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Тема уроку:  «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм 

твору, сучасна (вічна) проблема батьків і дітей. 

Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні 

традиції народного побуту й моралі у повісті «Кайдашева сім’я» 

Мета (формувати компетентності): предметні: навчальна: розкрити жанрові 

особливості повісті, її зміст, систему образів, проблематику, акцентувати увагу на  

майстерності автора змальовувати характери  героїв; розвиваюча: розвивати навики 

аналізу  літературного твору, усне мовлення, абстрактне і образне мислення, вміння 

давати чіткі конкретні відповіді, аналізувати, зіставляти, наводити переконливі факти; 

виховна: виховувати почуття поваги до творчості І. Нечуя-Левицького, вітчизняної 

культури, народної моралі й етносу, виховувати порядність, взаємоповагу, 

взаємопорозуміння у родині. 

 

Тип уроку:  дистанційний, практичне заняття 

 

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 

 

1. Опрацюйте ст. 12 - 19 у базовому підручнику : Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. Освіти / Олександр 

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

2. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

 

1. Організаційний момент 

2. Вивчення нового матеріалу 

За жанром «Кайдашева сім’я» - соціально-побутова сатирично-гумористична 

повість-хроніка. Побутовим і соціальним є конфлікт, навколо якого вибудовується 

сюжетна інтрига. Чимало уваги І. Нечуй-Левицький приділяє обставинам життя 

Кайдашів, зовнішньому світу, зокрема й етнографічним елементам. День за днем і рік 

за роком у повісті виписані родинні події, вони розгортаються динамічно, послідовно 

й стрімко, що є ознакою саме хроніки. 

Повість «Кайдашева сім’я» - яскравий зразок реалістичного твору, адже автор 

досліджує в ній родинні стосунки, зосереджуючись на морально-етичній проблематиці 

(побутово-просвітницький реалізм). 

Письменник створює в повісті переконливі характеристики соціального буття, 

колоритні соціальні типи (Маруся й Омелько Кайдаши, Мотря та інші). Однією з 

найпомітніших ознак реалістичної манери письма є докладне змалювання 



національного колориту українців - побуту, звичаїв, обрядів, вірувань. У такий спосіб 

І. Нечуй-Левицький ретельно освоював українське життя, акцентуючи на його 

побутово-етнографічних аспектах, а отже, і реалізував проголошені ним принципи 

реальності, національності й народності.  

 

Історія створення повісті 

Уперше твір було надруковано в журналі «Правда» № 3-12 1879 року. Того ж 

року повість вийшла у Львові окремими виданнями. 

Ще перед тим, як «Кайдашева сім’я» почала друкуватися у «Правді», Нечуй-

Левицький став клопотатись про дозвіл на її видання в Росії, але 

царська цензура ставила всілякі перепони, вказуючи на ряд «предосудительных мест» 

твору, зокрема в VI розділі, де змальовувалось перебування прочан 

в київських монастирях, та висуваючи інші претензії. 

Тільки 1886 року дозвіл на друкування повісті був даний за умови вилучення «в 

ней автором всех неудобных мест» відзначених цензурою. Внаслідок цього 1887 році 

вийшло в Києві видання «Кайдашевої сім’ї» з рядом цензурних купюр, авторських 

переробок та скорочень. Зокрема було перероблено початок і кінець твору. 

Тексти наступних прижиттєвих публікацій повісті (1894 та 1906 рр.) майже не 

відрізняються від видання 1887 р. 

В основу повісті «Кайдашева сім’я» автор поклав життя однієї селянської 

родини. Прототипом сім’ї Кайдашів стала родина селян Мазурів, відомих своїми 

бійками та колотнечами, проте в художніх образах Кайдашів проглядає широко 

узагальнена письменником трагедія життя тогочасного села взагалі. 

В 1993 році за повістю був знятий однойменний фільм кінооб’єднанням 

«Консорціум Козак», режисер — Володимир Городько. У 2020 році за мотивами цього 

твору було знято телесеріал “Спіймати Кайдаша”. 

Твір неодноразово перевидавався і перекладався іншими мовами. 

 

Літературний паспорт твору 

Автор: Іван Нечуй-Левицький 

Рік написання: 1878 

Напрям: реалізм 

Літературний рід: епос. 

