
Тема: Повторення. Творчість Панаса Мирного 

План 

1. Творчий шлях Панаса Мирного 

2. Аналіз роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Завдання 1. Прочитати і переказати зміст роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 

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

 

                Переглянути аналіз роману повісті «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  

              за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rnDOYrPP_5E 

 

Пройти онлайн-тест відкривши посилання join.naurok.ua. 

Код доступу: 8492610. Тест необхідно пройти до 25 листопада. Фото 

результатів тестування відправляти не треба, я їх побачу на 
сторінці викладача. Ви зможете протестуватися тільки 1 раз. Не 
забудьте вказати свої прізвище та ім’я при реєстрації на тестування, 
інакше я не зможу побачити ваші результати) 

 

Домашнє завдання:  

1. Прочитати драму «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого 

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

10 кл.) 

3. Скласти паспорт до твору (письмово у зошит) 

4. Підготуватися до контрольної роботи за твором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnDOYrPP_5E
http://join.naurok.ua/


 

 
 Справжнє прізвище – Іван Рудченко 

 

1. Основоположник українського  

соціально-психологічного роману 
 

2.  “Корифей української прози”  
 

3. “Найвизначніший український повістяр” (І.Франко) 
 

4. “Перший симфоніст української прози” (Олесь Гончар) 
 

5.  “Суворий літописець епохи” (Олесь Гончар)                                  РЕАЛІСТ 

 

6.  «Панас Мирний залишив нам художній синтез своєї доби, галерею повнокровних 

образів, народних характерів, що мають велику силу соціального узагальнення». 
 

7.  «Тим, хто є для української поезії Шевченко, тим для української прози Панас 

Мирний». 
 

8. «Моє невеличке серце ще змалечку пестила любов до тебе, мій обездолений краю, 

і вона оповила мою душу чарівними снами і підбуркувала думки до роботи» 

(Панас Мирний) 
 

9. «…Уся творчість Панаса Мирного, насамперед два завершених романи, знаменує 

повний відхід української прози від етнографізму та побутописання, 

зосередження уваги на злободенних соціальних проблемах» 

 

10. «Панас Мирний належить до найвизначніших наших повістярів і визначається 

особливо влучною характеристикою дійових осіб та поглибленням їх психології» 

 

11. Роман цей справді — народний твір… це вже не просто пісня про наше гірке 

безталання, а велична симфонія”. (М. Наєнко) 

 

 

 
 

ПРО АВТОРА 



Ідея: 

Виражена самою алегоричною назвою твору – 

нагодовані воли не ревтимуть, селяни житимуть мирно,  

якщо будуть задоволені своїм суспільним статусом,своїм добробутом.  

Проблема протесту, відстоювання своїх прав вирішується із християнських, 

загальнолюдських позицій: злочином несправедливість не здолати. 
 

 

 

 

ПЕРШИЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН 

(«роман з народного життя») 
 

Історія написання:  
 

       У квітні 1872 року перед Великодніми святами Панас Мирний їхав із Полтави до 

Гадяча, де на той час жили його батьки. Дорогою почув від візника історію Василя 

Гнидки, заможного селянина, котрий очолив банду злодіїв. Що грабувала та вбивала 

людей.  

      Думки про це не давали письменнику спокою: «Далі я вже не пам'ятаю, що ми 

балакали з машталіром; знаю тільки, що цілу дорогу балакали, але все те Гнидка собою 

затер, зарівняв у моїй пам'яті; тільки сам зостався, як здоровенний іржавий цвях, 

забитий у білу гладеньку стіну мого спомину…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рід: епос                                         Стиль: реалізм 
 

Назва роману: запозичена з біблійної книги Йова, назва була запропонована Іваном 

Білим ( братом письменника) 
 

Інша назва (авторський підзаголовок): “Пропаща сила” 
 

Місце дії: село Піски 
 

Час: до і після скасування кріпацтва 1861 р. 
 

