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Розробка уроку з української літератури  на тему: 

Твір-опис сепії  Т.Г.Шевченка «Казашка Катя». 

 

Особливе місце в системі розвитку творчої уяви школяра займає твір-опис 

за картиною.  

Твори за картинами  зручні в організаційному відношенні, цінні в 

психологічному відношенні, так як явища життя, зображені на картині, уже 

осмислені художником - людиною великого таланту. Нарешті, картина - 

мистецтво, через неї школяр долучається до вершин культури.  

Картина впливає на почуття дитини, відкриває перед нею ті сторони життя, з 

якими вона могла б і не зіткнутися у своєму безпосередньому  досвіді. 

Т.Г.Шевченко прославився як художник-портретист. Він створив близько 

150 живописних і графічних портретів, був майстром автопортрета. Тому для 

опису зовнішності людини можна брати його картини портретного жанру. Це  

прилучає дітей до глибшого пізнання його спадщини з образотворчого мистецтва, 

до духовних надбань нашого талановитого народу, сприяє естетичному 

вихованню їх. 

Для твору у 7-9 класах раджу використати сепію «Казашка Катя». Малюнок 

доступний і цікавий за змістом для учнів цього віку, зокрема для 

дев’ятикласників, які вже поглиблено вивчають творчість Т.Г.Шевченка. До того 
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ж на ньому зображена дівчинка підліток, їхня ровесниця, що посилить інтерес 

учнів до цього твору 
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Тема:  Твір-опис  сепії Т.Г. Шевченка „Казашка Катя” 

 

Мета:  

 Формувати творчі вміння учнів осмислювати живописний твір, його  

виражальні засоби, помічати головні й другорядні деталі, виробляти в учнів 

уміння й навички описувати зовнішність людини за картиною; 

 розвивати спостережливість, відчуття прекрасного, збагачувати            

словниковий запас учнів, усне та писемне мовлення; 

 виховувати національну свідомість, сприяти естетичному вихованню             

школярів. 

Методично-дидактичне забезпечення:  

          сепія „Казашка Катя, репродукції картин Т.Г.Шевченка,                                                     

                         «Дневник»  Т.Г.Шевченка, серія ілюстрацій до біографії  Кобзаря. 

 

Тип уроку:  урок розвитку комунікативних умінь 

Випереджувальні завдання:  Під час підготовки до уроку учні отримали 

випереджувальні пошукові завдання, об’єднавшись у три групи. 

 

Завдання для першої групи: 

Підготувати матеріал про останні роки заслання Т.Шевченка 

Завдання для другої групи: 

 Знайти в довідковій літературі відомості про історію написання сепії 

«Казашка Катя». 

Завдання для третьої групи: 

Зібрати теоретичні відомості про техніку виконання графічних робіт. 

Підготувати презентацію робіт Т.Шевченка до кожної техніки. 
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Хід уроку 

 

І. Мотивація навчальної діяльності учнів (повідомлення теми, мети уроку) 

 

Слово вчителя. 

        Щовесни, коли тануть сніги, 

І на рясті просяє веселка, 

Повні сил і живої снаги, 

Ми вшановуємо пам'ять Шевченка.  

 

Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко 

означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього 

знаємо, усе в ньому розуміємо, і він завжди з нами, у нас. Та це лише ілюзія. 

Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і нескінченний. 

Т.Г.Шевченко – поет, художник. Його живописна спадщина – 1200 робіт. 

Він прославився як художник-портретист. Ним створено близько 150 живописних 

і графічних портретів, був майстром автопортрета. На превеликий жаль, ми рідко 

звертаємося до живописної спадщини Т.Шевченка. І от сьогодні у нас творча 

робота за сепію „Казашка Катя”. У такий спосіб хочеться прилучити вас до 

глибокого пізнання творчої спадщини з образотворчого мистецтва нашого 

Кобзаря, доторкнутися до духовних надбань рідного талановитого народу. 

 

ІІ Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу 

 

 Робота в групах. 

Біографи, дослідники, мистецтвознавці. 

