
Тема: Повторення. Творчість Т.Шевченка 

План 

1. Творчий шлях Тараса Шевченка 

2. Аналіз поеми «Сон». 

3.  «Кавказ» - огниста інвектива проти темного царства. 

4. «Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями» (аналіз поеми «Катерина»). 

5.  «І мертвим, і живим, і ненародженим…»  

6. Ліричний вірш-монолог «Заповіт». 

Завдання 1. Прочитати і переказати зміст поеми «Сон», «Кавказ». Ознайомитися з 

паспортом твору і законспектувати до зошита.  

              Переглянути Шевченко "Сон" і Кавказ" (переказ, скорочено, мультик) 

             за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=J1jiei-hHIg 

Завдання 2. Прочитати поему «Катерина» і зробити аналіз. 

Подивитися відео Т. Шевченко "Катерина" (переказ, скорочено зміст) за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LsiY1wHAedY 

Завдання 3. Ознайомитися з творами «І мертвим, і живим, і ненародженим…», 

«Заповіт». 

               Подивитися відео "Заповіт", "І мертвим, і живим..." Шевченко (переказ):      

               за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=yCl2TGPJJwQ&t=30s 

 

Домашнє завдання:  

1. Прочитати роман «Чорна рада» Пантелеймона Куліша. 

 

2. Виконати онлайн-тест за темою «Творчість Шевченка» 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-shevchenko/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J1jiei-hHIg
https://www.youtube.com/watch?v=LsiY1wHAedY
https://www.youtube.com/watch?v=yCl2TGPJJwQ&t=30s
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-shevchenko/


Творчість Тараса Шевченка 

 

 

1. Пророк національного відродження в Україні 

2. Був членом Кирило-Мефодіївського товариства 

3. «Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю» 

4. «…В найтяжчі дні ми не померли через безсмертіє твоє» 

5. «Шевченко став поетом для особливого Христового  

Вчення про Царство Боже – в нас самих» 

 

6. «Він був сином мужика, i став володарем у царстві духа. 

Він був кріпаком, i став велетнем у царстві людської культури.  

Він був самоуком, i вказав нові, світлі i вільні шляхи професорам 

 i книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської  

солдатської муштри, а для волі Pociї зробив більше, ніж десять  

переможних армій...» 

 

7. «В Україні кріпацькій Шевченко опиняється, наче  пророк на руїнах святині... 

Нам не розминутися з Шевченковим максималізмом, як не розминутися з 

книгами пророків, бо вони поставлені нагадувати всім поколінням». 

 

8. «Поява Шевченкового “Кобзаря” 1840 р. в Петербурзі мусить уважатися 

епохальною датою в розвою українського письменства. Ся маленька книжечка 

відразу відкрила немов новий світ пoeзії, вибухла, мов джерело чистої, 

холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, 

простотою i поетичною грацією вислову». 

9. «В особі Шевченка доля подарувала українцям генія… Його талант безмежний, 

глибокий і багатий». 

10. «…Якби Шевченко з’явився перед Шекспіром і Ґете, то вони б мали його перед 

своїми духовними очима як божество, щось подібне до Божого чоловіка, бо 

Шевченко збільшив славу Спасителя як людинолюба». 

 

11. «Шевченко – це код нації, в його “Кобзарі” закодовані самі генетичні основи нашої 

духовності, невичерпний її потенціал». 

 

12. «Вихованням національної свідомості Шевченко врятував свій народ від загибелі і 

заклав міцну основу для його славного культурного розвитку. Значення поезії 

Шевченка не скороминуче, воно постійне, тому що він поет не тільки 

пригнобленого українського народу, а й усього багатостраждального людства». 

 

 

ПРО АВТОРА 

КОБЗАР 



 

 

Поема належить до періоду “трьох літ” 

Підзаголовок: "комедія" 

Напрям: реалізм 

Літературний рід: ліро-епос 

Жанр: сатирична поема (політична сатира як різновид ліро-епосу започаткована  

Т. Шевченком),  поема-інвектива 

Тема: розкриття справжньої суті російського тоталітарного імперського режиму. 

Головні ідеї: засудження кріпосництва та самодержавства в Росії; викриття 

аморальності паразитизму та вірнопідданства, заклик до людської гідності, 

пробудження національної свідомості. 
 

