
Урок 15 

Тема: Дворянство як міф про краще життя. Пдміна особистісних етичних цінностей становою 

приналежністю. Значення творчості  І. Карпенка-Карого. 

Мета:  поглиблення знань про драматичні твори (на прикладі п'єси Івана Карпенка-Карого 

«Мартин Боруля»; навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного 

мовлення; формувати навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; навички 

спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточення, уміння сприймати чужу точку 

зору; навички роботи з книгою, уміння знаходити самостійно потрібну інформацію та презентувати 

її; загальнокультурну: естетичний смак та зацікавленість читанням; громадянську: виховання 

поваги до духовних цінностей українського народу. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I.Організаційний момент. 

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

1.Асоціативний кущ 

Пригадати інформацію, пов’язану з поданими датами, іменами, назвами. Розкрити зміст кожного 

поняття, дат стосовно життя і творчості письменника, з якими вони пов’язані. 

 «Наталка Полтавка» І. Котляревського,  

 27 жовтня 1882, Театр корифеїв,  

 Карпенко-Карий, відновлення дворянства,  

 1886, комедія,  

 «Міщанин-шляхтич, п’ять дій, дворянство як міф про краще життя, викриття, засудження. 

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

Сьогодні на уроці на прикладі образу Мартина Борулі розкриємо конфлікт здорової народної 

моралі з «манією» дворянства, породжений відстоюванням ним своєї людської гідності. 

Простежимо, до чого може привести людину ігнорування здорової народної моралі. 

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1.Робота над змістом твору. Бесіда 

-Що керує Мартином Борулею у його прагненні довести своє дворянство? 

-Проаналізуйте, як ставляться до цього оточуючі.(Випишіть цитати з твору) 

- Складіть характеристику головного героя; 

- Охарактеризуйте засоби творення комічного у п'єсі. 

2. Перегляд відео 



https://www.youtube.com/watch?v=SrPQYRIwi40  

3. Аналіз мови героя 

Цікавою є і мова Мартина Борулі. Герой часто вживає полонізми (запозичення з польської мови), 

русизми (жеч, уродзоний, папінька, мамінька….), щоб підкреслити свою належність до польської 

шляхти і рівність з дворянством. 

Зверніть увагу на такий факт - як засіб гумору автор використовує народні розмовно-побутові 

фразеологізми, що виступають неодмінним компонентом діалогів героїв п’єси (вигуки-побажання, 

вигуки-лайки). 

Напр.: [Мартин:] Що ж мені тепер з тобою робить? Га? Що? ... Бодай ти галушки не 

проковтнув, щоб ти вареником подавився, кажи, шкуру з тебе здерти?; [Мартин:] Чого ж ти 

біг, бодай ти луснув; [Мартин:] Бери, бодай тебе за пупа взяло ... ; [Мартин:] А щоб ти 

подавився! А щоб ти утопився! Дворянські бумаги на цигарки?! Щастя твоє, що я слабий!». 

Отже, мотивація поведінки Борулі на поверхні., її Мартин не приховує: захист людської гідності як 

своєї, так і своїх дітей, прагнення оберегти їх від тяжкої («чорної») селянської праці, від «давньої 

залежності і бідності», Боруля марить тим, щоб хоч його онуки «були дворяне, не хлопи, що не 

всякий на них крикне: бидло! теля!». І сам він затято відстоює свою гідність: намагається будь-що 

домогтися покарання для свого кривдника дворянина Красовського. 

Сповнені іронії, а іноді й сарказму сцени, у яких Боруля намагається завести у своєму домі 

«дворянські порядки». Комізм тут досягається через разючу невідповідність між давно усталеним 

способом життя селянина-хлібороба й омріяною панською шляхетністю. 

Сам І. Карпенко-Карий блискуче грав роль Мартина Борулі в «театрі корифеїв». Завдяки 

добродушному народному гуморові, упізнаваності, психологічній переконливості образів, гострій 

злободенності проблематики п’єса ось уже понад сто років з успіхом іде на сценах вітчизняних 

театрів. 

