
Розробки уроків для 10 класу

з теми

«Французька поезія кінця ХІХ століття»



Урок 1

Тема   Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ-початку ХХ

століття.  Основні  естетичні  принципи  та  поетичне  новаторство  символістів.

«Поетичне мистецтво» П.Верлена – віршований маніфест символізму. 

Мета: поглибити  знання  учнів  про  символізм  як  літературний  напрям,  його

особливості,  розширити  знання  про  символ,  сугестію; розвивати  навички

конспектування, висловлення власних суджень, асоціативного мислення.

Обладнання:  портрети  Ш.Бодлера,  П.Верлена,  А.Рембо,  С.Маларме,

репродукція картини К.Моне «Враження. Схід сонця.»

Тип уроку : урок засвоєння нових знань та формування на їхній основі нових

умінь та навичок(з використанням елементів асоціативного аналізу).

Хід уроку

Мова символів – це мова істинна, всесвітня, вселюдська мова,

вона є однаково справедливою для всіх народів та часів.

В.Шмаков

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

 Робота з епіграфом

Слово вчителя. Прочитайте уважно слова, взяті за епіграф нашого уроку. З

чиїми думками вони  суголосні? (Ш.Бодлера) Так, саме Ш.Бодлер наголошував

на   взаємозв’язку  людини  і  природних  символів.  Ще  раз  пригадаємо: поет

стверджував, що: 

Природа – храм живий, де зранюють колони

Бентежні стогони і неясні слова.

Там символів ліси, густі, немов трава, -

Крізь них людина йде, і в них людина тоне.

Всі барви й кольори, всі аромати й тони

Зливаються в могуть єдиного єства,

І зрівноважують їх вимір і права

Взаємного зв’язку невидимі закони.

Саме  ці  закони  є  однаково  справедливими  для  всіх  народів  і  часів,  а



символи  є вселюдською мовою. Хочете в цьому пересвідчитися? Спробуємо

поговорити за допомогою символів. Я буду показувати предмет, а ви повинні

відгадати, що я хочу сказати.

 Асоціативна розминка (орієнтовна)

Предмет Відповіді – асоціації 
Голуб Вірність, кохання, гармонія
Троянда Кохання, пристрасть
Годинник Відлік часу
Хрест Віра, смерть 
Бальна сукня Вишуканість, юна дівчина, бал
Лялька Дитинство, радість
(Примітка. Даючи відповідь, діти коротенько пояснюють, як вони прийшли до 
такого висновку)
ІІ. Робота над темою уроку

Слово  вчителя.  На  предметно-чуттєвих  зв’язках  природи  і  людини

наголошував  ще  давньогрецький  філософ-ідеаліст  Платон,  їх  характер

використали у своїй творчості письменники-символісти та імпресіоністи.

 Презентація теми та мети уроку.

 Актуалізація опорних знань.

Перевірка  домашнього  завдання:  зачитування  учнями  відповідей  на

запитання  анкети  (за  статтею  підручника  «Імпресіонізм  і  символізм  як

мистецькі явища останньої третини ХІХ-початку ХХ століття» ( Підручник за

редакцією Ю.І.Ковбасенка)

Анкета

Ім’я Символізм
Рік народження 70-80р. ХІХ ст.
Батьки Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, С.Маларме
Хрещений батько Ж.Мореас
Місце народження Франція
Причини народження Можливість раціонального пізнання світу ставилися 

під сумнів; зростання ролі абстракцій та знаковості.
Засоби розвитку Натяк, інтуїція, символ.
Призначення Не відтворення та дослідження реальності, а натяк 

на приховані,невидимі ідеї; вплив на підсвідомість 
людини, навіювання(сугестія); зменшення 
інформативно-розповідної функції поетичної мови.

Середовище існування Творчість поетів-символістів : де Реньє, Е.Рейно, 



Е.Верхарна, Ш.Моріса, Т.Кана, М.Матерлінка та ін..
 Анкета

Ім’я Імпресіонізм
Рік народження 70-80р. ХІХ ст.
Батьки К.Моне, Едмон і Жуль Гонкури, К.Дебюссі.
Хрещений батько Репортер Луї Ленуа
Місце народження Франція
Причини народження Намагання відтворити витончені особисті враження 

та спостереження миттєвих відчуттів і переживань, 
зафіксувати мінливі ефекти світла та кольору.

