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Дата: 15.11.2021 

Урок № 13 

Тема уроку: Життєвий і творчий шлях І.Карпенка- Карого. Багатогранність діяльності. 

Жанрова різноманітність творів. І.Карпенко-Карий і «театр корифеїв». 

Мета уроку: 

 навчальна: познайомити учнів з життєвим шляхом і творчою діяльністю драматурга 

І.Карпенка-Карого, його зв’язком із «театром корифеїв»; домогтися усвідомлення 

багатогранності літературної та театральної діяльності письменника; поглибити знання з 

теорії літератури про жанрову різноманітність його драматичних творів; 

 розвиваюча: розвиток пошукової діяльності учнів, їх творчих здібностей, уміння 

самостійно здобувати знання з будь-яких джерел, готувати повідомлення на задану тему; 

розвивати навички сприйняття інформації на слух; 

 виховна: виховувати почуття поваги до видатних людей, любов до художньої 

літератури, театру. 

 методична: формування життєвих компетенцій учнів на уроках української літератури 

засобами сучасних педагогічних технологій. 

Матеріали до уроку: 

План: 

1. Батьківщина І. Карпенка-Карого, його батьки. 

2. Роки навчання. 

3. Служба в урядових установах. 

4. Любов до театру. 

5. Під наглядом поліції. 

6. Останні роки життя, смерть І.Карпенка-Карого. 

7. Жанрова різноманітність творів. 

 

Батьківщина І. Карпенка-Карого, його батьки.  

         Народився майбутній драматург 17 вересня 1845 року в селі Арсенівці поблизу 

Єлисаветграда (нині Кіровоград) у родині управителя поміщицького маєтку. Мати походила з 

давнього козацького роду. Євдокія Садовська була кріпачкою, викупленою на волю своїм 

чоловіком. Підростаючи, вразливий хлопчик все більше відчував жорстокість кріпацького 

побуту, в якому насильство, знущання були звичайним явищем. Плач і стогін замучених 

панщиною кріпаків боляче вражали дитяче серце. На характер і світовідчуття майбутнього 

драматурга помітно впливала атмосфера родинного порозуміння, душевної теплоти і 

поетичності, яка, незважаючи на матеріальні нестатки, панувала в сім’ї Тобілевичів. 

Карпо Адамович і Євдокія Зіновіївна (батьки) були людьми щедрої поетичної вдачі. В 

їхній родині особливо шанували Шевченкове слово і народну пісню, тому й люди горнулися 

до цієї сім’ї. В довгі осінні вечори до Тобілевичів сходились жінки і дівчата прясти. За роботою 

співали, розповідали цікаві бувальщини. От коли наслухався малий Іван усяких сумних 

оповідань про кріпацьке життя, цікавих казок та приказок. А скільки народних пісень у ті довгі 

вечори дійшло до серця юного слухача, пісень, що в них оживали картини народної недолі, 

оживали героїчні постаті Морозенка, Наливайка, Богуна, Палія — мужніх захисників народної 

волі! Разом з піснями в душу хлопчика входила велика любов до поневоленого народу, яку 

пізніше ні час, ні школа й канцелярія, ні важкі життєві випробування не змогли заглушити в 

його житті. Від матері, яка дуже любила театр і знала напам’ять майже всю «Наталку 

Полтавку», малий Іван неодноразово чув захоплюючі розповіді про вистави мандрівних труп. 
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Під впливом цих розповідей театр для хлопця став мрією, втіленням краси, правди, героїчного 

минулого рідного народу. 

Роки навчання 

Початкової грамоти І. Тобілевич навчився, як тоді водилося, у дяка, а продовжував 

освіту у Бобринецькому повітовому училищі. Навчання хлопцеві давалося легко, і закінчив 

він трьохкласне училище в числі найкращих учнів, за що йому дали в нагороду «Собрание 

литературных статей Н. И. Пирогова» (Одеса, 1858) з написом: «Дана от бобринецкого 

уездного училища ученику 3-го класса Ивану Тобилевичу за успехи в науках и благонравие 

на публичном акте 21-го июня 1859-го года». Іван Тобілевич далі вчитися не зміг, бо не було 

в батьків для цього коштів. 

Служба в урядових установах 

Коли Іванові було 14 років, батько влаштував його на посаду писаря у станового 

пристава в містечку Мала Виска. Пізніше Іван Тобілевич працював у Бобринці канцеляристом 

у міській управі, а потім у повітовому суді. До установи, де служив Тобілевич, звертались зі 

скаргами багато людей. Іван Карпович був свідком того, як чиновники — бюрократи і 

хабарники — підтримували експлуататорів. Ці спостереження письменник потім широко 

використовував, створюючи свої п’єси. У 1865 р., переїхавши до Єлисаветграда, І. Тобілевич 

був столоначальником повітової, а потім секретарем міської поліції і мав чин колезького 

секретаря, чиновницька кар’єра його не приваблювала. Змістом його життя стала театральна, 

літературна і громадсько-політична діяльність. 

