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Вступ 

Стендаль є представником літератури ідей,  він натура 

активна, якій подобається  стрімкість,  рух,  стислість, зіткнення, 

дія,  драматизм, яка не любить мрійності і прагне відчутних 

результатів. 

Літературна школа, до якої  належить Стендаль, відзначається  

багатством фактів,  достовірністю образів,  якістю  

вольтерівською фразою, умінням розповідати, властивим  ХVІІІ 

ст., та особливим  почуттям гумору,  тому творчість Стендаля  

протягом  багатьох  десятиліть привертає увагу читачів і критиків.  

Вони відкривають у ньому все нові і нові риси,  губляться перед 

таємницею авторської  манери письменника. 

Вивчення роману «Червоне і чорне» в коледжі є виправданим і 

може допомогти випускникам, які ось-ось  стануть самостійними 

людьми, формувати свій внутрішній світ і вибрати життєвий 

шлях. 

У пропонованій системі уроків з вивчення  цього роману  

головним результативним моментом є використання 

оригінального тексту твору, його  порівняння з українськими  

перекладами твору, своєрідні елементи  філологічного аналізу 

тексту.  Бо саме досягнення учнями тексту на рівні  осмислення 

єдності форми й змісту  і  є  оптимальним засобом  виховання 

естетично  розвиненого  читача, який володіє критеріями оцінки 

художньої літератури. 

Для вивчення творчості Ф. Стендаля програма виділяє дві 

пари, що,  на мою думку, не дає змоги всебічно висвітлити 

яскраву особистість письменника та проблемність даного твору, 

тому я  виділила 5 уроків і це рішення оправдане. 

Знайомство з творчістю Ф. Стендаля не лише допомагає 

зрозуміти особливості духовного життя ХVІІІ ст., а й забезпечує 

глибше розуміння твору, так як життєва філософія письменника 

та його героїв актуальна і в наш час. 
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        УРОК 1.  

Тема. Стендаль (Анрі Марі Бейль). (1783 - 1842). Нарис життя 

і творчості. 

 Мета: ознайомити із життям і творчістю письменника, 

зацікавити ними; розкрити значення творчості Стендаля у світовій 

літературі; розвивати навички виокремлення головного; розвивати 

вміння працювати з підручником та додатковими джерелами 

інформації; виховувати повагу до митців, їх духовних надбань, 

естетичні смаки. 

Обладнання: портрет письменника, ілюстративні матеріали 

до його біографії. 

Тип уроку: урок-дослідження з елементами лекції. 

ХІД УРОКУ 

I. Повідомлення теми, мети та завдання уроку. 

II. Мотивація навчальної діяльності. Активізація 

пізнавальної діяльності учнів. 

1.  Слово вчителя. 

В. Гете висловив свою думку про творчість Стендаля: «Він 

приваблює і відштовхує, він захоплює і хвилює…, від його книг 

неможливо відірватися. Він здається мені одним із тих талантів, 

які з’явилися в бурі революції». 

Стендаль був глибоко переконаний, що людина має право на 

щастя, на повне задоволення своїх прагнень. Він вірив у духовне 

багатство людини, у красу її природних почуттів, неосяжні творчі 

можливості. Щастя, як розумів Стендаль, полягає у діяльному 

житті, у повному виявлення кращих якостей людської натури. 

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового навчального 

матеріалу. 

1.  Міні-лекція вчителя. «Стендаль. Факти з життя». 
1. Відомий французький письменник Стендаль (літературний 

псевдонім Анрі Марі Бейль) жив у період, багатий на великі 

історичні події. Хлопчиком йому довелося стати свідком 

грандіозного суспільного перевороту, здійсненого французькою 

революцією кінця XVIII ст. Його молодість пройшла в роки 

наполеонівських війн. Мистецький хист письменника розгорнувся 

на всю широчінь у тяжкі для французького народу роки 
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реставрації Бурбонів та панування Луї Філіпа, ознаменовані 

революційними спалахами. 

Стендаль не був письменником кабінетного типу, не 

замикався в колі суто естетичних проблем. За жадібним інтересом 

до соціальних і політичних конфліктів сучасності, за силою 

бунтарських волелюбних прагнень його можна порівняти з 

великим революційним поетом-романтиком Англії лордом 

Байроном. 