Жанр: соціально-побутова повість (з елементами сатири і гумору) 

За жанром “Кайдашева сім’я” – це соціально-побутова повість, 

оскільки повсякденне життя Кайдашів розгортається в найрізноманітніших побутових 

виявах, які часто окреслюються у гумористичному плані. Схильність до відтворення 

комічних недоречностей письменник вважав однією з характерних рис українського 

народу, елементом національної психіки, багатої на «жарти, смішки, штукарства» та 

загалом на гумор, ще часом і дуже сатиричний 

Темою повісті “Кайдашева сім’я” є зображення побуту й психології українських 

селян у перші десятиріччя після скасування кріпацтва, з усіма його складнощами й 

суперечностями на прикладі однієї родини. 

Ідея: засудження індивідуалізму егоїстичних натур і норм народної моралі, що є 

головними причинами духовної роз’єднаності в родині. 

Головна думка: показ буденних ситуацій, у яких відбувається змізернення 

людської душі, зумовлене постійною залежністю людей від матеріальних нестатків. 



Духовна роз’єднаність зумовлена відсутністю прагнення зрозуміти один одного. Це 

отруює життя і батьків, і їхніх синів та невісток. 

Місце дії – село Семигори, річка Рось; Біївці, Западинці. 

Головні герої “Кайдашева сім’я” 

Омелько Кайдаш — голова сім’ї, був стельмахом 

Маруся — дружина Кайдаша, її називали “економшею” 

Карпо — старший син 

Лаврін — молодший син 

Мотря — старша невістка, дружина Карпа 

Мелашка — молодша невістка, дружина Лавріна 

Другорядні персонажі: Параска Гришиха, Баба Палажка (Солов’їха) 

 

“Кайдашева сім’я”: композиція та сюжет 
Події у повісті розгортаються у такій послідовності:  

Розмови братів про весілля – одруження Карпа – одруження Лавріна – 

повернення Мелашки в Семигори – смерть Омелька 

 

 Експозиція – опис села Семигори, портрети головних героїв, розмова 

Карпа та Лавріна про одруження. 

 Зав’язка – одруження Карпа з Мотрею 

 Розвиток дії – постійні сутички в родині, одруження Лавріна з Мелашкою, 

проща Мелашки до Києва, смерть Омелька Кайдаша, розподіл спадщини. 

 Кульмінація – сутичка Мотрі з Марусею, внаслідок якої Маруся втратила 

око. 

 Розв’язка – примирення двох сімей після того, як засохла груша. 

 

 
 



Особливості композиції 

Розгортання сюжету за принципом нагнітання епізодів, сцен, колізій, завдяки 

чому виразно окреслюється характер конфлікту. 

Смислову роль відіграють численні діалоги. 

Твір складається з дев’яти частин, сюжет у яких розгортається за принципом 

нагнітання епізодів і сцен. Саме діалоги «рухають» сюжет твору, у них розкриваються 

характери героїв. 

Засоби сатири в повісті: гостро комічні сценки, смішні ситуації (п’яний 

Кайдаш, збирання Марусі на сватання), сатира на релігію, забобонність, народний 

характер, мова, описи пейзажів, інтер’єру, портретів. 

 

Проблематика твору: 

У творі висвітлено злободенні для того часу проблеми: злиденне життя 

хліборобів, руйнування патріархального устрою села, темноту й забитість селян, 

пияцтво, відсутність культурного дозвілля.. Разом із тим І. Нечуй-Левицький порушив 

одвічні проблеми: 

 проблема батьків і дітей 

 проблема сімейних стосунків 

 проблема виховання 

 проблема народної моралі 

 проблема віри в Бога 

 проблема людської гідності 

 проблема добра і зла 

 

Особливості повісті «Кайдашева сім’я» 
 Перший в українській літературі твір, який зображує життя української 

сім’ї в пореформений період. 

 Зображення руйнування патріархальних відносин на селі та в сім’ї (син 

піднімає руку на батька). 

 Діалоги в повісті рухають і розгортають дію. 

 Всі епізоди виписані в гумористично-сатиричному плані. 

 У повісті згадується понад 30 релігійних свят 

 Повість багата фразеологізмами 

 

Деякі художні порівняння, використані автором у повісті:  
«куслива, як муха в Спасівку; в Палажки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як 

у баби; Хівря доладна, як писанка; ходить легенько, наче в ступі горох товче; говорить 

тонесенько, мов сопілка грає; дівчина, гарна, як квіточка, червона, як в лузі калина, 

тиха, як тихе літо; лице, як віск, як лице в ченця, бліде; Ой, гарна ж дівчина, як рай, 

мов червона рожа, повита барвінком!» 

 

Обмін враженнями щодо прочитаного. 

 Що вам сподобалось у творі? Чому? 