Любов до театру 

У дружній сім’ї Тобілевичів діти вчились не тільки розуміти і цінувати народне 

мистецтво, а й любити труд, шанувати людей праці. Не випадково ця сім’я дала українській 

культурі чотирьох видатних артистів — корифеїв українського театру: Івана, Миколу, Панаса 

і Марію Тобілевичів. Щоб побувати на виставах у Єлисаветграді (тепер Кіровоград), він пішки 

ходив туди з Бобринця за п’ятдесят кілометрів.У Єлисаветграді був заснований театральний 

гурток. В його роботі активну участь брали М. Кропивницький та І. Тобілевич. Улюбленим 

твором артистів і глядачів була п’єса «Назар Стодоля» Т. Шевченка, у якій автор розкрив 

суперечності між багатими і бідними козаками в XVII ст. У цій п’єсі Іван Карпович грав 

Назара, а його дружина — Галю. На знак любові до творчості Шевченка подружжя дало своїм 

дітям імена героїв п’єси — Назара і Галі. Ім’я одного з головних персонажів п’єси «Назар 

Стодоля» — Карого Тобілевич узяв собі за псевдонім. З великим успіхом театральний гурток 

ставив п’єсу І. П. Котляревського «Наталка Полтавка», а також п’єси російського письменника 

О. М. Островського «Бедность не порок», «Доходное место» та ін. Вистави за участю корифеїв 

театру М. Кропивницького, М. Заньковецької, братів Тобілевичів піднесли український театр 

на небувалу височінь. Прославлених артистів захоплено вітали Київ і Мінськ, Одеса і 

Кронштадт, Петербург і Тбілісі. 

Під наглядом поліції 

Царські жандарми переслідували учасників гуртка. В 1883 році Івана Карповича за 

розпорядженням міністра внутрішніх справ звільнили з роботи в поліцейському управлінні. І. 

Тобілевич вступає в трупу (колектив акторів) М. Старицького, де працює під псевдонімом 

Карпенка-Карого. Діячам українського театру доводилось тоді працювати в тяжких умовах, 

постійно зазнаючи утисків від царського уряду і його цензури. Театр не мав постійного місця 

і мандрував країною. Тобілевич писав п’єси для українського театру і брав активну участь у 

виставах як актор. Під час гастролей у Ростові на початку 1884 року в театрі з’явився жандарм 

і повідомив, що Карпенку-Карому забороняється далі перебувати у цьому місті і не 

дозволяється повернутись в Україну. Отже, заслання... І довелось письменникові три довгі 

роки прожити у вигнанні в Новочеркаську на Дону, де він працював ковалем, палітурником 
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тощо. Митець тяжко переживав відірваність від театру, від культурного життя, від рідного 

народу. 

Ще два роки під наглядом поліції Карпенко-Карий прожив на хуторі Надія неподалік 

Єлисаветграда. Обробляв своє поле, вивчав життя селян. Колишні знайомі чиновники, пани з 

погордою відверталися від Івана Карповича. Проте селяни шанували Тобілевича, бо він кому 

добрим словом давав пораду, а кому й грошима допоміг у скруті. 

Останні роки життя, смерть І. Карпенка-Карого 

Нарешті знято поліцейський нагляд. Іван Карпович знову серед близьких людей, серед 

артистів, зайнятий улюбленою справою. Його талант драматурга й актора тепер був цілком 

відданий народові. Один за одним з’являлись на сцені й чарували публіку герої п’єс Карпенка-

Карого в його ж майстерному виконанні: Мірошник («Наймичка»), Бондар («Бондарівна»), 

Калитка («Сто тисяч»), Пузир («Хазяїн») та ін. З бурхливого театрального життя щоліта 

повертався Карпенко-Карий на хутір Надія відпочивати. Тут написав він драми. Свідомістю 

високого обов’язку перед своїм народом і його культурою була позначена вся драматургічна 

й артистична діяльність Карпенка-Карого. Ось чому давній друг письменника М. Л. 

Кропивницький у нарисі «Спогади про Бобринець і бобринчан» писав: «Заслуги Івана 

Карповича перед українським театром великі... він зоставив по собі слід, котрий не заросте 

і не затерніє, поки живе Україна».  

В останні роки Карпенко-Карий усе частіше скаржився на здоров’я. Намагаючись 

урятувати брата, Панас Саксаганський  улаштував поїздку до Берліна для лікування. Після 

обстеження лікарі винесли страшний вердикт: хвороба (рак селезінки) невиліковна. 