 

Учитель: 

Перебуваючи на екскурсії в державному музеї Тараса Шевченка в Києві, 

відвідувачі довго затримуються біля експоната – сепії „Казашка Катя”, 
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захоплюючись художницьким талантом великого Кобзаря. Зберігається у цьому 

музеї і надгробок, зображений на малюнку.   Демонстрація сепії (Додаток 1). 

Хто ця дівчина? Чому Т.Шевченко написав її портрет? 

  

 Група біографів: 

 

В останні роки заслання Тарас Григорович багато писав та малював 

підпільно. 

За роки перебування на Мангишлаку Шевченко виконав понад 400  

малюнків сепією, аквареллю, олівцем. У пейзажних творах художник відобразив 

природу Мангишлаку, у суворості й одноманітності якої зумів віднайти красу, 

своєрідність, тонко відчути настрій, передати мінливість освітлення, погоди пір 

року. 

В укріпленні він намалював і чимало портретів, що давало вихід його 

прагненню творити. Збереглось їх небагато. 

Працюючи в експедиції на Аральському морі і в горах Каратау, засланець 

знайомився з життям місцевого населення – казахів, киргизів. Колишній кріпак, 

поет- гуманіст, він із співчуттям ставився до добрих, людяних жителів краю свого 

вигнання й багато акварелей, сепій присвятив їм, незважаючи на царську 

заборону малювати. 

„В форте он много рисовал портретов сепией, лицо и руки отделывал 

пунктиром, что ужасно мелкая работа и он боялся, что потеряет зрение», –

згадувала А. Ускова. 

Створені Тарасом Григоровичем роботи пройняті гуманістичними ідеями. 

(Презентація  робіт Т.Шевченка цього періоду) 

   У цьому йому допомагали друзі та благородні інтелігентні службові особи: 

начальник Аральської експедиції капітан-лейтенант О.І.Бутаков та комендант 

Новопетрівського укріплення І.О.Усков. У сім'ї Ускових поет був близькою 

шанованою людиною. Його, як рідного, любили діти Агати і Іраклія Ускових.  

Для цієї сім'ї Шевченко і створив малюнок у техніці сепії „Казашка Катя” (1856-

1857 рр.). 
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Цікавився він і пам’ятками старовини казахів і туркменів – кладовищами, 

мечетями, пам’ятниками святим та народним героям – батирам, народними 

звичаями. 

У листі Бр. Залеському Шевченко пише: „Это религиозное поверье 

киргизов. Они по ночам жгут бараний жир над покойниками, а днем наливают 

воду в ту самую плошку, где ночью жир горел, для того, чтобы птичка напилась и 

помолилась богу за душу любимого покойника. Не правда ли поэтическое 

поверье?»   

Саме цей поетичний обряд надихнув художника створити сепію такого 

змісту. 

 

Учитель: 

Спочатку Тарас Григорович не дав назви малюнку. Назва сепії „Казашка 

Катя” була складена пізніше. 

У книзі „Художник” – виданій до 175-річчя з дня народження Кобзаря 

малюнок має ще одну назву „Біля надгробка”. Хто ж вона, ця казашка Катя? І 

чому в казашки слов’янське ім'я. 

 

Група  дослідників 

 У сім'ї Ускових зберігся подарований  Шевченком портрет дівчини в 

казахському костюмі зі світильником у руках біля надгробка з казахським 

національним орнаментом. У шевченкознавстві давно ведеться полеміка з 

приводу того, хто ж вона. Довгий час її вважали казашкою Катею, нянею Наталі, 

доньки Ускових; була вигадана навіть легенда про двох врятованих Усковими 

сестер-казашок, яким вони дали притулок. Звідки пішла ця легенда? Тільки 

уважне прочитання листів, щоденника Тараса Григоровича переконало, що 

моделлю для образу героїні його малюнка була не казашка, а росіянка. Тодішні 

звичаї не дозволяли казахським жінкам бути натурницями. Отже, Катя не була 

персонажем твору, по суті вона тільки зіграла роль казашки. 
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Не була Катя нянькою доньки Ускових, тому в щоденнику від 11 липня 

1857 р. Шевченко говорить про няньку Авдотью, уральську козачку. Залишається 

нез’ясованим: чи були сестрами Катя і Авдотья,. чи Катя була просто годованкою, 

Ускових, невідомого походження й національності (у всякому разі зовні вона 

дуже нагадує казахську дівчину). У сім’ї Ускових були ще й служниця та 

куховарка. Може Катя і є однією з них? 