Прототип Чіпки: Василь Гнидка 
 

Прообразом баби Оришки була нянька Панаса Мирного – кріпачка Ірина Баієнко 
 

«ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»  

Нарис «Подорож від Полтави до Гадяча» 1874 

Повість «Чіпка» 

 

«Пропаща сила», 5,6 редакція -  в співавторстві з Іваном Біликом (братом) 

 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?», надрукований у Женеві 1875 р. 

 



Тема твору: зображення майже столітньої історії села Пісок і на цьому тлі – долі 

правдошукача-бунтаря, «пропащої сили» Чіпки Варениченка. 

 

Особливості композиції: 

 

1 частина – Дорослий Чіпка і перше кохання.  

2 частина – історія села Піски, історія Максима Гудзя.  

3 частина – складна доля хлібороба Чіпки, добро і зло.  

4 частина – підсумок життя Максима, Чіпки.  

 

1. Роман має дві головні сюжетні лінії:  

 лінію Нечипора Вірениченка  

 лінію Максима Ґудзя, а також кілька другорядних, які є життєписом інших 

персонажів. 

 

2. У романі переплелися два художні підходи – публіцистичний (Іван Білиик віддавав 

перевагу соціальному аспекту) і суто художній (Панас Мирний).  

 

Композиція роману схожа на 

" будинок з багатьма прибудовами і надбудовами " 
зроблений не одночасно і не за строгим планом. 

(О.Білецький) 
 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

- народна мораль;                           -  батьки і діти;  

- добро і зло;                                   -  земля і достаток;                        

- кріпацька неволя;                         - "пропаща сила";  

- жінка в сім'ї;                                 - любов і сімейне щастя;  

- праця.  
 

Чіпка - складний проблематичний образ правдошукача і кримінального злочинця.  

Причини падіння: Опускається на дно: пиячить, грабує, вбиває. 

 



Сюжет 

Частина 1 

«Польова царівна»  

Зустріч Чіпки  та Галі, знайомство героїв. Чіпка називає Галю «польовою царівною» 

 

«Двужон» 

Розповідь про батька Чіпки, який прийшов у Піски і називався небожем Карпа Окуня, 

Остапом Хрущем. Він заслав старостів до Мотрі Жуківни – бідної, некрасивої дівчини, 

яка жила зі своєю мамою. Остап Хрущ вирушив на заробітки. Згодом з Дону прийшла 

звістка, що Хрущ – це Притика, який покинув жінку і троє дітей. У селі поширилась 

чутка, що він навіть не Притика, а Іван Вареник – кріпак пана Польського. Чоловіка 

Мотрі покарено багаторічною службою. Мотря народила у важких муках сина. 

Батюшка назвав дитину Нечипором. 

 

«Дитячі літа» 

Люди цуралися Мотрі та її матері. Мотря важко працювала, а Оришка доглядала 

дитину. Однолітки не приймали хлопця, називали «байстрюком». Бабуся захищала і 

читала казки. Мотря била Чіпку, а бабуся завжди вміла заспокоїти. 

 

«Жив-жив» 

Багатий козак Бородай узяв хлопця доглядати худобу. Одного разу господар побив 

Чіпку за непослух, а той ледь не спалив обійстя. Чіпку віддають до діда Уласа, який пас 

громадську отару. Знайомство з другим підпасичем Грицьком, сиротою, що жив у 

далекої родчки. Грицько надрав горобців, бо ці птахи раділи мукам Христа. 

 

«Тайна-невтайна» 

Чіпці подобається бути в діда Уласа. Мотря отримує спадщину від далекого родича. 

Баба Оришка помирає. Дід розповідає Чіпці про батька. Чіпка вважає, що батько зробив 

недобре, що не вирізав усіх панів. Діда Уласа потягли до пана в двір. 

 

«Дознався» 

Дід у неволі. Чіпка йде до громади і просить взяти пастухом. Громада відмовляє, бо 

Чіпка ще замолодий. Чіпка починає працювати на своїй землі, робиться господарем. На 

полі знову зустрічає Галю. 

 

Частина 4 
 

«Хазяїн» 

Грицько Чупруненко вирушив на заробітки і працював не покладаючи рук. Повернувся 

до рідного села, придбав хату й господарство. Почав гордувати бідними й горнувся до 

багатих. Посватався до дочки багатого козака й отримав відмову. Згодом одружився із 

сусідською наймичкою Христею – сиротою, не дуже вродливою, але працьовитою і 

веселою дівчиною. 