Засоби розвитку Уривчасті фрагменти, відображені у свідомості 
персонажа.

Призначення Відобразити не сам реально існуючий об’єкт, а 
враження від нього. 

Середовище існування Творчість художників( К.Моне, Е.Дега, К.Піссарро), 
музикантів (К.Дебюссі,Е.Гріга,М.Равеля) та 
письменників (П.Верлена, О.Уайльда, М.Пруста, 
А.Чехова, М.Коцюбинського та ін..)  

(Примітка : після відповіді на кожне запитання діти вносять усні доповнення)

 Слово вчителя. Коли ми ще раз уважно переглянемо анкети, то побачимо,

що в цих двох напрямів багато спільного. І не дивно, що вони переплітаються

у творчості митців. Але міцніше, ніж будь-хто з найвизначніших символістів з

імпресіонізмом  пов'язаний  П.Верлен.  Можна  сказати,  що  його  творчість

знаходиться на перехресті цих двох напрямів. Тому не дивно, що його поезія

«Поетичне  мистецтво»  стала  поетичним  маніфестом  імпресіоністської  та

символістської лірики.

 Виразне читання поезії учнями

 Бесіда 

– Чому вірш «Поетичне мистецтво» сприймається як маніфест символізму?

(не  клопочись  добором  слів,  найперше  музика  у  слові  –  зменшення

інформаційно-розповідної функції мови; винищуй часник із кухонь тих брудних

– заперечення раціональності світу; хребет риториці скрути та приборкай рими

–  заперечення  шліфування  твору,  звернення  до  уяви;  наймиліший  спів

сп’янілий,  щоб вірш був крилатий,  щоб душу поривав шукати – навіювання

(сугестія).  



– Доведіть,  що поетом керує імпресіоністичне зображення почуттів(люби

відтінок і півтон, золоте тремтіння дня – прагнення зафіксувати мінливі ефекти

світла й кольору; любий погляд з-під вуаллю, зірок осіння метушня, де чари діє

вітерець, де пахне м’ята і чебрець – « бачити, відчувати, виражати – у цьому все

мистецтво» (брати Гонкур)

– Як ви розумієте  рядок  :  «А решта все  література»?(вказівка  на  те,  що

поезія символістів не вкладається в усталені літературні канони, орієнтується

на інтуїцію, почуття, враження)

 Слово вчителя. Як же ці принципи П.Верлен втілив у своїй творчості? Про

це ми дізнаємося на наступному уроці. А зараз підсумуємо наші напрацювання.

ІІІ. Підбиття підсумків

 Метод «Незакінчене речення»

Сьогодні на уроці я : 1. Дізнався…

                                            2. Зрозумів…

Очікувані результати

Учень:

-  характеризує  в  найзагальніших  рисах  символізм  як  літературний  напрям

останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.;

-  висловлює  судження  про  причини  зменшення  питомої  ваги  інформаційно-

розповідної функції поетичної мови у віршах символістів і активізації функції

сугестивної; 

-  доводить,  що  «Поетичне  мистецтво»  П.Верлена  –  поетичний  маніфест

символістів та імпресіоністів. 

IV. Домашнє завдання:

 скласти пам’ятку для початківця-символіста, використовуючи текст 

«Поетичного мистецтва»;

 підготувати повідомлення про П.Верлена;

 записати у зошити назви збірок та їх коротенькі характеристики.



Урок 2

Тема  Cугестія як важливий художній засіб символістської поезії. Асоціативний

аналіз поезії П.Верлена «Так тихо серце плаче…»

Мета:  ознайомити учнів  з  творчістю П.Верлена,  ввести у  світ   його лірики,

показати унікальність його творчості; поглибити знання про основні принципи

символізму,  імпресіонізму;  розвивати  навички  виразного  читання  творів,

збуджувати  уяву,  асоціативно-образне  мислення;  виховувати  справжніх

поціновувачів поезії.