Епіграф: слова з Євангелія від Івана «Дух істини, що Його світ прийняти не може, бо 

не бачить Його і не знає Його». 

Місця подій: Україна, Сибір, Петербург 

Вступ до поеми перегукується із твором Григорія Сковороди«Всякому місту…» 

Історія написання 

Співець покріпаченого селянства Тарас Шевченко написав поему «Сон», повернувшись 

з України, вражений муками земляків на розореній, розіп’ятій рідній землі. 

Надрукована у 1865 році. 
 

Побудова твору: форма сну і мотив дороги (фрескова будова) 

Сюжет: філософський вступ – політ ліричного героя над Україною: картини 

закріпаченої України на тлі розкішної природи – над Сибіром (каторжні роботи 

засланих декабристів) – Петербург («землячок із циновими ґудзиками», сцена 

«генерального мордобитія» (І.Франко), роздуми біля пам’ятника Петру І, образ 

Павла Полуботка) 

Композиція: вступ і три частини 

Експозиція: пролог, в якому Шевченко роздумує над тим, що у кожної людини своя 

доля; зображення соціальних й моральних гріхів, які процвітають в країні. 

Зав’язка: п’яний ліричний герой лаштується до сну і врешті-решт летить до неба. 

Розвиток подій: зображуються картини життя у часи, коли простий люд був 

покріпачений самодержавством. 

Кульмінація: сатирично висміюються кати і грабіжники народу. 

Розв’язка: «Не здивуйте, / Брати любі, милі, / Що не своє розказав вам, / А те, що 

приснилось». 

 

«СОН» (У всякого своя доля…») 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
роздуми ліричного 

героя біля пам’ятника  

Петра І, поставленого 

Катериною ІІ 

 

Ведмідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Герої-образи 

ЦАРИЦЯ-«ЦЯЦЯ» 

Цариця-небога, 

Мов опеньок засушений,  

Тонка, довгонога. 

Та ще, на лихо, сердешне 

Хита головою 

СОВА 

як віщий птах, який 

накликає смерть, цей образ 

ніби навіює тривогу. 

 

БІЛІ ПТАХИ 

душі померлих на 

будівництві столиці 

(Петербурга), символ 

Нового Заповіту, 

уособлення Святого Духа. ЦАР 

«Одутий, мов посинів» 

 

ЗЕМЛЯЧКИ – УКРАЇНЦІ, 

ЯКІ ВИВЧИВШИСЬ 

ПРИЇХАЛИ В ПЕТЕРГУРГ 
 

ЗЕМЛЯЧОК З ЦИНОВИМИ  
ҐУДЗИКАМИ 

ЧИНОВНИКИ, ПАНИ 

Мов кабани годовані, 

Пикаті, пузаті!.. 

Аж потіють, та товпляться, 

Щоб то ближче стати 

Коло самих: може, вдарять 

Або дулю дати 

Благоволять: хоч маленьку, 

Хоч півдулі, аби тілько 

Під самую пику. 

 

 

 

 

ПЕТРО ПЕРШИЙ, 

КАТЕРИНА ДРУГА 
 

Що на скелі наковано: 

Первому – вторая 

Таке диво наставила. 

Тепер же я знаю: 

Це той первий, що розпинав 

Нашу Україну, 

А вторая доканала  

Вдову сиротину. 

Кати! кати! людоїди! 

Наїлись обоє, 

Накралися; а що взяли 

На той світ з собою? 

 

Місця подій 

(чарівні картини природи + 

страхітливі картини життя 

простих людей) 

 

Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш, 

Латану свитину з каліки знімають, 

З шкурою знімають, бо нічим обуть 

Княжат недорослих… 

…а он розпинають 

Вдову за подушне, а сина кують, 

Єдиного сина, єдину дитину, 

Єдину надію! в військо оддають! 

А онде під тином 

Опухла дитина, голоднеє мре, 

А мати пшеницю на панщині жне. 
 
 
 
 

Ліричний герой бачить 

каторгу. Де серед злодіїв, 

убивць – «цар волі», тобто 

революціонер, покараний 

за спротив царській волі 
 

Заворушилася пустиня. 

Мов із тісної домовини 

На той остатній Страшний 

суд 

Мертвці за правдою 

встають. 