Помер Карпенко-Карий 2 вересня 1907 року. Його тіло перевезли в Україну й поховали 

поруч із батьком на цвинтарі в селі Карлюжині на Херсонщині (тепер Кіровоградська область) 

неподалік від хутора Надія. 

 

У 1870 році Іван одружився з дворянкою Надією Тарковською. У передмісті 

Єлисаветграда подружжя придбало садибу. Саме тут народилися діти. На гроші з посагу 

дружини Тобілевич заснував хутір: збудував велику хату, стайню, різні господарські 

приміщення. На жаль, не судилося долею довге життя дружині: вона передчасно померла від 

сухот, а згодом родина зазнала й другого удару – померла найстарша дочка Галя. На честь 

своєї дружини Тобілевич назвав цей хутір Надія. У наші дні це відомий історико-культурний 

заповідник і мальовниче, казкове місце. 

 

Жанрова різноманітність творів.  

  І.Карпенко-Карий писав на різноманітні теми, використовуючи й різні жанри 

драматичних творів.  

 З-під його пера виходить прозовий твір «Новобранець», перша драма «Чабан», яка 

пізніше дістала назву «Бурлака», написана  1883 року. 

 В умовах гласного нагляду поліції, обшуків і допитів драматург написав п’єси 

«Безталанна», «Наймичка», «Мартин Боруля». 

Усього з-під пера драматурга вийшло 18 п’єс. 

Написав: трагікомедії («Сто тисяч» (1890)), «Мартин Боруля»), сатиричну комедію 

(«Хазяїн» (1900)), соціально-психологічну драму («Безталанна» (1884)), соціальні комедії 

(«Суєта», «Житейське море») та ін. 

Незважаючи на перешкоди (через Емський указ 1878 р., що писати про історичне 

минуле, таке багате на теми й цікаве для читача, заборонено), Карпенко-Карий усе ж таки 

звернувся до історичної тематики: п’єси «Бондарівна» (1884), «Мазепа» (1893, досі не 
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опублікована: рукописний оригінал знаходиться в Петербурзі), «Паливода ХVІІІ століття» 

(1893), «Гандзя» (1902).  

Вершинним твором І.Карпенка-Карого на історичну тематику вважається трагедія 

(«Сава Чалий» (1899)). 

З теорії літератури  

Драма — літературний рід, у творах якого, призначених для вистави на сцені, явища 

життя й характери розкриваються в розмовах та діях персонажів. 

Основні особливості драматичних творів: єдність дії та слова; зображення персонажів 

через їхні вчинки, поведінку, висловлювання; відтворення подій як живого процесу; наявність 

ремарок; призначення для вистави на сцені; поділ тексту на дії, картини, яви; діалогічна форма. 

Комедія — драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири розвінчуються 

негативні суспільні й побутові явища, змальовується смішне. Комедії можуть бути 

гумористичні  і сатиричні. 

У гумористичних комедіях викриваються хиби в характерах окремих людей, унаслідок 

чого герої потрапляють у різні смішні ситуації.  

У сатиричних комедіях викриваються й засуджуються корінні вади суспільного життя.  

Трагедія — драматичний твір, у якому зображено зіткнення непримиренних життєвих 

суперечностей, а незвичайний герой потрапляє в безвихідне становище, вступає в боротьбу з 

нездоланними в даній ситуації силами і, як правило, гине. 

Трагікомедія — вид драматичних творів, який має ознаки як трагедії, так і комедії. 

 

 

 

1. Іван Тобілевич народився у …  

2. Дівоче прізвище матері … Хто викупив її з кріпацтва?  

3. І.Тобілевич перейняв любов до театру від ..  

4. Початкову освіту драматург отримав …  

5. Які службові посади займав у урядових установах?  

6.Яких корифеїв українського театру дала сім’я Тобілевичів?  

7.Разом з яким драматургом І.Тобілевич організував театральний гурток у Єлисаветграді?  

8.Звідки І.Тобілевич узяв свій псевдонім – Карпенко-Карий?  

9.У честь кого були названі діти Івана Карповича – Назар і Галя?  

10.Скільки років Іван Карпович перебував під наглядом поліції?  

11.Які твори І.Карпенка-Карого ви знаєте?  

12.Коли помер і де похований І.Карпенко-Карий?  

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ   

Для всіх:  

1.Знати біографію І.Карпенка-Карого. Підручник Українська література 10 клас (рівень 

стандарту, академічний рівень) О.М.Авраменко, В.І.Пахаренко стор.50-67. 

2. Прочитати трагікомедію «Мартин Боруля», уміти її аналізувати. Можна переглянути фільм 

Г.Юри і Л.Швачка «Мартин Боруля» (адреса в мережі Інтернет: http://v7.arg.ua/6026-martin-

borulya-1953-tvrip-ukr.). 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

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

 