Обладнання:   портрет П.Верлена,  репродукції  картин, в яких наявний образ

дощу,  відеокліп  до  віршу  «Осіння  пісня»,  аудіозапис  мініатюри  К.Дебюссі

«Мелодія сліз»

Тип уроку : урок асоціативного аналізу.

Хід уроку

Є така поезія Верлена,

Де поет себе питає сам

У гіркому каятті : «Шалений!

Що зробив ти зі своїм життям?»

                                  М.Рильський

Світ по-новому відкривати,

Поете, обов’язок твій!

                                  М.Рильський

І. Актуалізація опорних знань

 Перевірка домашнього завдання : 

1) Зачитування пам’яток «Поетичне мистецтво» за П.Верленом:

1. «Найперше – музика у слові!»

2. «…наймиліший спів – сп’янілий…»

3. «Люби відтінок і півтон»

4. «Хребет риториці скрути

та ще як слід приборкай рими…»



5. «Щоб вірш твій завше був крилатий,

щоб душу поривав…»

6. «А решта все література»

2)Розповідь про життя Верлена за планом:

1.Дитинство та юність поета. Вплив Сатурна на його долю.

2.Спроба добропорядного існування.

3. Участь у Паризькій комуні та її наслідки для його подальшої кар’єри.

4.Перипетії дружби з А.Рембо.

5.Перебування у в’язниці. Переродження світогляду.

6.Поступова деградація поетичного хисту.

7.Верлен – «король поетів».

ІІ. Робота над темою уроку

 Мотивація навчальної діяльності :

Слово вчителя. Та як би не складалася доля Верлена, він не забував про свій

обов’язок – «світ  по-новому відкривати».  І  сьогодні ми ввійдемо в світ його

поезії.

 Презентація теми та мети уроку

Слово вчителя. А розпочнемо ми з такої щемливо-осінньої пісні.

 Перегляд  музичного  відеокліпу  до  поезії  П.Верлена  «Осіння

пісня»(вчителя світової літератури Мукачівської ЗОШ Химинець А.А.) 

 Асоціативна розминка

-Які  почуття  навіяла  вам  ця  пісня?(суму,  втраченого  часу,  самотності,

незахищеності, холоду, невизначеності)

Слово вчителя. Саме такі почуття домінували в поезіях П.Верлена. Навіть коли

пейзажі були не зовсім осінні, в душі поета вимальовувалися власні пейзажі, які

так і названі «пейзажі душі». Звернімося до однієї з таких замальовок. Це вірш

«Так тихо серце плаче…»

 Робота з підручником : ознайомлення з інформацією про збірку «Романси

без слів» та циклу «Забуті арієти», місцем у цій збірці поезії «Так тихо

серце плаче…» (1,2 абзаци, сторінка 268)



Вчитель.  Отож,  у  місті  починається  дощ…  (починають  лунати  звуки  дощу,

можна з музикою)

 Виразне читання учнями поезії ( переклад М.Рильського)

Вчитель. Поет не створив жодного зорового образу, ми тільки чуємо, як «ніжно

шумить дощ по дахах і  листю». А зорові  образи нам навіюються.  Змалюйте

зорову картину, яка вам уявилася.

 Асоціативне малювання

Варіанти: 1) По вулиці йде одинокий перехожий без парасольки, підставляючи

своє  обличчя  під  краплі  дощу.  Інколи  зупиняється  і  спостерігає,  як  краплі

падають на листя, зітхає та йде далі.

2) Молода жінка стоїть в кімнаті біля прочиненого вікна і спостерігає, як краплі

дощу  падають  на  листя,  квіти,  траву.  Потім  підходить  до  піаніно  і  починає

грати.

3) Чоловік сидить за столом, що стоїть перед вікном, по шибкам стікають краплі

дощу.  Він бере  до рук перо і  починає писати листа,  а  може,  вірша,  а  може,

ноти…

Вчитель. Зверніть увагу, у ваших картинах з’являється музика. Як ви думаєте,

чому?  (тому,  що  музичність  –  найхарактерніша  ознака  поезії  Верлена,

«найперше – музика у слові !»)

