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Тема: Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.  

Мета: дати поняття про засоби комічного в повісті; удосконалювати вміння відшукувати в тексті 

художні засоби та визначати їх роль у вираженні авторської позиції, розвивати вміння 

висловлювати міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводити аналогії з 

сучасним життям; інформувати про сценічне життя повісті; збагачувати словниковий запас учнів; 

виховувати почуття толерантності, поваги до письменника та його творчої спадщини. 

Обладнання: портрет письменника, текст твору, ілюстративний матеріал на тему «картини побуту, 

звичаїв та обрядів у повісті «Кайдашева сім'я» 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1.Привітання 

2.Перевірка готовності до уроку 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Фронтальна бесіда 

Чи є якісь моральні норми у вашому житті, які ви боїтеся порушувати? І звідки ви знаєте, що саме 

робити не можна? Відповідь аргументуйте. 

✵ Чи боялися Кайдаші грішити? Чи відчували каяття після вчинку, що суперечив моральним та 

етичним нормам? Відповідь аргументуйте, використавши текст твору. 

3. Літературний диктант 

IІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ  

1. Слово вчителя 

Однією з особливостей повісті «Кайдашева сім’я» є те, що соціальний конфлікт у ній посилюється 

моральним, який виникає через недотримання і порушення членами родини загальноприйнятої 

системи норм і цінностей народної етики. Напевно, саме з цієї причини автор потворність 

дрібновласницького побуту викриває засобами сатири і гумору. чого варті епізоди родинного 

життя, які зображують війну за першість у хатніх справах між Мотрею та Кайдашихою. Про які вже 

морально-етичні норми тут можна говорити? Не забуваємо і про те, що всі члени родини були 

людьми віруючими, ходили до церкви, а отже, повинні були в повсякденному житті 

дотримуватися Божих заповідей. 

2. Розподільний словниковий диктант 

Запишіть у дві колонки. Перша колонка — позитивні риси людей та чесноти християнської моралі, 

яких слід дотримуватися в сім’ї. Друга колонка — риси, які можуть привести до руйнування 

стосунків. Зважайте при відповіді на сім’ю Кайдашів. Які їхні індивідуальні риси характерів 

призвали до родинних чвар? 



Егоїзм, любов до ближніх, вірність, зневага, довіра, взаємоповага, повага до старших, 

взаєморозуміння, злагода, жадібність, миролюбність, заздрощі, жорстокість, милосердя, 

самовідданість, черствість, самопожертва, непорозуміння, співчутливість, культурність, 

доброзичливість, щедрість, добродушність, безкультур’я, спільна радість, агресивність, 

благородство, неповага до старших, чесність, працьовитість, злорадство, вчасне застереження від 

зла, роздратування, байдужість, відповідальність за долю ближніх, ненависть, самолюбивість. 

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота зі словником літературознавчих термінів: визначення видів комічного 

«Кайдашева сім’я» належить до кращих гумористично-сатиричних творів української літератури. 

Гумор — це м’яка форма комічного; сміх, який не ставить за мету викриття явища; добродушне 

підсміювання. 

Засобом гумору часто викриваються окремі вади і недоліки в житті. 

Сатира — це гнівне осудження в творі явищ суспільного і особистого життя. Сатиричні образи 

викликають у читача почуття обурення і огиди до негативних явищ життя, зображених у творі. 

Іронія — іносказання, яке виражає насмішку або лукавство; подвійний смисл, коли сказане 

набуває в контексті мови протилежного значення; висміювання, яке містить критичну оцінку того, 

що висміюється. 

Іронічне ставлення передбачає насмішку, дещо сховану, але таку, що легко виявляється в 

інтонаціях автора-оповідача; іноді іронія маскується удаваною похвалою. 

Сарказм — зла, уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії. 

2. Слово вчителя 

Аналізуючи повість «Кайдашева сім’ї» І. С. Нечуя-Левицького, В. Панченко пише: «Важливим 

елементом українського селянського світу, який постає зі сторінок повісті, є сміхова культура. 

Джерелом комічного завжди є невідповідність, життєва суперечність: між метою — і засобами, 

формою — і змістом, діями — і обставинами. 

Сміючись, ми немовби підносимося над цими суперечностями, оволодіваємо ними. Наш сміх над 

сторінками «Кайдашевої сім’ї» — це своєрідний виклик безглуздості тієї домашньої війни, яка, по 

суті, знищує родину. Він здатен очищувати, лікувати, допомагати звільнитися від життєвої 

скверни». 

У «Кайдашевій сім’ї» І. С. Нечуй-Левицький постає перед нами як неперевершений майстер сміху. 

Арсенал гумористичних засобів письменника надзвичайно різноманітний. Виділимо найтиповіші 

групи і результати занесемо до таблиці. 

