
СПІЙМАТИ КАЙДАША 

 

Спіймати Кайдаша” - хіт українського телебачення. 

Український 12-серійний телесеріал 2020 року, створений компанією «ПроКіно» для 
телеканалу СТБ. Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту є Наталка 
Ворожбит.  

Сюжет телесеріалу заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». 
Прем'єра телесеріалу відбулася 2 березня 2020 року на телеканалі «СТБ». 
 

https://kinoguru.me/164-spymati-kaydasha.html  

      
 

2 СЕРІЯ        

Фрагмент 1 

(5.30 – 8.56)  

1. Прочитайте слова, які ви почуєте в фрагменті. Перегляньте  
слова у  словнику.   

 

подобатися  

гризтися 

Такий язик, що геть! 

нерозписані 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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підтримка 

заміж припекло –  

упертий –  

норов –  

ділянка –  

разходникі  

біситися -  

справити свадьбу  

заколоти свиню 

подати заяву 

засилати сватів  

Ти шо, здурів?  

повар = кухар 

шалаш 

влазить в борги 

викуп  

дурноватий викуп 

задовбати  

                     

2. Подивіться відеофрагмент та виконайте тест. 

А.  Скажіть, чи відповідають змісту тексту наступні вислови:  

 

1. Сім’я Довбишів рада, що Мотря хоче вийти заміж за Карпа (так, ні). 

2. Батько Мотрі каже, шо не буде  батьківські  підтримки (так, ні). 

3.  Матері Карпа подобається вибір сина (так, ні). 



4. Карпо не хоче ніякого  весілля (так, ні). 

5. Батько Карпа згоден влізти в борги заради сина (так, ні). 

 

Б. Знайдіть правильний варіант 

 

1. Повідомлення про весілля  а) було несподіване 

      б) довго чекали 

      в) усі  знали про нього 

2. Батьки обох сімей    а) ради одруженню дітей 

      б) проти одруження дітей 

      в) їм  байдуже 

3.  Мати Карпа каже, що у Мотрі а) гарний норов 

      б) дуже поганий норов 

      в) можна жити з таким норовом 

4. Розмови з батьками проходять  а) спокійно 

      б) дуже нервово 

      в) по-дружньому 

5. В решті решт     а) батьки погодилися 

      б) відмовилися від весілля 

      в) відрадили дітей одружитися 

 

 В. Закінчите вислову відповідно до змісту тексту: 

1. Ніколи мені оці Кайдаши ______________________________________. 

2. Маруся ______________________________________________________. 

3. Побачиш, як це без ____________________________________________. 



4. Якщо тобі вже так заміж припекло, то 

______________________________. 

5. Но, Мотря твоя! В неї такий норов, що я боюся, що вона 

________________. 

3. Сначала будемо жити у Довбишей, потім 

_____________________________. 

6. Да я… вообще не буде ніякої свадьби, поняв? Поїдемо в город, 

устроімося  на роботу, _________________________________!   

7. Поїдемо в город, _______________________, зовсім не побачите нас 

ніколи!  

8. Так ми ж ще _________________! Я ж не встигну підготуватися до __ 

числа. 

4. Слава Богу, __________________________________________.  

5. Не хочимо ми ніяких __________________________________! 

9. Ось тобі кафе! Бачив?! Я з-за вас ____________________________! 

 

 3. Перегляньте ще раз відеофрагмент та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту відеофрагмента. 

 

(Сім’я Довбишів) 

Батько. - Ніколи мені оці Кайдаши________________________.  

Мати- А Маруся _____________ гризеться. Такий _____, що геть!  

Б. - І Кайдаш п’яниця! 

- О! І тут свадьба, бать! 

Б. – Та не буде ніякої свадьби! Я _____________________! 



Мотря – Які ви оце смішні! Ми с Карпом ________________ і будемо там 

_______________ жити.  

Б. – От і побачиш, як це _____________ підтримкі. Не копійки від мене не 

получиш!  

Мотря  – Я так бачу, вам копійки ___________________________! 

М. – Та ми тобі щастя хочемо. Якщо тобі вже так ______________, то віходь 

за Артема. 

 Брат  - О! Темчик! 

 ?- Сама виходь, а я вийду за Карпа! Приятного апетита! 

 Батько.- Спасибо!   

Мати  – Миколо! Воно таке _________, все одно по-своєму зробить. Тому вже 

__________ женяться. В селі _______________, у нас будуть жити. 

Брат – У нас с Карпом?! Мам, _________, шо в школі було?  

М. – Так! 

Брат – Що так?!   

 

Текст 

Б. - Ніколи мені оці Кайдаши не подобалися.  

М.- А Маруся з усім селом гризеться. Такий язик, що геть!  

Б. - І Кайдаш п’яниця! 

- О! І тут свадьба, бать! 

