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М е т а: розкрити iдейний змiст поеми «Катерина» та однойменної картини, спонукати учнiв до
роздумiв над долею дiвчини-покритки, над долею
України; навчати школярiв за допомогою живописних полотен формувати уявлення про побут, персонажiв твору, визначати зв’язки мiж текстом та iлюстрацiями; розвивати усну мовленнєву культуру та
асоцiативно-образне мислення учнiв; виховувати
доброту, повагу i спiвчуття до знедолених.
Т и п у р о к у: урок засвоєння нового матерiалу.
О б л а д н а н н я: репродукцiя картини Т.Шевченка «Катерина», асоцiативна схема «Жiнка у творах Шевченка», опорна схема «Символiка картини
“Катерина”».
М е т о д и, п р и й о м и i ф о р м и р о б о т и: усне
малювання, складання асоцiативної та опорної
схем, «Сенкан», «Мiкрофон».
В и п е р е д ж у в а л ь н i з а в д а н н я: «лiтературознавцям» – проаналiзувати поему «Катерина»;
«художникам» – намалювати головну героїню поеми Шевченка; «мистецтвознавцям» – схарактеризувати картину «Катерина»; «акторам» – пiдготувати iнсценiзацiю уривка поеми «Катерина» (вiд
слiв «Сидить батько кiнець стола...» до слiв «Молись Богу та йди собi – менi легше буде»).
М i ж п р е д м е т н i з в ’ я з к и: образотворче мистецтво.
Е п i г р а ф: Такого полум’яного культу материнства,
такого апофеозу жiночого кохання i жiночої муки не знайти, мабуть, у жодного з
поетiв свiту. Нещасний в особистому життi, Т.Г.Шевченко найвищу i найчистiшу
красу свiту бачив у жiнцi, у матерi…
М.Рильський

Перебiг уроку
І. Повiдомлення теми й мети уроку.
ІІ. Уведення в тему уроку.
Звучить мелодiя української народної пiснi
«Нiч яка мiсячна...»
У ч и т е л ь. Кожна дiвчина мрiє про щасливе кохання, шлюб i сiм’ю. Але доля в усiх складається порiзному.
Тарас Шевченко багато уваги придiляв жiночiй
темi, створюючи прекраснi образи дiвчат, молодиць,
якi чарують нас, зворушують, захоплюють. Найбiльшої сили поетичного генiя досягнув вiн у змалюваннi
образiв жiнок-матерiв.
У такому частому звертаннi до теми, у шанобливому ставленнi та обожнюваннi жiнки-матерi письменник вiдтворив нацiональнi особливостi душi українського народу, його ментальнiсть. З прадавнiх
часiв нашi предки сповiдували культ Матерi-Землi:
жiнку боготворили, а наругу над нею вважали вели-

ким грiхом. Свiдчення цього знаходимо в обрядовокалендарних дiйствах i народних пiснях, легендах,
переказах. Саме на фольклорному Fрунтi формувалися поетичнi смаки Т.Шевченка, свiдомiсть його
вбирала вiдлуння вiкової культури. Тож цiлком
природно, що митець глибоко осмислив i в найтонших нюансах вiдтворив жiночу долю в «Кобзарi».
IІІ. Опрацювання нового матерiалу.
Складання асоцiативної схеми.
Асоцiативна схема «Жiнка у творах Шевченка»
Кохана
Сирота
Вдова