Ні, то люди, живі люди, 

В кайдани залиті. 

Із нор золото виносять, 

Щоб пельку залити 

Неситому!.. То каторжні. 

 

(місто, збудоване на кістках 

козаків). 

 

У долині, мов у ямі, 

На багнищі город мріє; 

Над ним хмарою чорніє 

Туман тяжкий...Долітаю – 

То город безкраїй. 

Чи то турецький, 

Чи то німецький, 

А може, те, що й московський. 

Церкви, та палати, 

Та пани пузаті, 

І ні однісінької хати. 

 

ЗАКРІПАЧЕНА УКРАЇНА СИБІР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



 

 
 

 «Це огниста інвектива проти темного царства…» (І. Франко) 

 

 «Кавказ» вибухає перед читачем як вулкан, що з нутра свого кидає то полум’я, то 

дим, сірку, то знову гарячу лаву, в якій стопились усілякі елементи.. Ця поема 

валить, трощить, палить, убиває іронією, морозить правдою, сліпить блискавкою 

порівнянь…» 

 

 «Саркастичний образ «слави» царів раптово, без будь-якої мотивації, самою 

тільки зміною ритмічно образного контексту переходить у патетичне уславлення 

кавказьких горців» 

 

Історія створення: поема написана під час перебування поета в Україні. Поштовхом до 

роботи над нею стала трагічна звістка про смерть поетового друга Якова де Бальмена на 

Кавказі. Він зробив для Шевченка чудовий подарунок: переписав «Кобзаря» та 

«Гайдамаків» латинським алфавітом в окремий альбом, ілюстрував його й перекладав. 
 

Присвята: Якову Петровичу де Бальмену (український шляхтич шотландського 

походження; граф, офіцер рос. армії; писав вірші, малював; друг Шевченка).  

 

Епіграф: уривок із Біблії (Єремії 9:1), антивоєнне спрямування: «Хто дасть голові 

моїй воду й очам моїм джерело сліз, і плакатиму день і ніч над убитими».  
 

Історична основа: 1817 р. – активні воєнні дії Росії за підкорення Кавказу. Повстання 

горців очолив Шаміль.  
 

Рід: ліро-епос.  
 

Жанр: сатирична поема (з елементами лірики та героїки).  
 

Тема: зображення загарбницької політики російського імперіалізму.  
 

Ідея: засудження загарбницької політики російського самодержавства, заклик до 

об’єднання зусиль проти спільного ворога – російського царату. 

 

«Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!» 

 

Образи: Прометей: страждання кавказців і непереможне прагнення до волі; російського 

колонізатора (їдка іронія, що переростає в сарказм); ліричного героя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КАВКАЗ» 



Чимало фраз поеми стали афоризмами: 

 «Не вмирає душа наша, не вмирає воля».  

 «Усі ми в золоті і голі».  

 «На всіх язиках все мовчить, бо благоденствує».  

 «Ви любите на братові шкуру, а не душу».  

 «Кати знущаються над нами, а правда наша п‘яна спить». 

 «Слава! Слава! Хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям».  

 

ВАЖЛИВО! 

 Шевченко одним із перших у світовій літературі написав твір такого потужного 

антиколоніального спрямування 

 

 Вислів «Сибір несходима» використав у своєму творі Григір Тютюнник («Три 

зозулі з поклоном») 
 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 Прояви самодержавства Російської імперії 

 Прояви війни на Кавказі 

 Боягузтво народів, що мовчать про несправедливість Російської імперії 

 Страждання поневолених народів 

СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ 

Починається поема з похмурого гірського пейзажу, який, накреслений буквально 

кількома рядками, передає гнітючий настрій біди, людської трагедії: 

За горами гори, хмарою повиті, Засіяні горем, кровію политі. 

 

Серед цієї сплюндрованої величі природи Т.Шевченко змальовує Прометея, який, як і 

у відомому міфі, прикутий до кавказької скелі за непокору богам, за служіння людям. 

 

Орел викльовує у Прометея не печінку, а серце. І це не випадково, адже 

для українців серце – символ душі й духу. Так само символічність набуває 

образ орла, бо він викликає асоціації із двоголовим орлом - гербом 

царської Росії. У цій вступній частині тема нескореності Прометея, який 

жертвує собою заради щастя людей, підсилюється такими рядками:  

Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. 