Б. – Та не буде ніякої свадьби! Я і копійки не дам! 



? – Які ви оце смішні! Ми с Карпом поїдимо в город і будемо там нерозписані 
жити.  

Б. – От і побачиш, як це без батьківській підтримкі. Не копійки від мене не 
получиш!  

?. – Я так бачу, вам копійки дорожче за рідну дочку! 

М. – Та ми тобі щастя хочемо. Якщо тобі вже так заміж припекло, то віходь 
за Артема. 

 - О! Темчик! 

 ?- Сама виходь, а я вийду за Карпа! Приятного апетита! 

 Б. - Спасибо!   

М. – Миколо! Воно таке уперте, все одно по-своєму зробить. Тому вже нехай 
женяться. В селі остануться, у нас будуть жити. 

Брат – У нас с Карпом?! Мам, забула, шо в школі було?  

М. – Так! 

Брат – Що так?!   

 

 (Сім’я Кайдашів) 

Б. М. – Не, ну, конечно, ці Довбаши – __________. Ничого не скажеш. Но, 

Мотря твоя! В неї ____________, що я боюся, що вона мені не дасть спокійно 

дожити. 

К. – Мам, ми не _______________ з вами жити. Сначала будемо жити у 

Довбишей, потім __________________, будемо строіться. 

Б. – Дивись який! А ______________________? Довбиші дадуть? 

К. – Зароблю. 

Б. – А! Так ти __________________ на свадьбу зароби! 



К. – Я 12-ий рік роблю! Я не заробив на свадьбу, не понімаю! 

Б. – А живимо ______________? А за свет, за газ платити? А _______________, 

масло?   

К. – Да я.. вообще не буде ниякої свадьби, поняв? Поїдемо в город, 

______________________, зовсім не побачите нас ніколи!  

М. – Не, ну чого ти ___________? Слава Богу, не в городі живемо, 

_____________. Свиню _______________. І на той рік ____________________.  

К. - Не на той рік. Ми хочемо свадьбу вже. Ми _______________ подали заяву. 

Б. – От тобі і на! Нас же нихто  не спитав. 

М. – Як на 2 число? 

К. – От так.  

М. – Так ми ж ще _____________! Я ж не__________ підготуватися до 2 числа. 

К. – Та чого готуватися? Ми гуляти свадьбу будемо у кафе. 

М. – В якому кафе? 

К. – Прага. 

М. – Яка Прага? Ти шо, _______? Я у Кабанців попрощу свиню, з поворами 

договорюся, поставимо шалаша. Шалаш ________ ставили. Нащо вам те кафе? 

К.  - Не хочимо ми ніяких шалашей, свиней, оцих ______________. Ми хочемо 

як нормальні люди – в кафе. Шо тут ______________? 

Б. – Як нормальні люди! А ми, значить, ненормальні люди? Ось тобі кафе! 

Бачив?! Я з-за вас в ________________ не буду! 

К. – Ну, тоді сина в тобі теж не буде!!! Задовбав! 



М. -О! Поговорили. 

Текст 

М. – Не, ну, конечно, ці Довбиши – багатії. Ничого не скажеш. Но, Мотря твоя! 
В неї такий норов, що я боюся, що вона мені не дасть спокійно дожити. 

К. – Мам, ми не планируемо з вами жити. Сначала будемо жити у Довбишей, 
потім ділянку  куплю, будемо строіться. 

Б. – Дивись який! А гроші де візьмеш? Довбиші дадуть? 

К. – Зароблю. 

Б. – А! Так ти спочатку на свадьбу зароби! 

К. – Я 12-ий рік роблю! Я не заробив на свадьбу, не понімаю! 

Б. – А живимо за які гроші? А за свет, за газ платити? А разходникі, масло?   

К. – Да я… вообще не буде ниякої свадьби, поняв? Поїдемо в город, устроімося  
на роботу, зовсім не побачите нас ніколи!  

М. – Не, ну чого ти бісеся? Слава Богу, не в городі живемо, все своє з города. 
Свиню заколемо. І на той рік справимо свадьбу.  

К. - Не на той рік. Ми хочемо свадьбу вже. Ми на друге число подали заяву. 

Б. – От тобі і на! Нас же нихто  не спитав. 

М. – Як на 2 число? 

К. – От так.  

М. – Так ми ж ще сватів не засилали! Я ж не встигну підготуватися до 2 числа. 

К. – Та чого готуватися? Ми гуляти свадьбу будемо у кафе. 

М. – В якому кафе? 

К. – Прага. 



М. – Яка Прага? Ти шо, здурів? Я у Кабанців попрощу свиню, з поворами 

договорюся, поставимо шалаша. Шалаш на тому тижні ставили. Нащо вам те 

кафе? 