 Що у вас викликало сміх?  

 Які види комічного ви знаєте? Назвіть засоби комічного у творі. 
 Як ви гадаєте: сварки дійсно припинилися, коли груша всохла? Свою думку 

доведіть. 



Система персонажів 

Карпо – енергійний, суворий, впертий. Про горб «… цілий куток їздить через гору, а я 

буду її розкопувать. Як хтось почне, то й я копирсну заступом скільки там разів». 

“Його насуплене, жовтувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи осміхались.” 

На селі його обрали десяцьким. Хотів, щоб жінка була «з перцем».  

В молодому віці Карпо – мовчазний, замкнутий, але, одружившись, починає дедалі 

відвертіше виявляти свій норов: в одній із сварок він називає батька «іродовою 

душею»; дізнавшись, що мати закрила у своєму хліві його коня, хапає її за плечі, 

притискає до стіни й несамовито кричить: «їжте мене або  вас з’їм!» - а потім із 

дрючком женеться за Кайдашихою, доки та не вскочила у ставок. І вже зовсім цинічно 

звучать його слова: «Не так шкода мені матері, як шкода чобіт». Тож недарма 

громада вибрала Карпа десяцьким, знаючи про його жорстокість, адже з нього «буде 

добрий сіпака». 

 

Питання до групи: 

! Як Карпо ставиться до батьків? Чи підтримуєте ви його? 

! Чи поважають його односельці? Чому? 

! Як Карпо ставиться до своєї дружини, дітей? 

! А як, на вашу думку, ставитимуться до Карпа та Мотрі їхні діти? 

 

Мотря «має серце з перцем», «бриклива, як муха у Спасівку», заможна, галаслива, 

жорстока. «Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з 

рукавами, позакачуваними по лікті, з чорними косами, вона була ніби намальована на 

білій стіні. Загоріле рум’яне лице ще виразніше малювалось з чорними тонкими 

бровами, з темними блискучими, як терен, облитий дощем, очима. В лиці, в очах було 

розлите . щось гостре, палке, гаряче, було видно розум з завзяттям і трохи з злістю.» 

Мотря із часом стає жорстокішою ( не без допомоги Кайдашихи). Коли Карпо 

погнався за матір’ю, дружина під’юджувала його: «По спині лупи її! Виколи дрючком 

їй друге око!» промовистою характеристикою наділяє Мотрю Лаврін, кажучи 

священикові, що братову жінку треба «посадити в клітку та показувати за гроші на 

ярмарках».  

 

Лаврін  –  лагідний, м’який, жартівливий, дотепний, веселий. У нього приваблива 

зовнішність: «Лаврінове молоде довгасте лице було рум’яне, веселі, сині, як небо, очі 

світилися привітно й ласкаво». Він у всьому бачить хороше, добре, шанує людей, 

захоплюється красою природи, має ліричну душу і грає на сопілці. Але, нажаль, 

зрештою і Лаврін стає егоїстом. 

Питання до групи: 

! Чим відрізняється він від брата? 

! Як ставиться до батьків, дружини? 

! Чому він теж став егоїстом? 

 



Мелашка: вродлива, добра, лагідна, з бідної сім’ї, тиха. «Була невелика на зріст, 

але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, 

повновида, з тонким носиком. Щоки, червоніли, як червонобокі яблучка, губи були 

повні та червоні, як калина. На чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чорні 

брови, густі-прегусті, як шовк.»  

Мелашка з Лавріном – повна протилежність Карпові й Мотрі. Лише вони 

залишились, так би мовити, на рівні людяності й закоханості, хоч й навчилися 

«показувати зуби», коли йшлося про посягання на їхнє добро. Тільки раз автор 

порівняв Мелашку з вовчицею, коли вона обороняла своїх дітей. Хоча ця 

характеристика й знижена, проте своєї привабливості Мелашка все ж таки не 

втрачає. Незважаючи на те, що Кайдашиха точила Мелашку, «як вода камінь», а 

«Мотря підкопувалася під неї, мов річка під крутий берег», вона все ж не 

уподібнюється до них, не втрачає людської подоби, а йде на прощу до Києва й 

залишається там у проскурниці. Мелашка гірко сумує за Лавріном, глибоким 

ліризмом сповнені її почуття до нього: «Не жал мені ні села, ні роду, жаль мені 

тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли відразу так залило мою 

душу сльозами». 