4. Порівняльна характеристика комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» та  трагікомедії « Мартин 

Боруля» 

Через увесь твір проведено лінію: гідність людини визначає не привілейований соціальний статус, 

а чесна праця, простота, щирість у стосунках із людьми. 

Ми можемо зробити висновок, що образи головних героїв обох п’єс дуже схожі між собою тим, що 

прагнули лише до задоволення власних потреб і амбіцій. 

Спорідненість творів обмежується лише схожістю тематики. Відмінність – поетика реалізму і 

класицизму, різний характер комізму, яскрава національна своєрідність. 

У комедії «Міщанин-шляхтич» реалізована важлива настанова класицизму – «не будьте такими, як 

оцей Журден». У Карпенка-Карого середовище більш реальне, персонажі показані в більш 

складних стосунках. Основна ідея комедії полягає в тому, що не аристократичне походження, а 

особисті якості людини визначають її роль і місце в суспільстві. . 

- Секрет довголіття цих п’єс не лише в неперевершених комічних епізодах, а в тому, що 

драматурги порушили одну з вічних людських проблем - підміну особистісних етичних цінностей 

https://www.youtube.com/watch?v=SrPQYRIwi40


(чесність, порядність, працьовитість, кохання) становою приналежністю (повагою за чином). -Чи 

завжди щастя вміщується в поняття: чин та матеріальний достаток? 

5.Заповнити таблицю 

 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

1. Проблемне питання 

Як ідеї, образи, настрої твору «Мартин Боруля» перегукуються з нашою сучасністю? 

2. Прийом «Символ» 

Моє «Я» після вивчення творчості І. Карпенка-Карого. 

3.Повідомлення д.з 

1. Прочитати твір «Хазяїн» 

2. Виконати завдання, виділені жирним шрифтом 

3. Завдання надіслати мені на пошту julia.n95@ukr.net  

 

 

 

mailto:julia.n95@ukr.net


 

Урок 16 

Тема: ПЧ № 1 «Хазяїн» І. Карпенка-Карого 

Мета: продовжити знайомити  з творчістю  письменника, драматурга, з персонажами його творів, 

ознайомити учнів із поняттям «соціально – сатирична комедія», розкрити тему та  ідею твору,  

охарактеризувати образ Пузиря; удосконалювати навики характеристики літературного героя, 

вміння аргументовано відстоювати власну позицію; виховувати повагу до людей, вміння 

здійснювати життєвий вибір. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків 

1.Вступне слово вчителя. 

Судити про письменника за одним його твором, звичайно, можна, але це буде далеко не повне 

уявлення. Тому самостійно прочитана п’єса І. Карпенка-Карого «Хазяїн» допоможе краще пізнати 

особливості творчості великого драматурга, її значення для розвитку як української, так і світової 

драматургії, дасть яскравішу картину тогочасних суспільних умов, адже вони є схожими з 

нинішніми. 

За твердженням акторів театру, зіграти на сцені героя, що страждає, плаче, як не парадоксально, 

легше, ніж героя, котрий щиро радіє й сміється. Те ж саме і в літературі: плачу набагато більше, ніж 

сміху; тому написати комедію може лише справжній майстер художнього слова, яким і є І. 

Карпенко-Карий. 

ІII.СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди 

- Чому Карпенко-Карий обрав собі такий псевдонім?  

- Що означає Карпенко? 

- Кого називали корифеями? 

- Які ви запам'ятали твори І. Карпенка-Карого з повідомлення учня? 

     І. Карпенко-Карий написав 18 оригінальних п'єс, кожна з яких стала своєрідною вершиною в 

жанрі драматургії. Тематично вони охопили осмислення конкретних суспільних процесів Другої 

половини 19 ст., філософські роздуми про мистецтво, людину й життя. Драматург прожив своє 

життя , самовіддано працюючи для України. 