К.  - Не хочимо ми ніяких шалашей, свиней, оцих дурнуватих викупів. Ми 

хочемо як нормальні люди – в кафе. Шо тут непонятного? 

Б. – Як нормальні люди! А ми, значить, ненормальні люди? Ось тобі кафе! 
Бачив?! Я з-за вас в борги влазить не буду! 

К. – Ну, тоді сина в тобі теж не буде!!! Задовбав! 

М. -О! Поговорили. 

 

 

Ключи 

2 А: 1 ні; 2 так; 3 ні; 4 так 

2 Б: 

1 а); 2 б); 3 б); 4б); 5 б) 

 

ФРАГМЕНТ 2 

(8.57 – 10.30) 

1. Прочитайте слова, які ви почуєте в фрагменті. Перегляньте  
слова у  словнику.   

 

породичатися –  

легий –  



Бабіно літо 

 надивитися не можемо  

шустра  

невістка  

весілля 

давати придане 

2. Подивіться відеофрагмент та виконайте тест. 

А.  Скажіть, чи відповідають змісту тексту наступні вислови:  

1. Батьки вирішили сидіти на вулиці (так, ні). 

2. Завжди було, що старший син в батькову хату невістку веде (так, ні). 

3. У Довбишів немає приданого за Мотрю (так, ні). 

4. Мати Карпа хвалить Мотрю (так, ні). 

 

Б. Знайдіть правильний варіант 

 

1. Батьки зустрічаються, коли на дворі  а) весна 

       б) осінь 

       в) літо  

2. Довбиші зустрічають Кайдашів   а) доброзичливо 

б)приховуючи свої справжні 
почуття 

в) з роздратуванням 



В. Закінчите вислову відповідно до змісту тексту:  

1. Повезло нам, ______________________________, вона в вас така шустра.  

2. Помічь  ______________________.  

3. Колись батько молодого _________________________________________. 

4. Коли то таке було? Коли за невісткою ______________________________.  

 

3. Перегляньте ще раз відеофрагмент та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту відеофрагмента. 

 

Мама Мотрі – Оце __________________! 

Мама Карпо – Свахо! Не знали, _____________________.  

Б. Мотрі – Хіба нас хто питав?! 

М.К. – Мені ваша Мотря завжди ___________________.  

М.М. – А я вашого Карпа давно ______________. _________________! 

Б.М. – Веди в хату, жінко! 

М.М. – Та ми на дворі будемо. Тепло, ________________. Ходімте! 

Б.К.  – Та вже де посадите. 

М.К. – ______________ нам, ___________________, вона в вас така шустра. 

От дав Бог невістку! ________  на старості років буде.  Ну, нехай буде здорова! 

Б.М. – А жить вони у нас будуть. 

М.К. – Чого це? 

Б.К. – Завжди було, старший син _______________ невістку веде.  



Б.М. – То коли було? Колись батько молодого хату йому будував, весілля 

оплачував. 

М.К. – Та… Коли то таке було? Коли за невісткою таке придане давали, що… 

М.М. – Так ми і даємо. Ходімо, Марусю, я тобі покажу. Там такого добра! Ми 

для своєї дочки нічого не пожаліємо. 

Б.К. – Будемо здорові! 

Текст 

Мама Мотрі – Оце таке щастя! 

Мама Карпо – Свахо! Не знали, що породичаємося.  

Б. Мотрі – Хіба нас хто питав?! 

М.К. – Мені ваша Мотря завжди як дочка була.  

М.М. – А я вашого Карпа давно примітила. Такий легий! 

Б.М. – Веди в хату, жінко! 

М.М. – Та мі на дворі будемо. Тепло, Бабине літо. Ходімте! 

Б.К.  – Та вже де посадите. 

М.К. – Повезло нам, надивитися не можемо, вона в вас така шустра. От дав 
Бог невістку! Помічь  на старості років буде.  Ну, нехай буде здорова! 

Б.М. – А жити вони у нас будуть. 

М.К. – Чого це? 

Б.К. – Завжди було, старший син в батькову хату невістку веде.  

Б.М. – То коли було? Колись батько молодого хату йому будував, весілля 
оплачував. 

М.К. – Та… Коли то таке було? Коли за невісткою таке придане давали, що… 



М.М. – Так ми і даємо. Ходімо, Марусю, я тобі покажу. Там такого добра! Ми 
для своєї дочки нічого не пожаліємо. 

Б.К. – Будемо здорові! 

 

КЛЮЧИ 

2 А : 1 ні; 2 так; 3 ні; 4 так 

2 Б: 1 б); 2б) 

 

ФРАГМЕНТ 3 

     

Серія 6  

(33.30 – 38.07)    

1. Прочитайте слова, які ви почуєте в фрагменті. Перегляньте  
слова у  словнику.   

