
Тема: Повторення. Творчість Івана Нечуя Левицького 

План 

1. Творчий шлях Івана Нечуя Левицького 

2. Аналіз повісті «Кайдашева сім’я» 

Завдання 1. Прочитати і переказати зміст повісті «Кайдашева сім’я». Опрацювати 

опорний конспект до твору. (Г.Дем’яненко. Візуалізована література 10 кл.) 

 

                Переглянути аналіз роману повісті «Кайдашева сім’я» за посиланням:  

              https://www.youtube.com/watch?v=uzHlouwcoY8 

 

 

Пройти онлайн-тест: https://naurok.com.ua/test/tvorchist-ivana-nechuya-

levickogo-4552.html 

 

Домашнє завдання:  

1. Прочитати роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні» Панаса Мирного. 

2. Опрацювати опорний конспект до твору. (Г.Дем’яненко. Візуалізована література 

10 кл.) 

3. Скласти паспорт до твору (письмово) 
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Справжнє прізвище-Левицький 

1. «Іван Левицький – се великий артист (митець) зору,  

се колосальне, всеобіймаюче око України.» (І.Франко) 

 

2. «Левицький був у важку, войовничу, заогнену пору тим,  

чого в таку пору і найрозумніші не розуміють-був артистом,  

творцем живих типів..» 

 

3.  «Без Нечуя не можна собі з`ясувати Панаса Мирного, Грінченка, ба навіть 

Коцюбинського…Нечуй починає собою нові сторінки в літературі. Це не тільки свіжа 

сила, але й новатор, з новою манерою письма, з новим соціальним горизонтом». 

4.  «Іван Нечуй-Левицький не був публіцистом, не був борцем ані полемістом, не був 

чоловіком партії, прихильником такої чи іншої політичної доктрини чи програми...» 

5. «З певністю можна стверджувати, що сама Божа милість, сама Божа благодать 

дарувала Україні  цього прозаїка, як-то, незадовго перед тим, знову ж таки з Божим 

промислом, явлено було їй геніального Тараса Шевченка. І то майже символічно, що 

географічні, родові точки, де в середоточчі української землі, яка дихає трипільською 

пракультурою, сталися ці два виверження українського духу, розташовані майже поряд: 

від Стеблева до рідного села Т.Шевченка…лише якихось 20 верст». 

 

 

 

 

Рід: епос                             Стиль: реалізм 

Жанр: соціально-побутова сатирично-гумористична повість-хроніка. 

Прототипи героїв: прототипами героїв стали члени родини Мазурів, відомі своїми 

байками та колотнечами. Їхніми сватами дійсно були Довбиші. 

Тема: змальовування побуду та психології українських селян у перші десятиріччя після 

скасування кріпацтва. 

Ідея: критика окремих вад тогочасного панівного суспільного ладу, засудження 

індивідуалізму егоїстичних натур 

Час подій: перші десятиріччя після скасування кріпацтва. 

                   Місце подій: Семигори, Бієвці, Западинці, Київ  

 

ПРО АВТОРА 

«КАЙДАШЕВА СІМ’Я»  



Композиція (9 розділів) 

Експозиція: опис природи села Семигори – розмова братів Кайдашенків про дівчат, 

про майбутнє одруження – залицяння Карпа до Мотрі – оглядини в Довбишів.  

Зав`язка: сватання та одруження Карпа.  

Розвиток подій: суперечки за власність між двома поколіннями – залицяння й сватання 

Лавріна до Мелашки – пригоди Кайдашихи під час поїздки в Біївці – постійні конфлікти 

між родичами-похід Мелашки на прощу до Києва-пошуки Лавріном Мелашки – 

повернення Мелашки в Семигори – смерть Омелька Кайдаша через пияцтво.  

Кульмінація: сварка за кухоль, через який Марусі Кайдашисі Мотря виколола 

око, сварки за курку, півня, кабана, грушу(кожна сварка має свою кульмінацію) 

Розв`язка:           Груша раптово всохла, в обох садибах настав мир і злагода. 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 Добра і зла; 

 сімейних стосунків; 

 кохання; 

 взаємин батьків і дітей; 

 віри в Бога та моралі; 

 людської гідності та свободи. 

 

 

 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ, ЯКИЙ РУХАЄ СЮЖЕТ,- 

СУПЕРЕЧКИ МІЖ БАТЬКАМИ Й ДІТЬМИ,  

СУПЕРЕЧКИ БЕЗГЛУЗДІ, НІКЧЕМНІ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омелько Кайдаш 

 Старий Омелько був дуже богомільний, 

ходив до церкви щонеділі не тільки на 

службу, а навіть на вечерню, говів два рази 

на рік, горнувся до духовенства, любив 

молитись і постити; він понеділкував і 

постив дванадцять п`ятниць  на рік… 
 

 Він був добрий стельмах, робив панам і 

селянам вози, борони, плуги та рала і 

заробляв добрі гроші, але ніяк не міг 

вдержувати їх у руках. Гроші втікали до 

шинкаря. Панщина поклала на Кайдашеві 

свій на печаток. 
 

 Ніби намальований на чорному полі 

картини, сидів Кайдаш в білій сорочці з 

широкими рукавами..Широкі рукава 

закачались до ліктів; з-під рукавів було 

видно здорові загорілі жилаві руки. 