    Його серце було сповнене любові до друзів. Сподвижників по театральній справі, він уникав 

конфліктів, не мав надмірних амбіцій і честолюбства, нікому не заздрив. Особливо душевно 



ставився до найближчих людей, які в листах та спогадах засвідчували,що найвищими ідеалами 

Карпенка-Карого були ідеали добра, любові, духовного єднанні. 

На різні теми писав драматург, але улюбленою темою була тема  зображення класу буржуазії, 

селянської буржуазії, тяжіння до багатства, ти самим гублячи людські чесноти. 

2.   Обмін враженнями щодо прочитаного твору «Хазяїн» 

 

- Чи сподобався вам твір 

- Що вас вразило в творі ? 

- Які герої з твору вам до вподоби і чому? 

 

 

3.   Історія створення комедії 

«Хазяїн» — соціальна комедія Івана Карпенка-Карого, написана в 1900 році. У ній драматург 

висвітлює явище становлення нової селянської української буржуазії в кінці 19 ст.  Автор 

характеризував п'єсу, як злу сатиру на людську любов до стяжання без жодної іншої мети. 

Іван Карпенко-Карий виношував образи сільського мільйонера Терентія Пузиря та його оточення 

понад 10 років, з часу написання п'єси «Сто тисяч». Роботу над твором він завершив весною 1900 

на хуторі Надія, названому так на честь першої дружини, Надії Тарковської.    

Прообразами головного героя п'єси, Терентія Пузиря, були українські підприємці на зразок 

Терещенків та Харитоненків, становлення яких відбувалося в умовах розвитку   капіталізму в 

тодішній Російській імперії і на території України, зокрема. 

Через образ Терентія Пузиря, вихідця з селян, який швидко розбагатів, скуповуючи землі, 

Карпенко-Карий проводить основну ідею твору. 

У листі до сина Назара від 26 березня 1900 року драматург повідомляв: «Я пишу нову комедію 

«Хазяїн», але діло туго йде, часто голова болить. Одначе перший акт готовий, і я ним наче 

задовольняюсь. Хоч то раз у раз так зі мною буває: поки пишу, задовольняюсь, а напишу — 

недоволен». Через три тижні робота над комедією була завершена. «Уже кінчаю нову комедію 

«Хазяїн», — писав автор тому ж адресатові в листі від 14 квітня 1900 року. Ключ до розуміння 

цього твору нам дав сам автор: «Хазяїн» — …зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної 

іншої мети. Стяжання для стяжання!» 

 

 

4.Робота над текстом твору 

«Хазяїн» - художнє продовження «Ста тисяч», комедії, створеної 1889 року. Звідти бере початок 

образ Пузиря, який близький по духу головному герою п'єси «Сто 



тисяч» 

-     Як звали головного героя з п'єси «Сто тисяч»? 

-     Якими рисами був наділений Герасим Калитка? 

В ньому така сама жадоба ненаситна до збагачення, дикість натури користолюбця та 

аморальність, як і в Пузиря з твору «Хазяїн». Автор писав 1900 року своєму братові Панасові  

Саксаганському:«Комедія ця дуже серйозна, і я боюся, що буде дуже скучна для публіки, котра від 

комедії жде тільки сміху, (Хазяїн» же - зла сатира на чоловічу любов до стягання без жодної іншої 

мети. Стяжання для стяжання! Побачимо, як-то вона піде!» 

 

4.1. Тема твору – це показ людської любові, пристрасті до збагачення, «без жодної іншої мети. 