 Бесіда

– Які образи використовує поет для створення картини душевного болю?

Який образ є центральним у поезії?

– Який сум поет вважає найтяжчим?

– А для вас який сум є найтяжчим?

– Яка пора року описана у вірші?

– Які  тропи  використовує  автор  для  змалювання  картини  «нестерпного

суму»?

–  Як  називається  художній засіб,  за  допомогою якого навіюються  певні

образи, асоціації?  



Вчитель.  Цю  сугестивну  властивість  природи  використовували  не  тільки

поети, але й художники, музиканти. Один з них – імпресіоніст Клод Дебюссі.

Саме він до збірки «Романси без слів» написав вокальні мініатюри. Послухайте

одну з них (не вказує назви).

 Прослуховування мініатюри «Мелодія сліз»

 Бесіда

– З якими звуками асоціюється у вас ця музика? (ніби падають краплі дощу

або сліз) Оголошення назви мелодії.

– Чи може вона ілюструвати поезію «Так тихо серце плаче…» (Так, плаче

природа – плаче серце)

– Який настрій у вас зараз? Чому?

ІІІ.  Підбиття підсумків

Слово вчителя. Скільки ж асоціацій, зорових, слухових, чуттєвих, навіяв

нам цей вірш, цей дощ! Саме тому навіювання або ж сугестію символісти і

вважали  найважливішим  засобом  пізнання  світу  та  творення  своєї  поезії.

Творцю  відеокліпу,  який  ми  переглядали,  навіяла  асоціації  «Осіння  пісня».

Спробуйте і ви зібрати всі ваші асоціації до поезії «Так тихо серце плаче…» у

власний музичний відеокліп.

 Очікувані результати

Учень:

- доводить,  що поезія «Так тихо серце плаче…» належить до символістської

лірики;

- визначає сугестію як важливий художній засіб символістського мистецтва;

- розвиває навички асоціативного аналізу.

ІV. Домашнє завдання:

створити відеокліп до поезії «Так тихо серце плаче…», читати поезії з циклу

«Забуті арієти», визначити провідні мотиви  та символи (письмово).



Урок 3

Тема  Cвоєрідність творчого розвитку А.Рембо

Мета: продовжити роботу над поглибленням поняття символізм, імпресіонізм;

розкрити своєрідність творчого розвитку А.Рембо; розвивати навички аналізу

ліричного твору, асоціативного мислення, висловлення власних суджень.

Обладнання:  Портрети П.Верлена, А.Рембо, зображення асоціативного дерева,

аудіозапис романсу Е.Гріга «Серце поета».

Тип  уроку:  комбінований(закріплення  набутих  знань  та  вивчення  нового

матеріалу з елементами асоціативного аналізу.)

Хід уроку

І. Перевірка виконання домашнього завдання

 Перегляд  відеокліпів  до  поезії  П.Верлена  «Так  тихо  серце  плаче…»,

визначення найвдаліших.

 Бесіда  за  прочитаними поезіями П.Верлена  зі  збірки  «Романси  без  слів»

(цикл «Забуті арієти»).

– Яке місце  у творчості Верлена посідає збірка?

– Як ви поясните назву збірки та циклу?

– Які провідні мотиви циклу «Забуті арієти»?

– Яка із поезій справила на вас найбільше враження? Відповідь обґрунтуйте.

– Які символи використовує поет?

 Асоціативна розминка

З  яким  природнім  образом  асоціюється  у  вас  Верлен?  (зазвичай  ці  образи

осінні)

 Вчитель.  А  мені  особисто  життєві  блукання  Верлена  нагадують  мандри

дорогами  своєї  країни…(бажано,  щоб  діти  самі  згадали)  Мацуо  Басьо,  а

останні роки Верлена хоку : 

На голу гілку

сів ночувати крук.

Глибока осінь.