Серед інших видатних письменників свого часу Стендаля 

помітно вирізняє глибоке філософське спрямування його думок, 

широка наукова і літературна ерудиція, ентузіалістична 

допитливість. Твори, щоденники і листи Стендаля, навіть 

численні замітки,які він робив на полях книжок і зошитів, 

свідчать про найпильнішу увагу письменника до сучасної йому 

дійсності, про те, що він гаряче сприймав кожну нову плідну ідею 

і так само запально боровся проти того, що здавалося йому 

помилковим, небезпечною брехнею, шкідливого для суспільного 

прогресу. Автор «Червоного і чорного» постійно перебував в 

опозиції  до реакційного уряду. Його, часом, здавалося б, надто 

нілігістична критика оточення, панівних класів, насправді була 

виявом мужнього, суворого гуманізму. 

Доказом цього є, насамперед, життєвий шлях письменника. 

Анрі Бейль народився 23 січня 1783 року в сім’ї  заможного 

гренобльського адвоката Шерюбена Бейля. Рано втративши матір, 

хлопець не був прив’язаний до батька, богобоязкого, жадібного до 

грошей, монархічно спрямованого буржуа, не хотів слухати 

повчання вчителя-єзуїта. Пізніше в автобіографії книзі Стендаля 

напише: «Мої рідні… хотіли, щоб релігії утримували мене в 

покорі, а я тільки й мріяв про бунт». 

Початком формування своїх прогресивних поглядів майбутній 

письменник був зобов’язаний дідові з материного боку, старому 

лікареві Ганьону, який познайомив хлопця з героїчними 

легендами республіканського Риму, з філософією просвітителів та 

класикою світової літератури. Юний Бейль жваво цікавився 

революційними подіями. Читання філософів-просвітителів (Дідро, 

Гольбаха та інших), сильні враження та переживання дитячих літ, 
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пов’язаних з першою французькою революцією, були 

визначальними у формуванні світогляду майбутнього 

письменника. 

У 1799 р. Анрі закінчив школу у Греноблі, діставши першу 

нагороду з математики, і домігся в батька дозволу їхати до 

Парижа, щоб продовжувати навчання у Політехнічній школі. 

Обставини життя не балували юнака. Живучи у Парижі, він багато 

читає, думає та сперечається з товаришами про політику, 

захоплюється театром, пише комедії, які ніколи так і не 

надрукував. Стендаль стає свідком блискавичного піднесення 

Наполеона. Ставлення до Бонапарта було суперечливим: спочатку 

юнак вважав його «Сином революції», вірив, що ця людина 

принесе багато добра, та пізніше побачив у ньому «кібця», який 

вкрав волю Франції і став загарбником чужих земель. 

 Не маючи професії і можливості одержати засоби до життя, 

Анрі Бейль, який ще вірив у геній Наполеона, іде до військової 

служби, яка приваблює можливість пізнати людей та світ, а у 

вільний час писати, вивчати мистецтво. Стендаль брав участь в 

італійському поході. 

Починаючи з 1802 року, Стендаль, який вийшов у відставку, 

живе у Парижі. Він наполегливо вивчає філософію і літературу. 

Досконало познайомившись із сучасною французькою 

матеріалістичною філософією, Стендаль став переконаним 

противником церкви і взагалі будь-якої містики. За словами 

самого Стендаля, цей період його життя і був періодом 

справжньої освіти (навчання). У той же час його не залишає мрія 

стати письменником, хоча багато з комедій, які були його 

першими літературними спробами, залишилися незакінченими. 

Біографи Стендаля підкреслюють, що спроба комерційної 

діяльності (а це була служба в торговельному підприємстві 

Марселя) закінчилася невдачею. 

Коли почалась нова низка війн наполеонівської Франції з 

Європейською коаліцією, Стендаль – знову на військовій службі. 

Разом з армією він пройшов майже всіма країнами Європи: 

Німеччиною, Австрією, Італією. У 1812 році Стендаль у складі 

французької армії перебував у Москві, потім брав участь у її 



 7 

сумнозвісному відступі, а у 1814 році став свідком вступу 

російських військ у переможений Париж. На цьому військова 

кар’єра Стендаля закінчилась , він одержав відставку і виїхав до 

Італії, з якою пов’язано багато років його життя. 