 



 

 

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ НА ПРАКТИЦІ 

1. Обмін думками 

Як ви думаєте, з якою метою письменник застосовує такі різноманітні засоби гумору і сатири? Щоб 

посміятися із своїх персонажів? чи, можливо, він думав про інше? 

Підсумкове слово вчителя 

Повість «Кайдашева сім’я», в якій письменник майстерно використав засоби як гумору, так і 

сатири, викликає не тільки сміх, а й серйозні роздуми, змушує кожного глянути на себе збоку. 

Ми розуміємо, що Нечуй-Левицький звертається до засобів сміху не заради сміху. Ніде нема 

глузування з героїв. Навпаки, автор співчуває своїм персонажам, серед негативного хоче 

підкреслити і щось позитивне. Окремі місця твору звучать сміхом крізь сльози. 



 

Урок 6 

Тема: Панас Мирний (П.Рудченко). Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості. 

Мета:  

Навчальна: ознайомити учнів із життям та етапами творчого шляху письменника; 

Розвивальна: розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного, 

висловлення власних суджень з приводу почутого; поглиблювати вміння працювати з додатковою 

літературою; 

Виховна: виховувати почуття пошани до великих митців, любов до художньої літератури. 

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до його біографії, виставка його творів. 

Теорія літератури: соціально-психологічний роман. 

Хід уроку 

 

I.Організаційний момент 

ІI. Мотивація навчальної діяльності школярів 

 «В цій людині билося палке серце патріота, справжнього гуманіста» 

такі слова про Панаса Мирного сказав Олесь Гончар. 

Важко собі уявити українську літературу без Панаса Мирного (Панаса Яковича Рудченка). Це про 

нього літературознавці пишуть: «Спадщина письменника належить до тих здобутків гуманістичної 

літератури, які підносяться над своїм часом, виходять за межі однієї мови, стають невичерпним 

джерелом, з якого п’ють люди всієї землі». (П. Хропко.) Це його Олесь Гончар назвав «першим 

симфоністом української прози». 

ІІ. Оголошення теми й мети уроку.  

За звичайною зовнішністю, під мундиром високопоставленого чиновника Російської імперії билося 

серце палкого патріота України, знавця людської душі й гарячого поборника добра та 

справедливості. Саме з ним і відбудеться наше знайомство на сьогоднішньому уроці. 

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу 

Міні-лекція вчителя з показом ілюстрацій та елементами бесіди. 

«Вся моя слава — Україна,— ще в молодості писав Панас Мирний у щоденнику,— якби я їй добра 

хоч на мачину зробив, то б мені і слава була, я більшої не хочу. Якби я зміг показати безталанну 

долю життя людського, високую його душу, тепле серце, як вони є у мирі,— то б моя слава була і 

моя надія справдилася.» 

Панас Мирний мріяв про високе мистецтво, а доводилося сидіти в канцелярії, займатися нудною, 

немилою роботою заради засобів для існування. «Серце моє наливалось огнем, у грудях ходили 

прибої гніву. О, чим я тобі відомщу, ти, кляте життя, невільне, підданське! Чим я тобі вимещу, 



дурний начальнику, за твої даремні попріки, за твоє огидне і неправдиве слово? Нічим? Ні, я 

виставлю тебе на показ усьому мирові, твої дурні привички, твоє насилування чоловічої 

совісті…»,— читаємо в інших щоден-никових записах письменника. 

Хто ж він, Панас Мирний?  

Це Панас Якович Рудченко, який (записуємо)народився 1849 року в сім’ї дрібного чиновника у 

Миргороді, що на Полтавщині. Батько майбутнього письменника, Яків Григорович, пройшов усі 

нижчі щаблі чиновництва і лише під кінець життя ледь дослужився до повітового казначея. Родина 

Рудченків була великою — четверо синів і дочка. Батькова платня, на яку в основному жила сім’я, 

здавалася мізерною. Як згадує сам Панас, якби не шматок власної землі, «доводилося б сім’ї й 

голодувати. Кожного треба обути й одіти та й хоч про невеличку освіту їх потурбуватися». Але, хоч 

матеріальні негаразди були відчутними, батько хотів бачити дітей освіченими, а синів, крім того, 

чиновниками. 

Навчався Панас спершу в Миргородському парафіяльному училищі, а згодом, з переїздом батьків 

до Гадяча,— в повітовому училищі. У 1862 році закінчив його з похвальним листом. Хлопець мріяв 

про гімназію, університет, але на заваді стала відсутність коштів. 

У 14 років Панас поступає на службу і тягне цю важку чиновницьку лямку понад півстоліття! Він 

пройшов шлях від канцеляриста, помічника бухгалтера до дійсного статського радника в 

губернському казначействі, що дорівнювало військовому чинові генерала. 

Майбутнього письменника завжди боляче вражала поведінка молодих чиновників — пияцтво, 

моральна розбещеність, безкультур’я, байдужість до громадських справ. Окрім того — пихате, 

зверхнє ставлення до простих людей, хабарництво. 

