
Тема: Образи Івана та Марічки (за повістю М.Коцюбинського 

«Тіні забутих предків») 

І. Аналіз повісті (законспектувати) 

Рід літератури: епос 

Жанр: повість 

Тема: Зображення життя гуцулів на 

межі ХІХ – ХХ ст..; відтворення 

поетичного світу давніх 

гуцульських традицій, 

міфологічного світосприйняття і 

світовідчуття гуцулів; сильних і 

нестримних почуттів; органічної 

єдності з природою. 

Ідея: Гімн природі, чистоті людських 

взаємин і почуттів; засудження 

бездуховного життя, обмеженого 

дрібними потребами й 

інтересами. 

Герої: Марічка Гутенюк та її родина; 

Іван Палійчук та його родина; 

Палагна – дружина Івана 

Палійчука; Юра, сусід 

Палійчуків, мольфар; щезник, 

нявка, чугайстир. 

Проблематика:  Гармонія людини і 

природи; 

 Життя і смерті; 

 Вічності й сили кохання; 

 Протиборства добра і зла; 

 Сенсу життя і щастя 

людини; 

 Вірності й зради; 

 Ролі праці в житті людей; 

 Стосунків батьків та дітей; 

 Язичництва і християнства. 

 



ІІ. Самостійна робота за  повістю М.Коцюбинського «Тіні 

забутих предків» 

У завданнях 1-3 виберіть правильний варіант відповіді 

1.Коли Марічка померла, Іван бав: 

А) на полонині, вівчарив;            В) на заробітках у місті; 

Б) майстрував сопілку;                 Г) удома, доглядав за маржинкою; 

2. Іван одружився на Палагні через те, що: 

А) закохався;                               В) так веліли батьки; 

Б) потрібно було жити і              Г) не мав де жити; 

    господарювати;     

3. У повісті НЕ зустрічається така міфічна істота: 

А) арідник;   Б) чугайстир;     В) щезник;     Г) водяник; 

Літературний диктант 

4. Продовжіть речення. 

 У повісті «Тіні забутих предків» події розгортаються в 

_____________________________________________________ 

 Язичницькі вірування гуцулів у повісті проявляються через 

такі 

обряди:_______________________________________________

____________________________________________________ 

 Злим духом, що править усім, у віруваннях героїв повісті 

«Тіні забутих предків» 

постає________________________________________________

_____________________________________________________ 

 Юру боялися, але потребували всі через те, що він 

був___________________________________________________ 

 Палагна стала любаскою Юри, коли побачила, як 

чоловік_______________________________________________

_____________________________________________________ 



 Кохання Івана і Марічки нагадує відомих літературних 

героїв________________________________________________ 

5. Установіть відповідність. 

Діалект                                  Значення 

А плай                                 1 гірська стежка 

Б крисаня                            2 худоба 

В маржинка                        3 капелюх, бриль 

Г легінь                               4 парубок, юнак 

                                             5 обгороджений сінокіс 

6. З’ясуйте, чому Іван не зміг бути щасливим без 

Марічки.__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Доведіть, що Михайло Михайлович мав рацію, коли писав, що 

«гуцули дуже оригінальний народ, з багатою фантазією, зі 

своєрідною психікою, дивними звичаями й 

мовою»___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(Відповіді надсилайте на Viber 0972120481, вказуючи прізвище та номер 

групи, або електронну пошту: shkarevskayolga@gmail.com) 

 

 


