати!» 

а) анафора, гіпербола; 

б) інверсія, персоніфікація;   

в) гіпербола, антитеза;   

г) епітети, повтори.   

19. Про якого персонажа повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» 

йдеться в наведеному фрагменті: «Тепер він мав коло чого ходити. Не був 

жадний багатства  -  не на те гуцул жив на світі, - саме плекання маржинки 

сповняло радістю серце. Як дитина для мами – такою була для нього худібка»?  

20. Поясніть, чому про оповідачку авторка пише, що вона «стала лише 

половиною тим, чим обіцювала стати дитиною...» (О. Кобилянська «Фантазія-

експромт») 

21. Визначте особливості новел М. Коцюбинського (на прикладі  «Intermezzo»).  

22. Поясніть таку художню деталь у творі О. Кобилянської «Меланхолійний 

вальс»: Софія носила красиву нижню білизну й водночас мало звертала увагу 

на свій зовнішній вигляд. Як ця художня деталь характеризує героїню? 

23. Укажіть назву твору, фрагмент якого наведено, та його автора. Визначте 

художньо-виражальні засоби, використані в ньому: «Часто негура заставала 

вівці в полонині. У густій мряці, білій, як молоко, все пропадало: небо, гори, ліси, 

пастухи… Вівці сивим туманом котились попід ногами, а далі пропадали й 

вони…». 

24. Виконайте одне із завдань. 

1) Як ви вважаєте, чи зазнав Іван духовної смерті після загибелі Марічки? Якщо так, 

то в чому вона виявлялась? (за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»). 

2) Поміркуйте, чому герой твору М. Коцюбинського «Intermezzo» вимушений був 

повертатися до землі, «одягненої в камінь і залізо» ? 

3) Напишіть невеличке есе на тему: «Емансипантка у творах О. Кобилянської: яка 

вона?» 

    

 