Оселився він в Мілані, де жив з 1814-1821 рік. Уперше йому 

довелося тут побувати у 1800 році, і вже тоді  він закохався у 

чудові пам’ятки мистецтв античної та епохи Ренесансу, в 

італійські музику та живопис. Саме в Італії були надруковані 

перші твори Стендаля. Серед них своєрідна біографія «Життєпис 

Гайдна, Моцарта і Метастазіо», яка не була біографією в повному 

розумінні цього слова. У ній скоріше – роздуми про музику, 

оцінка сучасної італійської і німецької опери. У 1817 році 

виходить його книга «Історія живопису в Італії», яка й досі 

вважається одним з найкращих взірців естетичного аналізу, а 

також дослідження «Рим, Неаполь і Флоренція». Читачі 

відзначили блискучий талант оповідача. У книзі цікаво 

описувалось сучасна Італія, її політичний стан, мораль, культура, 

італійський національний характер. На її обкладинці вперше 

з’явились слова: «Барон де Стендаль, кавалерій ний офіцер». Це 

був літературний псевдонім Бейля. У Мілані Стендаль 

зближується з таємною організацією карбонаріїв, яка очолювала в 

ті часи національно-визвольний рух проти австрійської влади. 

Після розгрому карбонарського руху ( 1821 р.) Стендалю довелося 

повернутися до Парижа, який зустрів його непривітно: 

матеріальними негараздами і посиленою поліцейською увагою. 

У Парижі Стендаль занурюється у всі перипетії тогочасного 

політичного життя. Це був період реакції, коли аристократи з 

допомогою монархічного парламенту безроздільно правили 

країною. 

Стендаль відкрито бере участь у боротьбі лібералів з реакцією. 

У всіх політичних статтях і творах, написаних за той час, він 

викриває уряд, аристократію, клерків запроданців – правлячих 

чиновників. 

Паризьке життя коштувало недешево, а тому Стендаль все 

частіше займався (ради заробітку) написанням невеликих статей 

для англійських і французьких журналів. На роман просто 
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невистачило часу. Першим серйозним твором паризького періоду 

була книга «Про кохання», яка вийшла у 1822 році. У ній 

Стендаль зробив спробу охарактеризувати кохання у різні 

історичні епохи у тих чи інших верствах суспільства. 

Письменник, беручи участь у дискусії з приводу «класиків» та 

«романтиків», дуже чітко висловлює своє ставлення до двох типів 

сучасного мистецтва. «Романтизм – це мистецтво давати народам 

такі літературні твори, які за сучасного стану їх звичаїв та 

вірувань можуть доставити їм найбільшу насолоду. А класицизм, 

навпаки, пропонує їм літературу, яка давала найбільшу насолоду 

їхнім народам». Наслідування класицистам не створює сучасного 

мистецтва. Треба йти за Шекспіром, але не наслідувати його, а 

приймати «спосіб вивчення світу, в якому ми живемо, і мистецтво 

давати сучасникам, саме той жанр трагедії, який їм потрібен». 

Таким чином, Стендаль, називаючи нове мистецтво романтичним, 

по суті має реалістичну програму. 

Стендаль зазнавав матеріальної скрути. Його заробітки як 

літератора і журналіста                були мізерні. Це примусило 

талановитого митця піти на державну службу. Щоб мати 

можливість поїхати до Італії. У 1830 р. він обіймає посаду 

французького консула спочатку в Трієсті, а потім  поблизу Рима. 

Відчуваючи марність своєї урядової діяльності, Стендаль 

цілком віддається літературній роботі. У 1831 виходить друком 

написаний ще в Парижі роман «Червоне і чорне». 

На рукописі нового роману, що став відомий світові під такою 

назвою, Стендаль написав спочатку «Жульєн Сорель», що 

підкреслювало намір автора перш за все розповісти історію 

молодої людини, свого сучасника, життя якого обірвалось у 23 

роки. В основу цього роману покладений широковідомий на той 

час факт. 

З дев’яти років син сільського коваля Антуан Берте 

виховувався священником. Потім – потрапив наставником  у 

багату родину міста Гренобля. Проте, як у нього складалися 

стосунки з господинею дому, достовірно нічого не відомо, але 

через кілька років Берте стріляв у матір своїх вихованців, а згодом 

у себе під час богослужіння. Обидва вони залишились живими, 
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але Антуана Берте судили і винесли смертний вирок. Про цей 

випадок у 1827 році писали французькі газети, коментуючи на 

різний лад скандальну історію, штучно створюючи громадську 

думку, проти якої і постав Стендаль. Він був знайомий з сім’єю, 

про яку злословила преса і природно, краще уявляв, що в 

дійсності сталось в цьому домі. 