— Чи змінилися службовці нині? 

Зовні життя Панаса Мирного проходило тихо, спокійно, без особливих подій. Удень — служба, 

увечері — сім’я, а вночі — улюблена літературна праця, кипіння пристрастей і думок. Ще в юності 

він склав для себе план літературної самоосвіти — глибоке знайомство з класикою, сучасною йому 

літературою, вивчення усної народної творчості. 

— Наскільки, на ваш погляд, важливо ще в юності мати чітку життєву мету й програму її 

здійснення? 

Оскільки за часів Панаса Мирного українську мову було заборонено, то його твори під 

псевдонімом виходили тільки за кордоном.(запишемо) Оповідання «Лихий попутав», нарис 

«Подоріжжя од Полтави до Гадячого», повість «П’яниця». Це — початок. Панас Мирний глибоко 

досліджує пореформлену дійсність, характери простих людей, намагається зрозуміти психологію 

їхніх вчинків. Задумує великий роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і починає роботу над ним. 

Свій твір дає почитати братові Івану Білику. Той радить розширити історичну частину й сам 

береться її дописати. Так він став співавтором. 1876 року в Петербурзі почали друкувати твір, але в 

цей час вийшла заборона видання книг українською мовою. Роман побачив світ тільки через 

чотири роки у Женеві за сприяння М. Драгоманова. 

У 1915 році, на своє 66-ліття, П. Я. Рудченко одержав багато привітань. Його вшановували як 

талановитого і сумлінного, високого за рангом чиновника. А в цей час полтавська жандармерія 

розіслала циркуляр про розшук неблагонадійних осіб, серед яких значився і Панас Мирний. 



Цікава історія привселюдного розкриття таємниці про те, хто ховався за псевдонімом Панас 

Мирний і був знаменитим українським письменником (сам Панас Якович вважав це неважливим, 

головне, як його твори прислужаться українському народові). 

У 1890 році Полтаву відвідала театральна трупа Садовського. Захоплений грою Марії 

Заньковецької, Панас Мирний підніс їй рукопис своєї драми «Лимерівна» з присвятою. 

Подаровану п’єсу Марія Костянтинівна зуміла провести за сприяння свого родича Катеринича 

через театральну цензуру, а в жовтні 1891 року запросила Панаса Яковича на прем’єру до Курська. 

Письменник через службу не зміг поїхати, але у квітні 1892 року він таки побачив свій твір на сцені, 

вже в Полтаві. Лимерівну грала Занько-вецька. Вистава пройшла з великим успіхом. Зворушений 

митець, слухаючи овації, забув про свій припис не розкривати псевдоніма і під вигуки публіки: 

«Автора! Автора!» — піднявся на сцену. Перед здивованими очима полтавців стояв багатьом 

відомий полисілий, худий, «засмоктаний бомагами», трохи зніяковілий і розчулений колезький 

радник П. Рудченко. Заньковецька надягла на нього вінка (за книгою В. Черкаського «Панас 

Мирний. Біографія».— К., 1973). 

На одній із літературних субот сорокарічний Панас познайомився з учителькою музики 

Полтавського інституту шляхетних дівчат Олександрою Щейдеман. Її обізнаність у літературі, 

музиці разом із молодістю й гарними блакитними очима глибоко вразили його серце. Знаючи, що 

в Олександри є наречений, він усе-таки наважився добиватися її руки і серця. І переміг! У листі до 

Панаса Мирного Олександра Михайлівна так пояснила своє почуття до нього: «Твоє добре серце в 

поєднанні з глибиною твого геніального розуму справляє на мене приголомшуюче враження… і 

невже мені, грішниці, випало таке щастя і честь бути твоєю дружиною…» 

У Рудченків було четверо синів, яким батько заповідав стати гідними українцями. 

Панас Мирний дуже захоплювався музикою, народною піснею. 

Митця не стало 1920 року. В Полтаві створений літературно-меморіальний музей Панаса Мирного. 

Твори письменника багато разів перевидавалися, перекладені багатьма мовами світу. 

V. Закріплення знань, умінь та навичок 

Проблемне запитання до учнів. 

— Біографія Панаса Мирного дуже індивідуальна, неповторна чи, може, є в ній те, що можна 

наслідувати? 

VІ. Підбиття підсумків уроку 

Інтерактивна вправа «Займи позицію». 

— Ознайомившись із життєписом Панаса Мирного я зрозумів (зрозуміла), що героями не 

народжуються, а стають. 

VІІ. Домашнє завдання 

Знати біографію письменника; 

Зробити та записати в зошит хронологічну таблицю по життю та творчості митця; 

Прочитати половину (із скороченого тексту) твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».  

Надіслати виконані завдання на мою пошту  julia.n95@ukr.net 



 