 

 

 



«Невзначай свої» 

Чіпка з ватагою пограбував заможного господаря. Вони поїхали до Максима Ґудзя 

ділити вкрадене. Чіпка зустрічається з Галею та зізнається в коханні. Галя дарує Чіпці 

кисет. 

 

«Розбишацька дочка» 

Галя зізнається Чіпці, що її засватано за москаля Сидора. Дівчина ділиться своїми  

Переживаннями, її мучить діяльність батька. Галя ставить умову: якщо Чіпка 

відрікається нечистих справ, то вона вийде за нього заміж. 

 

«Козак не без щастя, дівка не без долі» 

Чіпка за 50 карбованців відкупляє Галю в москаля Сидора. 

 

«Новий вік» 

Люди обирають Чіпку на земство. 

 

«Старе – та поновлене» 

Чіпку виганяють із земства, бо він був мужицьким представником. Знаходять причину: 

справу про сторожа. Максим  Ґудзь помирає. 

 

«На своїм добрі» 

Чіпка посватав Галю. Свахи не сподобались одна одній. Мотря полюбила Галю. 

Невістка привезла до хати багато добра та худоби. Дружба сім 'ями (Грицько та Чіпка). 

Галя стає хрещеною Христиного сина. Чіпка почав продавати полотно. 

 

«Лихо не мовчить» 

Явдоха переїзджає до Чіпки та Галі. Постійні сварки Мотрі та Явдохи. Чіпка починає 

пити та гуляти з давніми друзями. Явдоха помирає. 

 

«Так оце та правда?» 

Чіпка вирізує сім'ю Хоменків. Мотря заявляє у волость. Галя повішалася.Чіпку 

відправляють на каторгу до Сибіру. Грицько бере Мотрю до себе. Незабаром вона 

помирає. 

 

ПЕРСОНАЖІ 

Головні: 

 Чіпка Варениченко;  

 Мотря Жуківна (Чіпчина мати); 

 Максим Ґудзь; 

 Явдоха (дружина Максима); 

 Галя Ґудзь (дочка Максима, дружина Чіпки); 

 Грицько Чупруненко (товариш Чіпки); 

 Христя (дружина Грицька). 

Другорядні: Іван Вареник (Чіпчин батько), баба Оришка, Василь Порох, пани Польські, 

Лушня, Матня, Пацюк, Чижик. 

 



Чіпка: 

 «З дитинства виродок та байстрюк» 
 

 «Пропаща сила»  (Із правдошукача він перетворився на страшного злочинця) 
 

 « Не багатого роду, та чепурної вдачі» 
 

 «…дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка.  

Ним світ якась незвичайна сміливість і духовна міць,  

разом з якоюсь хижою тугою…» 
 

 «Ми з ним пасли вівці. Він парень добрий,  та тільки чудний 

 собі. А тепер, каже, зажив? От і добре!» (Грицько про Чіпку) 
 

Галя - кохана Чіпки 
 

 «Розбишацька дочка» 
 

 «Ти думаєш легко мені дивитися на життя батькове  

повік з життям добрих людей? Це все, що на мені, -  

все награбоване. Ти думаєш, не давить воно мене?» 
 

 «Польова царівна» 
 

 «Невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду» 
 

 «Як ти ввійшла до нас, то мов праведне сонце вступило в хату,  

           немов нам очі розв'язала, світ повила рожевим квітом» (Мотря Галі) 
 

 «То вже що багата та вродлива, а привітна та вбачлива до кожного» (Христя про 

Галю) 
 

Мотря - мама Чіпки 
 

 «Найбільш трагічний жіночий образ української літератури» 

 «Не знала щастя змалку, не бачила й дівкою» 

 «Вона б своєї пучки зрізала та дала своїй дитині.  

Щоб їй було краще» 

 «Я зна., хто ті розбишаки… То мій син Клятий!  

Ходімо у волость… у волость ходімо!» 
 