Пам’ятаєте,  Мацуо  Басьо  нагадував  нам  самотнього  крука  або  голе

дерево. Чи не подібний цьому дереву і Верлен?( Подібний, бо втратив кохання,

родину,  друга,  навіть  поетичний  хист  почав  згасати).  Отож,  голе  дерево  –

Верлен.  З  чого  ж  складається  його  «крона»?  Зараз  кожен  отримає  яскравий

осінній  листок  і  напише  на  ньому  асоціацію  з  Верленом(по  черзі,  не

повторюватися).

І І.Узагальнення вивченого матеріалу

 Асоціативний ланцюжок

(Листки-асоціації  прикріплюються до гілок асоціативного дерева  під музику

Шопена «Мелодія осені»)

ІІІ. Робота над темою уроку

 Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ми з вами справжні художники-імпресіоністи! На одному з листків ви

написали  асоціацію  «серце».  Серце  поета…Серце,  в  якому  стільки  всього

переплетено.  Можливо,  саме  про  серце  Верлена  співається  в  романсі

музиканта-імпресіоніста Е.Гріга на слова Г.К.Андерсена «Серце поета».

 Прослуховування романсу.

Учитель.  Ніби, справді,  про Верлена.  А може, про інше серце,  яке билося в

грудях близького друга та однодумця Верлена? Про кого мова? (А.Рембо) Так,

це Артюр Рембо.

 Презентація теми та мети уроку

 Робота з підручниками. Опрацювання біографії поета (с.273-276) за планом:

1. Життя в Шарлевілі та стосунки з матір’ю.

2. Геніальність Артюра Рембо та успіхи в навчанні.

3. Ставлення до своїх віршів.

4. Бунтарство А.Рембо в житті та літературі.

5. Смерть на Чорному континенті.

 ІV. Підбиття підсумків

Очікувані результати

Учень :



 - наводить конкретні приклади використання символів у поезіях Верлена;

 - визначає музичність як важливу ознаку віршів Верлена;

 -  тлумачить  поняття  сугестія,  визначає  її  як  важливий засіб  символістської

лірики;

 - визначає причини своєрідності творчого розвитку А.Рембо;

-  розвиває  навички  художнього  аналізу  ліричного  твору,  асоціативного

мислення.

V.  Домашнє  завдання: Читати  поезії  «Відчуття»,  «П’яний  корабель»,

«Голосівки», знайти репродукції картин безмежного поля, корабля під час бурі,

Всесвіту.  

Додаток А

Асоціативний портрет Верлена



Урок 4

Тема Художній світ  поезії  А.Рембо.  Асоціативно-чуттєва  картина Всесвіту  у

віршах «Відчуття» та «Голосівки».

Мета  : ознайомити учнів з духовним світом французького символіста А.Рембо,

визначити особливості його поезій; з’ясувати специфіку символів у його творах

; розвивати  навички  художнього  аналізу  поетичних  творів,  асоціативного

мислення.

Обладнання  : портрет А.Рембо, репродукції картин безмежного поля, Всесвіту,

корабля  в  розбурханому  морі,  аудіозапис  концерту  для  фортепіано  ля  мінор

Е.Гріга, асоціативний корабель.

Тип уроку  : урок аналізу ліричних творів.

Хід уроку

Геній Рембо, стрімкий та

суперечливий, як комета,

промайнув на обрії

символізму, залишивши

за собою зоряний слд,

напрямок якого до кінця

ще не розгадано.

Й.Мандельштам

І. Актуалізація опорних знань 

Слово  вчителя.  На  попередньому  уроці  ми  познайомилися  з  життям  досить

дивного поета А.Рембо. Все його життя – це шалена авантюра як у творчості,

так і в особистому житті. І слова Мандельштама, мені здається, дуже влучно це

ілюструють.

 Робота  з  епіграфом  (діти  доводять  справедливість  цих  слів,  оперуючи

фактами з біографії поета)

 ІІ. Робота над темою уроку

Слово вчителя. Так, загадка поезії Рембо й досі не розгадана. Таємничим є не

тільки його відхід від мистецтва, а й те, що за короткий період творчості він



став  цілою  епохою  в  літературі.  І  сьогодні  ми  спробуємо,  хоч  трішечки,

відкрити таємничу завісу.

 Презентація теми та мети уроку.