Задум «Червоного і чорного» та лейтмотив створеного ним 

образу Анрі Бейля визначив кількома словами: «Жульєн, молодий 

провінціал, учень Плутарха і Наполеона». 

Символістична невизначеність назви зумовлена її місткістю, 

завдяки якій вона може вмістити в себе багатство суперечностей, 

які є в романі. 

 У 1834 - 1836 рр. письменник працює над романом «Люсьєн 

Левен» (або «Червоне і чорне»), який йому не довелося закінчити. 

«Люсьєн Левен» - роман про блукання ще одного «відщепця» 

в пошуках чистої справи в епоху «липневої монархії». Ця книга 

дуже скептична, гірка, в’їдлива. І знов юнак – добродійний, 

совісний, тендітний – мріє про гідну справу в житті. І знов – муки 

огиди, які він відчуває спочатку від армії служак-солдаіон, 

перетвореної у військо карателів, а потім – шахрайства в 

товаристві банківських заправил. 

Письменник шукав приклади вияву сильних пристрастей, які 

підіймають людину над мізерними інтересами часу. Так, 

наприклад, він намагався знайти їх у середовищі  італійських 

революціонерів-карбонаріїв. У перерві роботи над «Червоним і 

чорним» він пише новелу «Ваніна Ваніні» (1829), де створює 

фігуру карбонарія Пєтро Міссіріллі, якому невідоме розщеплення 

особистості, який жертвує коханням в ім’я служіння батьківщини. 

У квітні 1839 року побачив світ останній великий твір 

письменника – роман «Пармський монастир», який Стендаль 

написав у Франції  «одним Подихом» під час тривалої відпустки. 

Події, описані в ньому, відбуваються в Італії XIX ст. Стрижень 

роману – долі того покоління італійців, які вступили в життя в 

кінці XVIII ст., мріючи про незалежну батьківщину, для яких 

битва при Ватерлоо була крахом соціальних ілюзій, але вони 

продовжували відстоювати свою особисту гідність, бо прагнули 
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до щастя в ніжній дружбі, палких пристрастей. Їх відвага, 

відчайдушність – породжує в сухувато-аналітичні, дотепній 

оповіді Стендаля незвичайну для нього стихію романтики. 

Спочатку це розгортання події , раптові зустрічі, подорожі 

дорогами, заколот і втеча із фортеці, потім проникливе 

пробудження чистого кохання в серцях в’язня і доньки 

тюремника, в кінці – туга за щастям, яке виявилося забороненим 

плодом. У «Пармському монастирі» лірична пристрасть Стендаля 

звучить відверто. 

Наприкінці 30-х рр. одна за однією побачила світ чудові 

новели з циклу «Італійських хроні» («Вітторія Акорам боні», 

«Абатіса з кастор» та ін.). ці твори сповнені невгасимого протесту 

проти тогочасної політичної реакції, наснажені пристрастю, 

бунтарською енергією. До цього часу всі його твори зустрічалися 

мовчанкою, але нарешті вона була порушена О. де Бальзаком. У 

своєму «Етюді до Бейля» він писав, що Бейль є одним з видатних 

майстрів літератури ідеї, що необхідно віддати справедливість 

людині величезного таланту, геній якої можуть побачити не всі. 

Тільки смерть перервала натхненну діяльність  видатного 

письменника. Вона раптово забрала його під час однієї з поїздок 

до Парижа 23 березня 1842 року. Похорон Стендаля відбувався 

без духовенства. За домовиною письменника йшли П. Меріме, О. 

Тургенєв та двоє невідомих нам друзів. 

 
 

2. Узагальнюючі питання для учнів: 

1. Виходячи з проведених вами досліджень життя та творчості 

видатного французького  письменника Стендаля, які висновки ми 

можемо зробити щодо особливостей формування його 

особистості? 

2. Які події вплинули на формування світогляду Анрі Марі 

Бейля? Свої  відповіді аргументуйте. 

3. Естетичні погляди Стендаля. 