Баба Оришка: 

 Баба Чіпки 

 «Єдиний світлий спогад з дитинства» 

 «А баба така добра була, до всіх добра…» 

 

Христя: 

 Дружина Грицька 

 Найглибше розуміє правдошукання Чіпки 

 «У Чіпки й серце добріше, й душа чистіша… А що він п'є?... То його лихо 

п'є…недаром він хвалився ним!... Та як же його й не пити, живучи між такими 

людьми, що кожен тільки й дума: як би мені та меня, як би кого обідрати, 

ошукати? 

 
 



Грицько Чепруненко: 
 

 Друг Чіпки 
 

 «Сидів, рота роззявивши, коли дід повідав, що пани знову забирають його до 

двору, і не журився долею Уласа» 
 

 «Купивши ґрунт почув себе Грицько зараз іншим… зовсім іншими очима дивився 

на людей: до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда» 
 

 «Життєва філософія – «своя сорочка ближче до тіла» 
 

 «Він чи не єдиний з усього села таки підійшов до Чіпки-каторжникка, озвався до 

нього «з самого глибу серця» і у його запитання-співчутті «не було ні докору, ні 

помсти, а вчувався тяжкий жаль – шкода пропащого брата» 
 

Явдоха: 

 Мама Галі 

 У молодості перепродувала крадене 

 «Хижа, падка на розкіші та на прибуток» 

 «Явдоха за Максимом тільки те й робили, що пили та гуляли» 

 «Підохочувала Чіпку, вітала його братчиків. Живучи цілий вік таким життям, 

вона звикладо його сама, раділа всякій удачі, допомагала в розбешацьких затіях» 
 

Максим Ґудзь: 

 Батько Галі 

 «Як же дійшов до літ та убрався і силу, - біда з ним та й годі! Високого зросту, 

бравий, широкоплечий, як із заліза збитий, а до того ще меткий, як заєць, співун-

реготун… Хороший з лиця – повновидний, рум'янець на всю щоку, з чорними 

веселими очима, лискучим усом, - він був перший красень на селі» 

 

Другорядні персонажі 
Чижик – секретар суду, що лише за хабарі згоден «полагодити будь-яку справу». Саме відмова 

Чижика справедливо розглянути скаргу Чіпки на відбирання землі стала однією з причин трагедії 

Чіпки. 

 

Василь Порох – п’яниця, що ненавидів панів і добре вмів писати скарги до суду й допоміг Чіпці 

написати скаргу, коли в того відібрали землю. 

 

Матня, Пацюк, Лушня – «товариші» Чіпки по розбійництву. Дуже негативні персонажі. З малих 

років звикли до грабіжництва, ледарства. П'яниці та негідники. Затягують Чіпку в своє лихе 

товариство, приваблюють його спокусами «легкого», проте злочинного життя. У важкі хвилини 

(зокрема, коли Чіпку покарали за бунти проти панської сваволі) зраджують його, тікаючи. Це не 

справжні друзі, а лише знайомі, які паразитують за допомогою Чіпки.  

 

«Лушня був широкоплечий панище, високий, бравий, з хорошим панським личком, з чорними гарними 

вусами, з карими веселими очима», дуже балакучий. 

 

«Пацюк собі худощавий, низький, мишастий – справжній пацюк, такий і прудкий, говіркий, співучий – 

на селі перший співака». 

 

«Матня одрізнявся од усього товариства… неповороткий, неохайний. Голова величезна, обличчя 

татарське, кругле, як гарбуз, ноги короткі та товсті, як стовпці. Не любив він ні балакати, ні 

співати, а любив на світі одну тільки горілку, дудлив її, як воду…» 


	Пройти онлайн-тест відкривши посилання join.naurok.ua.
	Код доступу: 8492610. Тест необхідно пройти до 25 листопада. Фото результатів тестування відправляти не треба, я їх побачу на сторінці викладача. Ви зможете протестуватися тільки 1 раз. Не забудьте вказати свої прізвище та ім’я при реєстрації на тесту...
	Домашнє завдання:
	1. Прочитати драму «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого
	ПЕРСОНАЖІ
	Другорядні персонажі