Широке лице було сухорляве й блідне, 

наче лице в ченця. На сухому високому 

лобі набігали густі дрібні зморшки.  
 

 Вірить у святу Параскеву-П`ятницю 
 

 Богоязливий. 

 

Маруся Кайдашиха 

 «Проше вас», « Пані економша» 
 

 « Вона була вже не молода, але й не стара, 

висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими 

очима, з тонкими губами та блідим лицем.  
 

 Вона сварлива, конфліктна жінка. Маруся 

гарно готувала й замолоду служила у панів 

покоївкою, «терлась коло панів і 

набралась від них трохи панства». 

 

 «від її погляду молоко кисне», «на словах, 

як на цимбалах грає» (улеслива, проте 

лицемірна). Кайдашиха з погордою 

ставиться до бідніших від себе, любить 

вихвалятись. 
 

 «…Маруся пишала губи, осміхалась, сипала 

облесливими словами, наче дрібним 

горохом. До природної звичайності 

української  селянки в неї пристало щось 

дуже солодке, аж нудне.  
 

 « Вона стояла над душею Мотрі, наче 

осавула на панщині…». 

 

Карпо – старший син 

 «Карпо ніколи  не сміявся гаразд, як 

сміються люди. Його насуплене 

жовтувате лице не розвиднювалося 

навіть тоді, як губи усміхалися». 
 

 «Чоловік гордий та жорстокий, з його 

буде добрий посіпака». 
 

 «…був широкий в плечах, з 

батьківськими карими гострими 

очима, з бліднуватим лицем. Тонкі 

пружки його блідного лиця з тонкими 

губами мали в собі щось неласкаве. 

Гострі темні очі були ніби сердиті». 

 

 «Нітрішки не жалкував, неначе він побив 

якого-небудь парубка в шинку»(після 

бійки з батьком) 

 

Мотря  

 «Бриклива», «З перцем» 
 

 «Робоча та проворна» 

 

 «куслива, як муха в Спасівку» 
 

 «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 малювалося з 

чорними тонкими бровами, з темними 

блискучими, як терен, облитий дощем, 

очима».  
 

 Дівчина була із заможної родини, але не 

вихвалялася на селі.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сміх крізь сльози» 

«Кайдашева сім`я» - арена людських пристрастей» 

«Кайдашева сім`я» - це модель всієї України». 
 

 «Повість «Кайдашева сім`я» з погляду на високоартистичне змалювання 

селянського життя і добру композицію належить до найкращих оздоб 

українського письменства».  (І.Франко) 

 

Проскурниця: Мелашка після прощі залишається в неї 

Балаші (родина Мелашки)  бідні свати 

Довбиші (родина Мотрі) багаті свати 

 

 
ЦИТАТИ ПРО ТВІР 

Лаврін – молодший син 

 Хочу жінку тиху, як тихе літо 
 

 «…  молоде довгасте лице було 

рум`яне. Веселі сини, як небо, очі 

світились привітно й ласкаво. Тонкі 

брови, русяві дрібні кучері на голові, 

тонкий ніс, рум`яні губи-все подихало 

молодою парубочою силою». 
 

 Хлопець жартівливий, дотепний, 

веселий. Він у всьому бачить добре, 

шанує людей, захоплюється красою 

природи, має ліричну душу й грає на 

сопілці. 

 

Мелашка 

 «Дівчина була невелика на зріст, але 

рівна, струнка, 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 жаль мені ні села, ні роду, жаль 

мені тільки чоловіка. Мабуть, він за 

мною побивається, коли одразу так 

залило мою душу сльозами».(Мелашка 

в Києві) 

 

 

 
Баба Параска:  суперниця баби Палажки 

 

Баба Палажка  

 Збирає по селу мирян і водить їх до Києва на прощу 
 

 Лікує від пиятики Омелька Кайдаша: радить Кайдашисі втопити в 

горілці цуценя, три дні квасити в тому зіллі оселедця, а потім 

напоїти ним хворого. 

 

 



 «Жодна література світу не має такого правдивого, дотепного, людяного, 

сонячного, хоч дещо затьмареного тугою за кращим життям, твору. Тут усе 

виконує свою визначену автором роль, веде свою мистецьку партію, як 

інструмент у хорошому оркестрі чи хорі». (Максим Рильський) 

 

 « Твір «населений» дуже серйозними, навіть похмурими людьми. Лише інколи 

пробує жартувати Лаврін, а Мотря й Кайдашиха, якщо й сміються, то хіба що зі 

злістю. Їм не до сміху, оскільки вони-учасники великої родинно-побутової війни, 

якій не видно кінця».  

 

 «Українська патріархальна сім`я не має сильної чоловічої влади. Рівноправність, а 

часто верховенство жінки в сім`ї – червона нитка в прозі Нечуя-Левицького». 

(Ніла Зборовська) 

 

 «Яка прекрасна мова! Читав-наче погожу воду у спеку пив. Яке знання народних 

звичаїв!» (Михайло Коцюбинський)  

 

 « Головне ж для письменника не «сміх заради сміху», а вірність життєвій правді. 

З серії кумедних подій виростає реальна і трагічна за своєю суттю картина життя 

селянства, яке потрапило з кріпосницького ярма у безвихідь нових пореформених 

відносин». 

 
 

Малюнки до твору 
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