І група учнів – тези; 

ІІ група учнів – художнє ессе чи сенкан. 
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 Стендаль створив свою естетичну теорію, у якій він виявив 

себе як справжній новатор. Йдучи за французькими 

просвітителями, він вважав, що єдиним джерелом духовного 

життя людини є сприйняття матеріального світу за допомогою 

відчуттів, і запровадив теорію про соціально-історичну 

зумовленістьмистецтва. 

 

«Я не можу уявити собі мистецтва поза соціальними умовами, в 

яких перебував той чи інший народ. Вони і лише вони 

зумовлювали його силу та його слабкість, надавали йому 

значущості або перетворювали у вульгарність», - писав Стендаль. 

Жанром, який найповніше відповідав завданням тогочасного 

французького мистецтва, Стендаль вважав соціально-

психологічний роман, що здатний, на його думку, показати 

широку й правдиву картину дійсності з соціальними контрастами 

та живою боротьбою людських пристрастей. Він вимагав 

лаконічної простоти викладу, відтвореної виразністю кожного 

слова. Проблеми естетики невіддільні від життєвої філософії та 

філософії Стендаля. Ось яке визначення дав письменник поняттю 

«мистецтво» – «обіцянка щастя». Це означає, що мистецтво має 

відображати наші внутрішні потреби, задовольняти наше 

інстинктивне прагнення бачити втілення бажаної свободи хоча б 

на ідеальному рівні. 

 

Відмінна риса стилю Стендаля – психологізм, витоки якого слід 

шукати в «я» Анрі Бейля, який поєднував у собі надзвичайну 

чутливість і розвинений інтелектуалізм. Свою нестримну 

пристрасну натуру він завжди намагався тримати під жорстоким 

контролем розуму. Його завжди цікавили непрості з 

психологічного погляду ситуації та моделі поведінки. Стендаль – 

письменник-психолог, який досягнув великого уміння розкривати 

діалектику внутрішнього життя людини. Ключове поняття 

Стендаля-психолога – «кристалізація почуття». Ось як викладав 

суть «теорії» «кристалізація почуттів» А. Моруа: «На думку 

Стендаля, кохання – почуття суб’єктивне, і воно більшою мірою 

залежить від того, хто кохає, ніж від самого предмета кохання. Ми 
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не дивимось тверезими очима на кохану жінку, ми прикрашаємо її 

рисами, яких у неї немає. У соляних копальнях Зальцбурга 

залишають суху гілку; це чорна і потворна гілка, але коли 

наступного дня за нею повертаються, вона вже вся укрита 

кристаликами солі. Жінка, в яку ми закохані, нагадує цю гілку. 

Сама по собі вона не є якоюсь особливою, але сила кохання, яку 

збільшують розлука та сумніви, прикрашає предмет нашої 

пристрасті, поблискуючи кристалами, і жінка постає зовсім не 

такою, якою вона є насправді. Це солодке божевілля і надає 

життю певного сенсу», – твердить Стендаль. 

 

Разом із психологічним аналізом Стендаль проводить глибоке 

соціальне дослідження у своїх творах, подаючи замальовки 

звичаїв французького суспільства. Письменник відгукується на всі 

найважливіші політичні й соціальні проблеми свого часу, нерідко 

беручи участь у полеміці з окремих питань.  
 

І, нарешті, психологізм і соціальний аналіз поєднуються у 

Стендаля з філософською глибиною таких проблем, як «свобода», 

«щастя», «успіх», «роль мистецтва у світі» та багато інших. Це все 

дає змогу вважати його одним із «вічних спутників» людства на 

важкому шляху духовних шукань. 

 

Прагнучи виявити специфіку та призначення мистецтва нового 

часу, Стендаль формує принцип реалізму, називаючи це 

мистецтво романтичним, оскільки терміну «реалізм» на той час 

ще не було (до вжитку він був уведений лише в 1850-ті роки). 

«Досліджувати – у цьому все ХІХ ст.» – ось основний принцип 

нового мистецтва. Переосмислюючи принцип історизму, 

Стендаль наполягає на використанні історичних сюжетів не тільки 

в історичних, а й у сучасних творах, вимагаючи правдивого 

зображення дійсності. Він вважає мистецтво «дзеркалом», яке 

відображає «то небесну блакить, то багно доріг». Але це не 

фотографічне відображення. Письменник має право на вибір 

ситуацій і персонажів, потрібних для розв’язання художнього 

завдання, на узагальнення, що перетворює правду життя на 
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мистецькуістину. 
 