Вродлива уральська козачка була моделлю й для інших малюнків 

художника („Казашка”, „Самаритянка”, „Благословення дітей”. (Додатки 2,3,4). 

Відповідно до змісту цих творів митець дуже тонко змінював зовнішність, 

риси обличчя  натурниці. Завдяки цьому ніхто й не сумнівається, що на малюнку 

„Казашка Катя” змальована саме красива казахська дівчина. 

 Учитель: 

Ми знаємо, що Тарас Григорович був багатогранним художником і 

працював, виконуючи свої роботи у різній техніці. 

 

    Група мистецтвознавців 

 

Графіка (від давньогрецького – пишу) вид образотворчого мистецтва. 

Олівець: тоненька паличка графіту або сухої фарби у дерев'яній оправі, 

якою пишуть, креслять, малюють. 

Акварель – клейові фарби, які розводять водою. 

Олія – фарби, які розводять олією. 

Туш – рідка або суха фарба, звичайного чорного, дуже стійкого кольору, 

яка вживається для креслення, малювання пензлем, пером, виготовляється зі 

спеціальної сажі й клею. 

Гравюра – вид графіки, в якому зображення друковане відбитком з 

малюнка, вирізьбленого або витравленого на спеціально підготовленій дошці, 

пластинці або папері. 
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Офорт – спосіб поглибленого гравірування на металі за допомогою кислот. 

Гравюра на міді або цинку з малюнком, протравленим кислотами, а також 

друкарський відбиток з такої гравюри. 

Сепія – натуральна або штучна коричнева фарба, стійка щодо сонця та 

повітря (від грецького каракатиця) з середини XVIII століття використовувалася 

європейськими художниками, була виготовлена з чорнильного мішка морського 

молюска. 

 

(Презентація  репродукцій до кожної техніки) 

 

„Казашка Катя” – монохромний малюнок, виконаний на папері (формат 27,6 

x 21,5). Він належить до виду образотворчого мистецтва – графіки. Створений 

малюнок коричневою фарбою сепією, з якою дуже любив працювати Тарас 

Григорович. Щоразу на засланні в листах до петербурзьких друзів він просив 

купити йому цю фарбу. У техніці сепії художник виконав багато малюнків, 

портретів. 

 

ІІІ. Робота над твором -описом 

 Лексична робота  

Учитель: 

Пригадаймо, що ж таке композиція твору? 

(Композиція – будова, структура, розташування та взаємний зв’язок 

складових частин художнього твору, картини.) 

«Мозковий штурм» Учитель. Описуючи картину,  ми завжди звертаємо 

увагу на вже нам «відоме». Підбором портретної лексики ви утворите «нове». 

Звернімо увагу на очі людини, погляд. Вираз очей свідчить про настрій, 

почуття, думки, бажання. Недарма кажуть: очі – дзеркало душі. 

Які ж у дівчини очі? – (Учні підбирають епітети) 
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 Темні, чорні, карі, великі, величезні, мигдалевидні; ясні, розумні, глибокі, 

задумливі, блискучі, захоплені, іскристі, променисті, сяючі; стривожені, сумні, 

широко відкриті, тужливі, добрі, ласкаві. 

Обличчя – кругловиде, кругле, миле, симпатичне, гарне, привабливе, 

красиве, відкрите; 

Погляд – розумний, глибокий, проникливий, сумний, замріяний, 

мрійливий, здивований, тривожний, зосереджений, таємничій, уважний, 

променистий; 

Брови – чорні, темні, блискучі, шовкові, густі, розкрилені, високі; 

Чоло – відкрите, високе; 

Губи – маленькі, повні, по-дитячому пухлі, гарно вирізьблені, красиво 

окреслені; 

Руки – красиві, чорні, тендітні, окреслені ніжними лініями. 