 Робота з підручником: опрацювання історії написання поезії «Відчуття».

(с. 276)

 Бесіда

-  Чому поезія має таку назву?

-  Які ж відчуття охопили ліричного героя?

-  З ким ліричний герой порівнює Природу? Чому це слово написане з

великої букви?

-  Яку роль вона відіграє у його духовних пошуках?

-  Розкрийте асоціативно-смислове значення образів, створених у вірші.

Запишіть їх у зошит.

-  Сформулюйте та запишіть висновок до поезії.

 Робота  з  підручником: опрацювання  історії  написання  поезії  «П’яний

корабель».

 Бесіда

-  Опишіть почуття, емоції, які навіяв вам цей вірш.

-  Які образи цьому сприяли? (Запис у зошити)

-  Які відомі образи використовує поет? Чи набули вони нового звучання?

-  Як можна сприймати образ «п’яного корабля»?

-  Сформулюйте та запишіть висновок.

 Робота  з  підручником: опрацювання  історії  та  мети  написання  сонету

«Голосівки».

 Бесіда.

-  Чому ж саме з кольорами асоціюються голосні?

-  Чому «Голосівки» називають панорамою Всесвіту?

-  Які естетичні принципи символізму та імпресіонізму втілює ця поезія?

-  Сформулюйте та запишіть висновок. 

ІІІ. Закріплення опрацьованого матеріалу



  Бесіда:

-  Якими ж є основні мотиви поезій А.Рембо?

-  Схарактеризуйте ліричного героя цих поезій.

-  У чому новаторство творчості А.Рембо?

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу 

Вчитель. Спробуймо  себе  ще  раз  у  ролі  художників-імпресіоністів  і

намалюємо асоціативний портрет А.Рембо.

 Асоціативна розминка.

- З яким образом асоціюється у вас А.Рембо? (зазвичай корабель, спочатку

з білосніжними вітрилами, а наприкінці життя без вітрил, тільки щогли)

Вчитель.  Зараз  ви  отримаєте  листочки  у  формі  вітрил  і  кожен  напише

асоціацію-образ,  пов'язаний  з  Рембо  (по  черзі,  не  повторюватися).  А

допомагатиме нам творити музикант-імпресіоніст Е.Гріг.

 Асоціативний ланцюжок (у супроводі концерту для фортепіано ля мінор

діти записують асоціації і розміщують на щоглах асоціативного корабля)

Очікувані результати

Учень: 

- наводить конкретні приклади використання символів в поезіях Рембо;

- виразно читає і аналізує вірші ; 

- визначає особливості художнього світу його поезій; 

- розвиває навички художнього аналізу тексту, асоціативного мислення.

IV. Домашнє  завдання:  створити  свої  асоціації  до  голосних,  підготувати

запитання до Верлена та Рембо про сутність символізму



Додаток А

Асоціативний портрет Рембо



Урок 5

Тема Діалог  поетів  (П.Верлена  та  А.Рембо)  про  сутність  символізму  як

літературного напряму.

Мета:  узагальнити  знання  учнів  про  символізм;  розвивати  аналітичні  та

пізнавально-творчі здібності ,  усне зв’язне мовлення.

Обладнання: портрети  А.Рембо,  П.Верлена,  асоціативне  дерево  та

асоціативний корабель.

Тип  уроку:  урок  розвитку  зв’язного  мовлення  з  елементами  асоціативного

аналізу.

Хід уроку

Вони писали мазками і крапками, 

натяками і напівтонами.

Б.Пастернак

І. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Учитель. Імена двох французьких поетів, Верлена і Рембо, пов’язані не тільки

творчістю,  а  й  особистими  стосунками.  Біографія  одного  не  мислиться  без

розповіді  про  іншого.  Але  поетичний  світ  кожного  з  них  особливий,

відрізняється характерним розумінням символу і світосприйняття. 