 4. Захист учнями-представниками груп проектів: опорного конспекту, тези, 

графіка чи малюнку, сенкану чи іншого поетичного твору. 
 

 

 

Можливі відповіді учнів: 

 

1. Так як Стендаль – письменник-новатор, ми вирішили створити 

літературний твір: жанр – лірика, вид – секан. Що таке сенкан, 

ілюструємо допоміжним поясненням.  

 

Примітка. Сенкан (п’ятирядок) – походить від фр. слова «п’ять».  

 

Сенкан – це вірш, який складається з п’яти ріядків, який синтезує 

інформацію та факти у стисле висловлювання, яке описує чи 

відзеркалює тему. При складанні сенканів необхідно 

дотримуватись таких правил: 

 

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник). 

 

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів 

(прикметники). 

 

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з 

трьох слів (дієслова). 

 

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і 

висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного. 

 

5. П’ятий рядок складається із одного слова – синоніма від 

першого слова, у якому висловлюється сутність теми, підсумок 

висловлювання. 
 

Наприклад: 
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Вулкан, 

 

Червоний, гарячий, 

 

Вирує, палахкотить, гуркоче. 

 

Душа здригається від жаху. 

 

 

 

2. Творчий процес Стендаля як художника слова: 

 

мистецтво мистецтво мистецтво 

 

мислити жити писати 

 

 

3. Тези «Естетичні прогляди Стендаля»: 

 

- єдине джерело духовного життя людини є сприйняття 

матеріального світу за допомогою відчуттів; 

 

- мистецтво має бути правдивим; 

 

- мистецтво еволюціонує разом із суспільством, тобто за своєю 

природою є соціальним; 

 

- письменник відгукується на всі найважливіші політичні та 

соціальні проблеми свого часу. 
 

 

 

V. Підсумок уроку. 

Інтерактивна вправа «Мікрофон» 
Продовжте речення: 

-  Найбільше мене вразило… 

-  Письменник Стендаль уявляється мені як людина… 



 15 

-  Мені імпонує в письменникові те… 

 

 VІ. Домашнє завдання. 
 

І група учнів. Індивідуальне завдання. Підготувати розповідь або 

сценічне дійство про історію створення роману Стендаля 

«Червоне і чорне». 

 

ІІ група учнів.  Підготуватися до обговорення роману «Червоне і 

чорне», характеристика образу  Жул’єна Сореля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК  2. 
 

 

Тема. «Червоне і чорне» – панорамна картина часу з усіма його 

суспільними конфліктами, політичними пристрастями та 

духовними пошуками. Іспити Жул’єна Сореля. 

 

Мета. Ознайомити учнів з історією життя французького 

суспільства початку ХІХ ст., з історією створення роману 
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«Червоне і чорне»; охарактеризувати образ Жул’єна Сореля; 

виховуючи в учнів навички аналізу головного героя; формувати 

пошуково-дослідницькі здібності. 
 

Обладнання: текст роману, робота з картками. 

 

Тип уроку: комбінований. 

 

 

 ХІД УРОКУ 
 

 

І. Активізація опорних знань учнів. Підготовча бесіда. 
 

Питання до учнів: 

 

1. Розкрийте сутність схеми, що відображає творчий процес 

Стендаля як художника слова: 

 

 

мистецтво мистецтво мистецтво 

 

мислити жити писати 

 

 

2. Зобразити схематично на дошці те визначення, яке дав 

Стендаль поняттю «мистецтво». 

 

3. Визначити основні естетичні погдяти письменника. 

 

4. У чому полягає відмінна риса стилю письменника? 

 

 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдання уроку. Мотивація 

навчальної діяльності. 
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ІІІ. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу. 
 

1. Слово вчителя. 

 

У ХІХ столітті гостро виявилися суперечності суспільного 

устрою. Вони були спричинені революцією 1789-1794 р.р. 

Резонанс революції був настільки великим, що все ХІХ століття, 

яке дало цивілізацію та культуру всьому людству, пройшло під 

знаком французької революції. 