Карпо і Лаврін – протилежності: один має батьківські карі гострі очі, другий схожий з 

виду на матір; один – кремезний, другий – тендітний; один – насуплений, сердитий, 

мовчазний, другий – веселий, привітний, балакучий.  

У повісті майже немає сцен, у яких би лунав сміх. Герої «Кайдашевої сім'ї» - дуже 

серйозні люди. Їм не до сміху, оскільки вони – учасники великої родинно-побутової 

війни, якій не видно кінця. Іван Франко вважав, що «Іван Нечуй-Левицький малює в 

«Кайдашевій сім'ї» гірку картину розпаду патріархалізму під впливом 

індивідуалістичних змагань кожного її члена». 

 

Справді, роль батька в Кайдашів зведена нанівець. Омелько Кайдаш:  «Широкі 

рукава закачались до ліктів; з-під рукавів було видно здорові загорілі жилаві руки. 

Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице в ченця. На сухому високому лобі 

набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух, і 

блищало сивиною». Омелько, по суті, ніяк не впливає на перебіг подій у власній хаті. 

Він пливе за течією, а коли пробує якось утрутитись в домашні чвари, то зазнає 

поразки. Образ голови родини – трагікомічний: з одного боку, він богобоязливий, 

палко вірить у святу Параскеву-П’ятницю, яка ніби рятує від наглої смерті й не дасть 

потонути у воді, а з іншого – любить «заглядати в чарку», що потім його погубила, до 

речі, у ту ж таки п’ятницю. Омелько не може зрозуміти й цілком природного бажання 

синів мати свою землю, тобто відчувати себе господарями. Родинні чвари переходять 

межу моральності: Карпо навіть піднімає руку на батька. 

 

 Маруся Кайдашиха «Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з 

довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся 

Кайдашиха замолоду довго служила в дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла 

дуже добре куховарить і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на 

весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралась од їх 



трохи панства». Маруся Кайдашиха – «від її погляду молоко кисне», «на словах, як на 

цимбалах грає», сварлива, улеслива, любляча бабуся. Формування світогляду Марусі 

відбувалося в добу кріпацтва, вона «довго терлася коло панів і набралася од їх трохи 

панства. до неї прилипла якась облесливість у розмові, повага до панів. вона любила 

цілувати їх у руки, кланялася, підсолоджувала свою розмову з ними». І після кріпацтва 

Кайдашиху запрошували куховарити пани й попи, чим вона дуже пишалася. 

Згадується демонстрація панських манер Кайдашихи перед родиною Довбишів, під 

час «розглядин», її приказування «проше вас», з чого сміялося все село (за це 

Кайдашиха здобула прізвисько «пані економша»). Жорстокість, егоїзм і лицемірство 

Кайдашихи виявляються саме в стосунках зі невістками. 

 

Дуже своєрідний у повісті образ баби Палажки, яка щороку збирає по селу мирян і 

водить їх до Києва на прощу, щоправда, не всіх повертає додому, як це сталося з 

Мелашкою. Вона в «наймодерніший» спосіб лікує від пиятики Омелька Кайдаша: 

радить Кайдашисі втопити в горілці цуценя, квасити три дні в тому зіллі оселедця, а 

потім напоїти ним хворого. Автор укладає в уста Кайдашихи емоційно знижену 

характеристику «народної цілительки» не випадково: «Чорна, як сам чорт, ще 

перелякає мого чоловіка», - адже Омелько й справді побачив на ній чортячі роги, а 

чого варте її дивовижне нашіптування над ним: «Хрест на мені, хрест на спині, уся в 

хрестах, як овечка в реп’яхах. Помилуй його, безкостий Марку, сухий Никоне, мокрий 

Миколаю. 

Отже, «Кайдашеву сім’ю», хоч і весело читати, але це сумна повість про долю 

українського села другої половини ХІХ століття, це гірка правда про згубність егоїзму 

й люті, сказана для того, щоб люди ставали досконалішими, гідними себе. Водночас у 

творі прочитується й справжні гімн українському світові з його неповторною 

природою, веселою, життєрадісною, поетичною душею людей, мелодійною, 

багатющою мовою, неповторною у своїй красі піснею. Мабуть, усі ці риси й зумовили 

популярність повісті. 

   

1. Опрацюйте ст. 12 - 19 у базовому підручнику : Українська 

література (рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. 

серед. Освіти / Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

 

2. Законспектуйте основне  

 

3. Виписати засоби створення комічного у повісті «Кайдашева сім’я» 

 
 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

trixy139@gmail.com 

 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку. 

mailto:trixy139@gmail.com