 

Шевченків Прометей – це трагічний і водночас оптимістичний образ, що уособлює 

страждання поневолених народів, а також їхнє непереможне прагнення до волі («Воно 

знову оживає / І сміється знову»). 

 



 

Далі постає жахлива картина результатів тієї загарбницької війни: 

Лягло костьми 

Людей муштрованих чимало 

А сльоз, а крові? Напоїть 

Всіх імператорів би стало 

Авторські симпатії цілком на боці повстанців, які захищають свою рідну землю: 

«Борітеся – поборете, / Вам Бог помогає! / За вас правда, за вас сила / І воля 

святая!» 

У цих словах – провідна ідея твору. Вони стали одним з найвідоміших Шевченкових 

афоризмів. Їх вишивали на прапорах Армії УНР і Української повстанської армії. 

 

Головна частина поеми – монолог російського колонізатора, звернений до горця. 

Колонізатор запевняє, що хліб і хату (чурек і саклю) ніхто не відбере і не поведе їх в 

кайдани. Згодом загарбник хоче кинути хліб горцеві як тій собаці; мріє, коли люди 

будуть платити податок за сонце. Колонізатор закликає горців дружити і обіцяє, що 

вони разом багато навчаться. Колонізатор вихваляється: 

Якби ви з нами подружили. 

Багато б дечому навчились! 

У нас же й освіта, як на те –  

Одна Сибір неісходима, 

А тюрм! а люду!... Що й лічить! 

Од молдаванина до фіна 

На всіх язика все мовчить, Бо благоденствує! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Інвектива (від лат. invectiva oratio — лайлива промова). В літературі інвектива — це твір, 

найчастіше вірш, гостро спрямований проти певних соціальних сил, осіб чи явищ, сповнений різко 

висловлених звинувачень, одвертого осуду. 

Шевченкова згадка про кріпосне право, яке вже давно було скасовано в Європі, 

увиразнює правову відсталість Російської імперії: 

Продаєм 

Або у карти програєм 

Людей… не негрів… а таких 

Таких хрещених… но простих 

 

Закінчується твір зверненням до загиблого друга Якова де Бальмена: 

Мій Якове добрий! Не за Україну,  

А за її ката довелось пролить 

Кров добру, не чорну. Довелось запить 

З московської чаші московську отруту! 

О друже мій добрий! друже незабутий! 
Живою душею в Украйні витий… 



 

 
 

Історія написання: у 1845 році Шевченко захворів на запалення легень, у ці часи ця 

хвороба була смертельною, тому Кобзар написав «Заповіт» 
 

Період: «трьох літ» 
 

Рід літератури: лірика. 
 

Жанр: ліричний вірш-монолог 
 

Вид лірики: громадянська. 

  

Тема: зображення власного ставлення поета до важкого кріпацького життя на Україні. 

Вірш умовно можна поділити на три частини, кожна з яких має свій мотив: заповіт 

поета поховати його на батьківщині, спонукання народу скинути пута неволі, палкий 

заклик побудувати вільну країну в сім'ї народів. 
 

Провідний мотив: заклик до українського народу визволитися від гніту заради 

щасливого майбутнього. Віра поета у краще майбутнє для свого народу. 
 

Основна думка: «і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути 

незлим тихим словом». 

 

ВАЖЛИВО! 
 

 Усі дієслова (поховайте, вставайте, порвіте, окропіте) вжито в наказовому 

способі. Цим висловлюється впевненість, що все здійсниться: народ 

повстане і розірве кайдани. У кінці вірша – звернення до майбутніх 

поколінь. У якому звучить віра у перемогу. 
 

 Кульмінацією думок є рядки: …вставайте, Кайдани порвіте/ І вражою злою 

кров’ю, / Волю окропіте. 
 

 Символічними є образи: ревучий Дніпро, широкий степ, широкополі лани 
 

 Спочатку «Заповіт» називався «Думкою» та «Завіщанієм» 

 

Художні засоби. 
 

 Епітети: «лани широкополі», «злою кров'ю», «сім'ї великій, …вольній, новій»,  

«незлим тихим словом» 
 

 Постійні (сталі) епітети: «степу широкого», «Вкраїні милій», «синєє море», 

«вражою кров'ю». 
 