 

 

 

Значення 

французької 

революції 
 

 

розвіяння падіння 

 

політичних Наполеона  

 

ілюзій крах режим 

 

держави директорії 

 

розуму загострення завойовницькі 

 

суперечностей війни (епоха між багатими та бідними Наполеона) 

 

 

Таким був період Реставрації в історії Франції. Ці історичні факти 

лягли в основу створення роману «Червоне і чорне» Стендаля. 

Роман мав повну назву «Червоне і чорне. Хроніка ХІХ століття». 
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Саме хроніка ХІХ століття буде в центрі нашої уваги на 

сьогоднішньому уроці. 
 

 2. Сценічне дійство «Історія створення роману «Червоне і 

чорне». 
 

(Дійові особи: Стендаль, редактор «Трибунальської газети». 

Дійство проходить у редакції). 

 

Стендаль: Добро дня вам, пане редакторе. 

 

Редактор: Доброго дня. 

 

Стендаль: Політичні події з життя Франції не дають мені спокою. 

Я намагаюся стежити за всіма змінами в суспільному житті 

країни. 

 

Редактор: Я завжди знав вас як людину творчу, яка тонко відчуває 

час. 

 

Стендаль: То з якими ж новинами я міг би ознайомитися у 

свіжому номері газети? 

 

Редактор: Новин, як завжди, багато, але я хотів би звернути вашу 

увагу, шановний Анрі, на справу Антуана Берте. 

 

Стендаль: Хто такий Антуан Берте? 

 

Редактор: Це син коваля з міста Бранга, молодий чоловік, який 

втік із сім’ї, щоб вийти в люди. 

 

Стендаль: (читає) Антуан Берте, дрібний честолюбець, особа 

нікчемна, хоч і бездарна, вирішив зробити кар’єру, 

влаштувавшись гувернером у родині місцевого багатія Мішу. 

Юнака звинувачують у любовних стосунках з матір’ю його 

вихованців. Невдовзі він втрачає місце в цьому домі. Антуан 
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Берте вступив до духовної семінарії, звідкіля його вигнали. Також 

його вигнали і з аристократичного особняка у Парижі родини пана 

де Корде, де він скомпрометував себе стосунками з дочкою 

господаря. Та найбільше його зганьбив лист пані Мішу, в яку 

Берте з відчаю стріляє у церкві, а потім намагається покінчити 

життя самогубством. У 1827 році у Греноблі відбувся судовий 

процес, на якому його було засуджено на смерть. 

 

Редактор: Пане Стендалю, чому ви так замислились? Настрій ваш 

також погіршився... 

 

Стендаль: Яка цікава й непроста життєва доля! Незвична й 

трагічна! Вона викликала в мене багато думок. Я хотів би побути 

наодинці та дещо обдумати. Дякую вам, пане редакторе. 

 

 

Учитель: Як відомо, історія головного персонажа роману 

«Червоне і чорне», на перший погляд, майже цілком повторює 

згадану справу, змінюються тільки імена: Берте перетворюється в 

Жюльєна Сореля, подружжя Мішу – на пана та пані де Реналь, а 

аристократ і його донька – на маркіза де Ла Моль і Матильду. Та, 

звичайно, не цей життєвий випадок сам по собі зробив Стендаля 

одним із найвідоміших письменників світу, а те, як він його 

художньо втілив. Він зумів побачити у побутовому злочині 

трагедію сучасної людини. Отже, дія роману відбувається у 20-ті 

роки ХІХ століття (1826-1830-ті р.р.). У творі можна знайти 

історичні екскурси, що характеризують атмосферу 

післянаполеонівської Франції. Ознайомимося з конкретними 

ознаками суспільного життя країни. Послухаємо повідомлення 

екскурсоводів. 
 

 

 

3. Робота з картками. 

(Учням пропонується цитатний матеріал для обговорення та      

паралельного складання узагальнюючої схеми уроку. 



 20 

Відповідаючи на запитання, вони роблять висновки і вносять їх до 

схеми) 

КАРТКА № 1 

Висновок 1: дивовижна краса французьких міст. 

Висновок 2: багато благородних людей, але й чимало 

негідників. 

                   КАРТКА № 2 

Вер’єр: 

«Милуючись тим краєвидом, парижанин забуває отруйну 

атмосферу дрібних грошових інтересів, у якій він уже починав 

задихатися». 

«Давати прибуток – ось що керує всім у цьому містечку, 

яке видалося нам таким гарним». 

Який був основний чинник, що визначав життєву позицію 

людини? 