ІІ. Презентація теми та мети уроку

Тому  сьогодні  відбудеться  своєрідний  діалог  про  сутність  символізму  як

літературного напряму, після якого ми визначимо спільний та індивідуальний

внесок поетів у розвиток цього напряму.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 Бесіда 

- Як ви думаєте, де б міг відбутися цей діалог?(під час спільних подорожей

Європою, можливо, після одного з таких діалогів Верлен і стріляв у Рембо;

або ж це був діалог з молодими поетами-символістами)

Учитель. Уявімо, що це була саме така зустріч.

 Асоціативне малювання

- Уявіть, в якому місці вона відбувалася? (найімовірніше - модне кафе, де



збиралася  креативна  молодь,  звучала  музика  імпресіоністів,  читалася

поезія символістів)

- Як були одягнуті Верлен і Рембо? (Верлен, можливо, в сірому костюмі, а

Рембо, так як був бунтарем, в чомусь екстравагантному)

- Опишіть  емоційний  стан  поетів  (у  Верлена  –  меланхолійний,  рухи

неквапливі, Рембо – енергійний, стрімкий у рухах, різкий у мовленні)

IV. Робота над темою уроку

Учитель.  Отож, розпочнімо. Ваші запитання Верлену (на роль Верлена та

Рембо вчитель обирає сильніших учнів) :

- Чому  найпродуктивнішим періодом  для  Вашого  становлення  як  поета

була дворічна подорож Європою?

- Поясніть,  чому  збірка,  яка  стала  результатом цієї  подорожі,  має  назву

«Романси без слів»?

- Чи використовували Ви в ній прикмети реального світу? Якщо так, то з

якою метою?

- Який  центральний  образ  Вашої  творчості?  Чому?  Який  сум  для  Вас

найтяжчий?

- Який художній прийом Ви використовуєте в своїй поезії? З якою метою?

- Ми  знаємо,  що  з  поетів  символістів  Ви  найтісніше  пов’язані  з

імпресіоністами. Чим вони Вам імпонують?

- Наведіть  приклади  використання  імпресіоністської  техніки  у  віршах

циклу «Забуті арієти».

- У своєму вірші «Поетичне мистецтво» Ви проголосили  :  «Найперше –

музика у слові!». Як Ви втілили цей принцип у своїй творчості?

- За  допомогою яких  художніх засобів  Вам вдається  наповнювати  вірші

звуками?

-  Який вплив на читачів, слухачів ви хотіли, щоб мала ваша поезія?

Запитання Рембо:

- Ким, на Вашу думку, повинен бути справжній поет?



- Яку роль в житті поета Ви відводите природі?

- Розкажіть про новий принцип формування образу, висловлений в поезії

«Голосівки».

- Які  засоби  Ви  використали  для  творення  нової  системи  поетичного

світобачення в поезії «П’яний корабель»?

- Яке символічне значення Ви надали образу «сп’янілого корабля»?

V. Підбиття підсумків уроку (складання таблиці)

Вчитель.  Отже,  хоча творчі  пошуки А.Рембо і  П.Верлена були унікальними,

проте  їхні  спільні  зусилля  великою  мірою  сприяли  розвитку  символізму  як

напряму,  який  на  довгий  час  отримав  своїх  прихильників  серед  читачів  та

послідовників серед поетів.

Очікувані результати

Учень (учениця)

- закріплює засвоєні знання з теми «Поезія французького символізму»;

- розвиває усне мовлення, аналітичні та асоціативні здібності.

VI.  Домашнє завдання:  підготуватися  до  написання  контрольної  роботи  за

темою  «Традиції  і  новаторські  зрушення  в поезії середини  –  ІІ  пол.  ХІХ

століття»  

Рембо Спільне Верлен
 творчість – це 

поетичні 

осяяння;

 заглиблення у 

внутрішній світ, у

«Я» ліричного 

героя;

 містичне 

споглядання;

 сугестія образів;

 синестезія

 проголосили існування 

кількох світів: реального, 

духовного та ідеального;

 започаткували такі образи 

та символи, які навіювали 

певні настрої, асоціації та 

аналогії читачам;

 описували не об’єкт, а свої 

враження від нього.

 музичність(алітерац

ії, асонанси, 

звукопис);

 імпресіоністичність

(штрихи, мазки);

 настрої (сугестія – 

навіювання); 