 

Учитель: З наведеної портретної лексики доберіть слова, які найкраще  

розкривають індивідуальні риси зовнішності героїні, її душевний стан, вдачу. 

(Творча самостійна робота учнів) 

 

Лексико-стилістична робота 

(Учні одержують картки із завданнями) 

1. У реченні „Картина „Казашка Катя” – найкращий шедевр Тараса 

Григоровича Шевченка” знайти лексичну і стилістичну помилки, чому в ньому 

поставлене тире. 

Лексично помилкою у цьому реченні є не зовсім правильно вжите щодо 

його змісту слово картина. Сепія „Казашка Катя” належить до виду 

образотворчого мистецтва – графіки. Як правило, графічні твори, що виконуються 

олівцем, пером, пензлем в основному на папері, називаються малюнками. Усі 

сепії Шевченка, зокрема створені на засланні, у мистецтвознавчій літературі 

розглядаються – як малюнки. Слово картина вживається переважно тоді, коли 

йдеться про твори живопису, намальовані олійними фарбами, аквареллю, 
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гуашшю, пастеллю. Отже, сепію „Казашка Катя” слід називати не картиною, а 

малюнком. 

Стилістична помилка допущена у словосполученні „найкращий шедевр”, у 

якому прикметник найвищого ступеня найкращий зайвий, тому що слово шедевр 

означає „зразковий” твір літератури, мистецтва, який є найкращим досягненням 

майстерності, таким чином, лексичне значення цього слова містить найвищу 

якість виконавської діяльності. 

 

Учитель: 

Такі звороти у мовознавстві називаються  плеоназмами 

Уживаючи слово шедевр, треба написати, до якого виду образотворчого 

мистецтва належить малюнок, у цьому разі – до графіки. Тарас Григорович 

Шевченко на засланні створив цілу низку високохудожніх графічних малюнків, 

тому твір „Казашка Катя” можна назвати одним із шедеврів графіки Тараса 

Шевченка. 

 

Учитель:  

Внесіть поправку в речення: 

Малюнок „Казашка Катя” є одним із шедеврів графіки Тараса Григоровича 

Шевченка (Шевченкової графіки) 

 

2. Довести, що речення „Красиві, тендітні руки казашки Каті надають 

завершеності всьому полотну” – нісенітниця. 

У невеликому реченні немає логіки: як і інші портретні деталі, красиві руки 

дівчини не можуть надавати творові завершеності (напевно, композиційної 

завершеності (напевно, композиційної завершеності. Композиція – будова, 

структура, розташування та взаємний зв’язок складових частин художнього 

твору, картини). Недоречно вжите і слово „полотно”, бо ж мовиться не про 

художню картину, намальовану на полотні, а твір графіки, виконаний на папері. 
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За змістом речення – явна нісенітниця, тому його не слід уводити  в творчу 

роботу. 

3. У реченні „Тарасу Григоровичу позірувала молодша сестра няні 

Ускових – Катя, уральська козачка за національністю” до слова „позірувала” 

дібрати український літературний відповідник, уникнути однакових закінчень в 

імені і по батькові „Тарасу Григоровичу”, з’ясувати, чи правильно щодо 

контексту вжито слово „національність”. 

У значенні „служити натурою художникові, скульптору” в українській мові 

вживають слово позувати, „позірувати” – русизм. 

4. З’ясувати, чому в реченні „Вогник каганця вириває з темряви 

надгробок, вирізьблений народним орнаментом” виділені слова вжиті 

неправильно. 

 

Не зовсім вдало дібрано у реченні метафору „Вогник каганця вириває з 

темряві надгробок...” У цьому разі дія слабкого вогню каганця асоціюється в уяві 

читача з якоюсь гіперболічною силою. А тому краще використати один із 

синонімів: освітлювати, висвітлювати, висвічувати („робити когось, щось 

видним”): Вогник каганця висвічує (освітлює, висвітлює) в темряві надгробок. 