Мати
ЖІНКА

Черниця

Покритка
Наймичка

У ч и т е л ь. Для письменника жiноча недоля була
не просто однiєю з тем творчостi, а згустком кровi, що
запiкся в його серцi. І дiвчина-покритка, i наймичка,
i вдова, i мати, що народила крiпака, – це уособлення
жiнок-українок, якi в поезiї Кобзаря злилися у величний багатостраждальний образ України-матерi.
Жiноча доля в Шевченкових творах завжди трагiчна,
бо такою вона була в жiнок, яких здебiльшого поет
зустрiчав у життi. Це i рiдна ненька, яку передчасно
«у могилу нужда та праця положила», це його сестри
Катря, Ярина та Марiя, отi «голубки молодiї», в яких
«у наймах коси побiлiли», це його трепетна юнача
любов Оксана Коваленко.
«Л i т е р а т у р о з н а в ц i». Аналiз поеми «Катерина».
 Назвiть образи-персонажi поеми. (Катерина, її
батьки, офiцер.)
 Якою зображує письменник Катерину на початку
твору? (Покохавши москаля, Катерина i в гадцi не мала,
що вiн може її зрадити.
Не слухала Катерина
Нi батька, нi неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Вона кинулася у вир свого почуття пристрасно, не думаючи про наслiдки:
Не двi ночi карi очi
Любо цiлувала,
Поки слава на все село
Недобрая стала.
Занадто довiрившись чужiй людинi, дiвчина потрапила
у пастку зради. Життя її ускладнилося пiсля народження
сина. Надiй на повернення «москалика» стало менше.)
 Як поставилися батьки до доньчиного вчинку?
(Батьки Катерини – простi селяни – жили за законами
споконвiчної народної моралi. У них дуже розвинене почуття
честi, людської гiдностi, вони настiльки шанують звичаї, якi
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панують у їхньому середовищi, що тяжко переживають
людський поговiр, не можуть змиритися з ганьбою дочки. Це
– головна причина, що змусила їх розлучитися з єдиною дитиною. Можливо, те рiшення було помилковим. У поезiї є натяк, що вигнання Катерини не принесло полегшення батькам, скорiше навпаки, адже вони прирекли себе на самотню
старiсть, тож, згорьованi, поволi згасали.
Можливо, поки говорила мати, Катерина ще мала
крихiтку надiї: а раптом батько пожалiє її, дозволить залишитись удома. Але вiн сказав тi три слова так, що
дiвчина зрозумiла: вороття не буде.)

«А к т о р и». Інсценiзацiя уривка поеми «Катерина.

 Як склалося життя дiвчини, коли її покинув москаль? (Ми бачимо Катерину вкрай виснаженою, упослiдженою: вона змушена просити милостиню, поневiрятися
в чужих краях.)
 Як вiдбулася зустрiч Катерини з Іваном? (Коли
дiвчина зустрiчає «свого Йвана», то хапається за стремена i мало не на колiнах благає москаля, щоб узяв її з собою,
признав дитя:
Осьде воно, подивися!
Де ж ти? Заховався?
Утiк!.. нема!.. Сина, сина
Батько одцурався!
Боже ти мiй!..)
 Чим розрахувалася дiвчина за своє кохання? (Так
улаштований свiт, що за все в життi доводиться платити: i за вчинене добро, i за скоєний грiх. Катерина за хвилю облудного щастя поплатилася зруйнованими долями
батькiв, сина i власним життям.
На межi божевiлля вона лишає сина на дорозi й, усвiдомлюючи свою безвихiдь, чинить самогубство.
Виростай же на смiх людям! –
На шлях положила. –
Оставайся шукать батька,
А я вже шукала…)

У ч и т е л ь. Образ Катерини символiзує долю
України – ошуканої та збезчещеної «москалями».
Вiн має глибинний нацiональний пiдтекст. Трагедiя
героїнi – це трагедiя країни, виродження й загибель
її старосвiтської духовностi та споконвiчної моралi.
Можна говорити i про символiчнiсть iменi: Катерина з грецької – чиста, непорочна, свята, у святцях –
великомучениця; саме такою i стала Україна в московськiй неволi.
Проблемне запитання.