налякати  

з минулого 

хор 

навряче 



перетинатися 

плиткувати 

2.  Подивіться відеофрагмент та виконайте тест. 

А.  Скажіть, чи відповідають змісту тексту наступні вислови:   

1. Лаврін хотів налякати Мелашку (так, ні). 

2. Одяг Мелашки залишився від баби (так, ні).  

3. Мелашка веде себе дуже скромно (так, ні). 

4. Лаврін закохався в Мелашку з першого погляду (так, ні). 

5. Мелашка не проти, щоб Лаврін її проводив до хати (так, ні). 

6. Мелашка не боїться пліток (так, ні). 

  

Б. Знайдіть правильний варіант:  

1. Лаврін, побачив Мелашку   а) дуже здивувався 

       б) зрадів 

в) вирішив, що це сон 

2. Мелашка  так одягнена, бо  

а) виступає в танцювальному 
ансамблі 

 б) співає у хорі 

 в) це повсякденний одяг 

3. Мелашка проти, щоб Лаврін її проводив до хати, бо 

       а) не хоче, щоб пліткували 

       б) їй не подобається Лаврін 



       в) вона боїться Лаврина 

  

В. Закінчите вислову відповідно до змісту тексту:  

1. Вибачь, я не _________________________. 

2. Тільки нікуди не ходи, я __________________. 

3. Ми на __________________________, і завтра будемо співати 

4. Весь рік мріяв ___________________________. 

 3. Перегляньте ще раз відеофрагмент та додайте необхідні слова та 
висліви у речення. Перевірьте себе по тексту відеофрагмента. 

 

М. – Ай!!!! 

Л. – Ой, вибачь! Не їди, не їди! Ти звідки? Вибачь, ______________________. 

М. – Звідти.   

Л. –. А куди їдеш?  

М. – Туди. 

Л. – Туди? Сама не ходи. Там _______________. Почекай мене, добре? Тільки 

________ не ходи, я _____________. Добре? 

М. – Добре. 

Л. – _______________ прилетіла?  

М. – Та ні, я з репетиції, я _________________________ співаю. 

Л. – А!  



М. – Ми ___________________ співаємо, і завтра будемо співати. А _____ від 

баби лишився.  

Л. – А можна я приїду завтра тебе послухаю?  

М. – Приходь. 

Л. – Прийду.  

М. – Я тебе раніше _________________? 

М. – Та ні________________.  

Л. – Та да, я б тоді ніколи не забув.  

М.  – _________________, може. Я _______________ як в хорі співаю.  

Л.  - А я рік як _________________. Весь рік мріяв про таку зустріч. Чо? 

М. – Білявці вже мої. Я далі, напевно, сама піду.  

Л. – _________________, може?  

М . – Не треба. 

Л. – Чого?  

М. – Не хочу, _____________________.  

Л. – Тоді до завтра? 

М. – До завтра.  

Л. – А, чекай! А як тебе звати? 

 М. – Мелашка. 

Л. – Мелашка, як гарно. А мене Лаврін. 



М. – Теж гарно. 

 

ТЕКСТ 

М. – Ай!!!! 

Л. – Ой, вибачь! Не їди, не їди! Ти звідки? Вибачь, я не хотів налякати. 

М. – Звідти.   

Л. –. А куди їдеш?  

М. – Туди. 

Л. – Туди? Сама не ходи. Там не безпечно. Почекай мене, добре? Тільки нікуда 
не ходи, я зараз повернусь. Добре? 

М. – Добре. 

Л. – З минулого прилетіла?  

М. – Та ні, я з репетиції, я в вашому клубі в хорі співаю. 

Л. – А!  

М. – Ми на всіх святах співаємо, і завтра будемо співати. А одяг від баби 
лишився.  

Л. – А можна я приїду завтра тебе послухаю?  

М. – Приходь. 

Л. – Прийду.  

М. – Я тебе раніше ниде не бачив? 

М. – Та ні, навряче.  

Л. – Та да, я б тоді ніколи не забув.  

М.  – Не перетинались, може. Я тільки рік як в хорі співаю.  

Л.  - А я рік як з армії  повернувся. Весь рік мріяв про таку зустріч. Чо? 



М. – Білявці вже мої. Я далі, напевно, сама піду.  

Л. – Давай проведу, може?  

М . – Не треба. 

Л. – Чого?  

М. – Не хочу, щоб пліткували.  

Л. – Тоді до завтра? 

М. – До завтра.  

Л. – А, чекай! А як тебе звати? 

 М. – Мелашка. 

Л. – Мелашка, як гарно. А мене Лаврін. 

М. – Теж гарно. 

 

 

Ключи 

2 А 

1 ні; 2 так; 3 так; 4 так; 5 ні; 6 ні  

2 Б 

1 б); 2 б); 3 б) 

 

 

 

 



 

 