Стяжання для стягання!»(автор визначив тему сам) 

4.2.Сюжет твору 

Сюжет побудований на основі життєвих конфліктів, породжених законами життя. Багатий 

землевласник прагне досягти максимальних прибутків шляхом експлуатації робітників, розорення 

бідняцьких господарств. Заради наживи він іде навіть на шахрайство. Мільйонер Пузир 

домовляється з Маюфесом про участь у шахрайстві і дає вказівки своїм управителям посилити 

експлуатацію строкових робітників, позбавити їх землі. Ці плани Пузиря становлять зав’язку 

комедії. Під час здійснення хижацьких планів виникають  різні ускладнення, конфлікти. Стався бунт 

робітників і селян, розкрито шахрайство, Пузир тяжко захворів. Загострення цих конфліктів 

становить кульмінацію комедії. Фінал п’єси водночас гротескний і трагічний — «пузир» лопнув — 

Терентій Пузир помирає від розриву нирки ( це розв'язка). 

4.3.  Основна ідея твору— моральне звиродніння стяжателя, для якого зиск понад все, і який не 

зупиняється перед жодними аферами, лише б помножити свої статки. 

4.4. Жанр твору 

Це комедія соціально-сатирична, бо викриває і висміює явища, породжені капіталістичним ладом, 

аморальність вчинків і капіталістів-землевласників. Дію п'єси рухають самі її основні конфлікти. 

4.5.Драматичний конфлікт 

Усі сюжетні лінії і колізії тісно переплітаються і становлять основу  драматичного конфлікту, в 

основу якого лежить суперечність між безмежною жадобою наживи мільйонера-землевласника і 

тим, що , за влучним висловом одного з персонажів,  «не може разом все ковтнути». 

- Які основні конфлікти, на вашу думку , присутні в творі «Хазяїн»?  

Конфлікти: Пузир і закон; 

                     Пузир і робітники;  

                     сімейний конфлікт. 

 



4.6. Проблематика твору  

- Проблема добра і зла (Пузир, Феноген, Ліхтаренко; загибель Зозулі). 

-  Проблема збагачення заради збагачення (Пузир — історії з халатом та кожухом, авантюра з 

переховуванням статків банкрота Петра Михайлова, епізод з гусьми — «грабіжниками» 

Пузиревого добра).  

- Проблема взаємин батьків і дітей ( Пузир — Соня).  

- Проблема взаємин «пузирів» та ітелігенції (Пузир — Золотницький, Пузир — Калинович, Пузир — 

Соня).  

- Проблема моралі, духовності (Пузир: пам’ятник Котляревському і орден Станіслава — що 

вагоміше і що вигідніше? Зневага до бідного інтелігента Калиновича — і дозвіл на одруження 

Калиновича з Сонею (виявляється, що брат Калиновича — прокурор і може врятувати Пузиря від 

тюрми і ганьби!) 

4.7.Складання характеристики головного героя 

(учитель разом з учнями працює на основі опорного плану над розкриттям образу Пузиря) 

                                Опорний план 

1)  Соціальне й економічне становище Терентія Пузиря. 

2)  Особливості образу Пузиря: 

- ненаситна жадоба .збагачення як основна і визначальна риса характеру; 

- інші риси характеру Пузиря - безчесність, несправедливість, жорстокість, бездушність, 

деспотичність, некультурність, честолюбність, скупість, жадібність. 

3)  Типовість образу Пузиря. 

4)  Спорідненість образу Пузиря :: сатиричними образами хижаків у творах М. Салтикова-Щедріна, 

О. Островського, Ж. . Мольєра і тощо. 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

1. 1нтерактивна вправа «Мікрофон» 

    Створюючи образ Пузиря, І. Карпенко-Карий мав на меті створити український варіант 

антигероя, відомого в усьому світ і передусім завдяки славетній комедії Мольєра 

«Міщанин-шляхтич». 

- Висловіть свою думку : 

«Чи можна вважати Пузиря «новим українцем» свого часу?» 

 «Пузир - справжній господар чи ні?» 

 



2.Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

- Продовжіть речення: 

«Твір Івана Карпенка-Карого мене примусив замислитися над тим...» або   

« П'єса «Хазяїн» вчить мене...» 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Прочитати твір «Хазяїн» 

2. Зробити короткий  конспект матерілу 

3. Завдання надіслати мені на пошту julia.n95@ukr.net 

 