? Чи можна виправдати:
 кохання Катерини;
 звичай покриття дiвчат, якi народили дитинубезбатченка;
 рiшення батькiв;
 людей, якi не пускали до хати матiр з дитиною;
 самогубство головної героїнi?
Усне малювання. Якою ви уявляєте Катерину?
Намалюйте її словесний портрет. Якi деталi та
кольори використаєте?
«Х у д о ж н и к и». Демонстрацiя й обговорення
учнiвських робiт.
У ч и т е л ь. Катерина. В уявi одразу ж постає
овiяний смутком образ дiвчини в латанiй свитинi,
«на плечах торбина, в руцi цiпок» – це з поеми, i та-

кий же романтичний, чутливий, дещо прикрашений
– з картини.
«М и с т е ц т в о з н а в ц i». Характеристика картини «Катерина».
 Якою зображено Катерину на полотнi? (Це красуня-селянка у святковому вбраннi, яка виступає з грацiєю,
гiдною подиву та захоплення. Художник зобразив її з великим тактом i делiкатнiстю, миловидною i привабливою. У
цьому вiдчувається тепле, спiвчутливе ставлення митця
до своєї героїнi.
Дiвчина стоїть до нас обличчям. Промiння сонця вiдбивається вiд землi, освiтлює згорьовану Катерину. Вона поволi йде назустрiч глядачевi, низько схиливши зажурену
голову, трохи пiдiбравши запаску, щоб приховати вiд людей свою ганьбу. Слiпучої бiлостi українська сорочка, барвиста плахта, червонi фартух i стрiчки виразно видiляються на тлi полотна, особливо на зображеному в холоднуватих тонах пейзажi.)
 Якi почуття гнiтять Катерину? (Краса дiвчини контрастує з її глибоким сумом, про що красномовно говорить
обличчя: голiвка опущена, очi заплаканi, почервонiлi вiд ледь
стримуваних слiз. Здається, ще мить – i вона розплачеться. Про її горе свiдчать i руки, такi тонкi й безпораднi.)
 Зiставте опис героїнi в поемi iз зображеним на картинi. Де автор досягнув бiльшої правди? (У поемi образ Катерини виписаний реалiстично, а на картинi в постатi
дiвчини виявляються певнi риси романтизацiї. Таке прикрашання – це прагнення автора опоетизувати образ скривдженої жiнки-крiпачки, пiднести його до високого соцiального й художнього узагальнення. На вiдмiну вiд поетичних засобiв, якi дають змогу змалювати образ у багатьох планах,
художник обмежується показом лише одного епiзоду. Якби
Шевченко зобразив Катерину в лахмiттi, то такий образ
мiг би викликати негативне враження у глядача. Метою
художника було збудити спiвчуття до скривдженої. Вiн не
осуджує героїню, для нього незаперечною залишається її висока людська гiднiсть, духовна краса i святiсть почуттiв.
Живописна Катерина виглядає iдеалiзовано.)
 Якi символи використав художник?

Складання опорної схеми.
Опорна схема «Символiка картини “Катерина”»
Офiцер

росiйська монархiя

Катерина

багатостраждальний
народ
вiльне минуле
вiдiрванiсть вiд роду
знiвечена доля
людська

Селянин
Гiлочка дуба
Зламаний
колосок
пшеницi

У ч и т е л ь. В українському малярствi першої
половини XIX столiття важко знайти твiр з таким
глибоким внутрiшнiм змiстом, з такою життєвою
правдою, досконалiстю художньої форми i майстернiстю виконання, як «Катерина» Шевченка. Це
картина новаторська. Художник одним з перших у
вiтчизняному мистецтвi висловив протест проти
безправного становища жiнки. За сюжет митець
обрав типове явище царської Росiї, протиставивши
чистоту народних звичаїв i бруд панської розпусти.
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 Дослiдники живописного спадку Шевченка
iнодi зауважували, що «Катерина» – твiр жанрово
слабкий, переобтяжений великою кiлькiстю рiзних
деталей, якi не тiльки ускладнили, перевантажили,
а й зруйнували композицiю всього твору. Яку роль
у цiлiсному сприйняттi полотна вiдiграють цi деталi? Знайдiть вiдповiднi слова з поеми до кожного
елемента картини. Спростуйте таке твердження.
Орiєнтовнi вiдповiдi
 Образ селянина-ложкаря, зображеного на передньому планi, майже поряд з Катериною, сповнений суму та спiвчуття до неї, виразнiше пiдкреслює
її важке горе та переживання.
У поемi оцiнку подiй i поведiнки героїнi передають авторськi лiричнi вiдступи. Слова, з якими поет
звертається до Катрусi, сповненi нiжностi i смутку:

батькiвських традицiй. Долю героїнi символiчно
вiдображено в колосках жита i пшеницi, що лежать
на дорозi й будуть потоптанi людьми.
 Деталi, якими Шевченко доповнив загальну
композицiю художнього твору, допомагають краще
розкрити головну думку картини, увиразнюють
тяжкi моменти в життi людей за часiв Росiйської
iмперiї i сприяють глибшому розумiнню образу Катерини простим глядачем. Завдяки їм полотно має
риси традицiйної української народної картини з її
драматичним змiстом i повчальним висновком.
ІV. Закрiплення вивченого.
Виразне читання поезiї «Катерина».
Доки буде жити Україна
В теплiм хлiбi, в барвних снах дiтей –
Йтиме бiлим полем Катерина
З немовлям, притнутим до грудей.

Катерино, серце моє!
Лишенько з тобою!
Де ти в свiтi подiнешся
З малим сиротою?
…………………..........................
Серце моє!
Не плач, Катерино...
Не показуй людям сльози,
Терпи до загину!

Освятивши невимовним болем
Все прийдешнє, кожну нашу мить,
Йде вона, i мов велике коло,
Бiле небо навздогiн летить.

На полотнi ж селянин-ложкар почасти й оцiнює
ситуацiю, в яку потрапила дiвчина. Тому в його
очах, крiм спiвчуття, ми бачимо й осуд.
 Промовистою деталлю є постать пана офiцера
на другому планi, у затiненiй частинi картини.
Порiвняно з величною постаттю Катерини вiн виглядає мiзерним, iграшковим. Таке зображення передає контрастнiсть образiв.
Не випадковий на полотнi й песик, який гавкає
на вершника, що вiддаляється. Собаки вiдчувають
добрих i злих людей.
 Художнiй образ вiтру – це поетична деталь, за
допомогою якої Шевченко вiдображає труднощi,
якi спiткали i спiткають Катерину на її шляху.
Функцiя вiтру на картинi не така вагома, як у поемi,
але художник указує на його присутнiсть – розвiваються стрiчки на головi в Катерини.
 Свiдком трагедiї дiвчини виступає i розложистий вiковий дуб. З картини видно, що напередоднi
була велика буря. Бiля дуба лежить вiдламана гiлочка, листочок. Це пряма паралель iз долею героїнi. Як гiлочка вiдiрвалася од могутнього дерева,
так i Катерина вiдiйшла од звичаїв свого народу,

Про дiвочу цноту, про калину
Не спiвай, поете, не квили,
Бо iде сьогоднi Катерина
Тим шляхом, що нашi кревнi йшли…
Вилами розхитували трони,
Руйнували все старе дотла,
Тiльки би Шевченкова Мадонна
В снiжне небуття не полягла!
Тiльки би вона донесла сина
До свого народу, до людей.
Бiле поле. Бiла Катерина
З немовлям, притнутим до грудей.
Л.Кисельов

 Визначити основну думку поезiї.
«Сенкан». Скласти сенкани до слiв мати, жiнка, Україна.
V. Пiдсумок уроку.
«Мiкрофон». Продовжити речення.
«На мене незабутнє враження справив епiзод…»
«Думаю, що поема Шевченка “Катерина” так полюбилася народовi, тому що…»

Домашнє завдання. Пiдготувати повiдомлення
на одну з тем: «Краса i сила жiночих образiв у творчостi Т.Шевченка»; «Образ матерi-страдницi в українськiй i зарубiжних лiтературах».
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