 Індивідуально-авторський епітет: «Дніпро ревучий». 
 

 Персоніфікація: «Дніпро реве …, понесе … кров». 

 Метафора: «полину до … Бога», «кров'ю волю окропіте». 

 Повтори (епіфора, єдинозакінчення): «… Бога». 

 Повтори (тавтологія): «реве ревучий», «…в сім'ї великій, сім'ї...». 

 Повтори (анафора, єдинопочаток): «Як …». 

 Алітерація (звук [р]): «реве ревучий», «І вражою злою кров'ю волю окропіте». 

«ЗАПОВІТ» 



 

 

 

 

Рід: лірика 

Жанр: послання 

Епіграф: «Коли хтось каже: « Я люблю Бога» , а ненавидить брата свого, той 

неправдомовець»». 

Провідні мотиви: критика української еліти, яка зневажає український народ, і заклик 

до соціального примирення заради відродження нації 

Тема: показ змодельованого образу національної еліти, якою вона повинна бути, 

визначення її політичних та морально-етичних поглядів. 

Ідея: утвердження віри народу в перемогу над класовим ворогом; різке засудження 

схиляння співвітчизників перед буржуазною культурою Заходу; заклик до вивчення 

кращих здобутків світової науки, культури й літератури.  

ВАЖЛИВО! 

 Епіграф натякає на словоблудство українських кріпосників, які нібито люблять 

Бога, стараються якнайбільше дізнатися про історію України, урешті, 

намагаються прославитися своїм шарованим патріотизмом, але того ж таки брата-

кріпака визискують і не вважають повноцінною людиною. 

 

 Поема-послання Т. Шевченка « І мертвим, і живим, і ненародженим…» рясніє 

прикладами алюзії. Наприклад , у поемі згадується Коллар. Підготовлений читач 

має знати, що Ян Коллар (1793-1852) – чеський учений і поет, який послідовно 

обстоював думку про єднання слов'янських народів. 

 

 ПАНИ у творі не лише «кайданами міняються, / Правдою торгують», а й 

зневажають Господа. З іронією поет називає їх «орлами», із сарказмом – 

«смердючим гноєм» 

 

 

 

 «… «Посланіє» фактично адресоване уявленій українській нації, мрія про 

яку набирає в Шевченка конкретних рис» 

 

 «Постає запитання: чому Шевченко так настійно вимагає від тогочасного 

національного свідомого панства виробляти свій погляд на історичне минуле? 

Національна еліта є «продуктом» національної культури. Шевченко сказав своїм 

посланням, який він би хотів бачити еліту свого народу, й одночасно засвідчив, 

якою вона не повинна бути. Те послання пішло у майбутнє». 

«І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В 

УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ» 

ЦИТАТИ ПРО ТВІР 



КОМПОЗИЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 частина: Епіграф: Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого 

ненавидить,- лжа оце. 

 

2 частина: Вступ, у якому ліричний герой (автор) закликає 

тогочасну інтеграцію полюбити свій народ, не бути байдужою до 

долі України. 

Подивіться на рай тихий, 

На свою країну, 

Полюбіте щирим серцем 

Велику руїну, 

Розкуйтеся, братайтеся, 

У чужому краю 

Не шукайте, не питайте 

Того,що немає… 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 частина: Критика тогочасної еліти. 

Схаменіться! будьте люди, 

Бо лихо вам буде. 

Розкуються незабаром 

Заковані люде, 

Настане суд, заговорять 

І Дніпро, і гори! 

Якби ви вчились так, як треба, 

То й мудрость би була своя. 

 

 
4 частина: Узагальнення й проповідницький монолог автора. 

Доборолась Україна  

До самого карю. 

Гірше ляха свої діти 

Її розпинають. 

 
5 частина: Кінцівка, у якій лунає заклик до інтеграції, яка має 

очолити своїй народ. 
 



 

 

 

 

 Схаменіться! будьте люди, / Бо лихо вам буде! / Розкуються незабаром  / 

заковані люде. Розкуйтеся, братайтеся. 

 

 Учітесь, читайте, / І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь. / Бо хто 

матір забуває, / Того Бог карає, / того діти цураються, / В хату не пускають. 

 

 І хилитесь, як і хилились. / І знову шкуру дерете / З братів незрящих, гречкосіїв. 