Неоковирним до слова надгробок є дієприкметниковий зворот 

„вирізьблений народним орнаментом”. Орнамент не є знаряддям праці, а 

прикрасою, ним можна оздоблювати щось, а не вирізьблювати. До слова 

орнамент краще вжити означення національний (тобто казахський), а не 

„народний”. Виправити помилки в реченні можна так: Вогник каганця висвічує в 

темряві надгробок, вирізьблений національний орнаментом 

Складання плану твору-опису зовнішності людини, користуючись 

пам’яткою. 

Уважно розглянь картину. 

♦ Кого ти бачиш на ній? На фоні чого змальовано героїню? З яких деталей 

це видно? 

♦ Спочатку передай загальне враження, яке викликає зовнішність людини. 
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♦ Це портрет індивідуальний, парний чи груповий? 

♦ Які деталі портрета виписано найвиразніше? Що найбільше кидається у 

вічі (обличчя, одяг, постава тощо)? 

♦ Опиши в загальних рисах одяг. 

♦ Постарайся якомога детальніше змалювати обличчя, бо це — головна 

частина портрета. Використай для опису художні засоби. 

♦ В описі підкреслюй, якими тонами, кольорами та мазками виділено ту чи 

іншу деталь портрета. 

♦ У висновках вислови припущення, чому художник вибрав саме цю 

людину, що він хотів сказати глядачам. 

 

Усний твір-опис (роблять кілька учнів). 

Т.Г.Шевченко – майстер світової ілюзії. На полотні, на папері він уміє 

правдиво передати переливи й мерехтіння світла, вирування вогню. Дуже 

надається для відтворення світлових ефектів фарба сепія.  

Про це свідчить і малюнок «Казашка Катя» На першому плані малюнка 

зображена дівчина-підліток, яка вночі на кладовищі запалила каганець біля 

могили своїх предків. Серйозний вираз обличчя свідчить, що вона глибоко 

усвідомлює свою належність рідного казахського народу, приймає його 

старовинні звичаї і вірування. 

Мерехтливий вогник качанця освітлює в темряві оздоблений національним 

орнаментом надгробок, увиразнює красу юної казашки в національному одязі. 

Проникливий, зосереджений погляд її великих очей спрямований у темряву, мимо 

глядача. Може, вона розглядає інші нагробки, які не потрапили в поле зору 

нашого споглядання. Майстерно, за допомогою світла , що йде знизу, художник 

відтворює свіжість юного обличчя, м’яку лінію його овалу. У дівчини дуже гарні, 

по-дитячому пухлі губи маленького рота. Не псують її вродим невеликий трохи 

кирпатий ніс, широкі чорні розкрилені брови.  Окрасою казашки є дві виплетені 

товсті коси, що спадають на плечі з-під національного головного убору. 
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Висвітлює місяць і ніжні лінії красивих дівчачих рук і м’які складки 

широких рукавів, і головного убору, вив’язаного з полотнища тонкої тканини. 

Портретові юної казашки притаманний тонкий психологізм. Художник 

розкриває романтичний характер переживань героїні. У її образі він переконливо 

поєднує дитячу ніжність, безпосередність і серйозність дорослої, характерних для 

підліткового віку. 

Використовуючи сепію з її ніжними й чистими відтінками коричневого 

кольору Тарас Григорович зумів дібрати винятково викінчену композицію 

малюнка, створити романтичний образ вродливої юної казашки. Завдяки цьому 

сепія «Казашка Катя» стала дуже популярною. 

Змальовуючи образ дівчини, Шевченко прагнув викликати у глядачів 

схилення перед фізичною і духовною красою казахського народу, його жінок. У 

цьому основна думка твору. 

ІV.  Рефлексія. 

Письмове оцінювання роботи груп(заповнені картки здаються вчителеві) 

 

                                    КАРТКА 

        Оцінювання роботи учня в групі 

Дата_____________ 

          Прізвище, ім’я____________________________ 

Критерії оцінювання Самооцінка Оцінка членів 

групи 

Підсумкова 

оцінка вчителя 

Я, співпрацюючи з іншими, 

дотримувалась(вся) правил 

спілкування 

   

Я ретельно працював (ла) над 

завданнями 

   

Я залучав(ла) до співпраці 

інших 

   

 

 V.Домашня робота: Написати твір-опис сепії „Казашка Катя” Т.Г.Шевченка 
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