 

 Доборолась Україна / До самого краю. / Гірше ляха свої діти / Її розпинають. 

 

 Нема на світі України. / Немає другого Дніпра, / А ви претеся на чужину / 

Шукати доброго добра. 

 

 В своїй хаті своя й правда, / І сила, і воля. 

 

 Колись будем / І по-своєму глаголать. І ми не ми, і я не я. 

 

 Не минайте ані титли, / Ніже тії коми. 

 

 Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрость би була своя 

 

 Кайданами міняються, / Правдою торгують. 

 

 І оживе добра слава, / Слава України. 

 

 І премудрих немудрі одурять. 

 

 Схаменіться, нелюди, / Діти юродиві! 

 

 Обніміться ж брати мої, / Молю вас благаю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФОРИЗМИ ІЗ ТВОРУ: 



 

 

 

«У ній Шевченко протиставляє мораль москаля 

та його жорстокість моралі українки… 

Поет виводить два протилежні національні й 

етичні світогляди, які у взаємних стосунках 

неминуче ведуть до конфлікту й катастрофи» 
 

Рід: ліро-епос    

Напрям: романтизм 

 

Жанр: соціально-побутова поема 
                                                                                                                                                                                  

Присвята: Василю Андрійовичу Жуковському,  

який брав участь у викупі Т.Шевченка з кріпацтва 
 

Тема: зображення трагедії жінки-покритки та дитини-безбатченка на суспільному тлі 

України ХІХ століття. 
 

Ідея: засудження аморальності, безчесності; утвердження думки про потребу такого 

суспільства, яке б ґрунтувалося на принципах справедливості, захисту знедолених; 

осмислення можливостей вирішення складної життєвої ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖЛИВО! 

 Твір розпочинається словами:  

«КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРОВІ, ТА НЕ З МОСКАЛЯМИ». 

 

 «Катерину» назвали «байроновою поемою» за раптовий початок і кінець. 
 

 Катерина загинула взимку. 
 

 В узагальненому вигляді події об’єднані мотивом шляху – хресного шляху 

страждань збезчещеної жінки, самотньої душі, покинутої напризволяще матері з 

дитиною. Справді, за сюжетним перебігом вигнання Катерини із села – це епізод з 

першого розділу поеми, а далі, вже у другому розділі, починається трагічна дорога 

Катерини з дитям назустріч своїй смерті. 

 

«КАТЕРИНА» 

Герої 

КАТЕРИНА (ПОКРИТКА) 
 

 «чорні брови», «карі очі», 

«біле личко» 

БАТЬКО КАТЕРИНИ 
 

 «Нехай Бог пробачить 

Та добрії люди. 

Йди собі мені легше буде» 

МАТИ КАТЕРИНИ 
 

 «Що весілля, доню моя? 

А де ж твоя пара?» 

 «Та не кажи добрим людям, 

Що в тебе є мати» 

СИН ІВАСЬ 
 

 «Дала, кажуть, бровенята,  

та не дала долі» 

КОБЗАР 
 

 «Ішов кобзар до Києва, та 

сів спочивати мале дитя 

коло його на сонці куняє» 

МОСКАЛЬ ІВАН – 

ВІДЦУРАВСЯ СИНА ТА 

КАТЕРИНИ 

 
 

 



ЕЛЕМЕНТИ СЮЖЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ПРОБЛЕМАТИКА 

 

  Любов і страждання; 

  Батьки і діти; 

 Моральні закони тогочасного суспільства, їхнє порушення; 

  Чксть і безвідповідальність; 

 Крах ілюзій 

 

      ЕКСПОЗИЦІЯ: 
 

пролог-звернення 

поета, в якому він 

застерігає дівчат не 

кохатися із москалями;  

Кохання і розлучення 

Катерини з офіцером 

ЗАВ’ЯЗКА: 
 

Катерина за наказом 

батьків іде з рідної 

домівки 

КУЛЬМІНАЦІЯ: 
 

Героїня зустрічається з 

москалем; вона накладає 

на себе руки 

РОЗВ’ЯЗКА: 
 

Епілог – доля Івася-

байстря, його випадкова 

зустріч з «батьком»  

ЛІРИЧНИЙ 

ВІДСТУП: 
 

про важку долю 

байстрят 
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