Чи було це характерно тільки для Вер’єра? 

Висновок: гроші визначають свідомість людини. 

                                         

КАРТКА № 3 

Вер’єр: 

«Містечко Вер’єр, здається, наймальовничіше у Франш-

Конте. Його біленькі будиночки з гостроверхими черепичними 

дахами розкидані по узгір’ю, де з кожного видолинка 

здіймаються густолисті каштани». 

Безансон: 
«Безансон не тільки одне з найкрасивіших міст Франції, в 

ньому можна зустріти багато благородних і розумних людей». 

На що звертає увагу автор, розповідаючи про французькі 

міста? 

Зверніть увагу на те, яких людей можна зустріти в 

Безансоні. Чи були такі люди в Вер’ємі? 

Ще одна цитата: «…в Безансоні чимало негідників…». Що 

взагалі можна сказати про жителів обох міст? 
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Вер’єр: 

«Сказати правду, ці поважні люди виявляють страшний 

деспотизм. Саме це прикре слівце робить життя в містечках 

нестерпним для кожного, хто жив у великій республіці, що 

зветься Парижем. Тиранія громадської думки – та якої думки! 

– така само безглузда в провінційних містах Франції, які і в 

Сполучених Штатах Америки». 

Париж: 

«Влаштуйте так, щоб ці парижани якомога менше чули 

ваш голос. Досить вам сказати слов, і вони знайдуть привід, 

щоб з вас поглузувати». 

«В Парижі з делікатності сміються тільки за вашою 

спиною, але ви для всіх завжди чужий». 

Що спільного та відмінного у ставленні людини до 

людини у Вер’єрві та Парижі? 

Як ви гадаєте, виявлення людиною кращих людських 

якостей в такому суспільстві викличе захоплення чи зневагу. 

Висновок: городяни і в провінції  і в Парижі зневажливо 

ставляться один до одного. 

                                         КАРТКА № 4 

Вер’єр: 

«Після падіння Наполеона в провінційних звичаях не 

допускається ніякої галантності. Кожен боїться втратити 

посаду: негідники шукають підтримки конгрегації, і 

лицемірство розквітло навіть серед лібеларів». 

«Там завжди й у всьому відчувався страх схибити, якесь 

бесперервне змагання між розкошами і злиднями». 

Париж: 
«Отже, я тепер у самому центрі інтриг і лицемірства!» 

Що хвилювало людей найбільше? Якою ціною досягалося 

помітне місце в суспільстві? 

Висновок: за лицемірством губиться справжнє лице людини. 

                                        КАРТКА № 5 

Париж: 

«Всяка справжня пристрасть думає тільки про себе; саме 
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тому, я гадаю, пристрасті здаються такими смішними в 

Парижі; тут кожен ваш сусід вважає, що ним дуже 

цікавляться». 

«Ніколи мода і краса не були такі далекі одна від одної». 

«Ці чудові паризькі правилагарнрго тону зіпсували все, 

навіть кохання». 

Які цінності стали пріорітетними для людини? Чи є ці 

цінності справжніми та вічними? 

Висновок: у гонитві за швидкопливними люди забули про 

красу і вічне. 

 

1.  Бесіда з учнями. 

Душа міста, країни – люди. Саме люди творять історію. І 

людські цінності стають цінностями часу. В романі Стендаля 

представлені основні суспільні прошарки, які становили панораму 

Франції ХІХ ст. Назвіть їх. Нова буржуазія, стара аристократія, 

вищий світ, політичні кола, духовенство. 

Якими були представники цих прошарів, що визначало їх 

світогляд, що вважалося в той час бесперечними цінностями, що 

залишалось осторонь духовних пріорітетів? 
2.  Заповнення карт-спостережень. (Робота в групах) 

(Клас розподіляється на чотири групи. Кожна картка містить тільки цитатний 

матеріал, який обговорюється в групі. Учні заповнюють колонки для висновків та 

узагальнень і ознайомлюють з ними весь клас. Учитель надає учням необхідної 

допомоги). 

Предмет спостереження                 Нова буржуазія 

Типовий представник      Пан Вально 

Цитатний матеріал Коментар 

«Вально дуже пишається парою 

нормадських коней, яких він недавно купив 

для своєї коляски». 

Нова буржуазія 

пишається лише 

своїм багатством 

«Які похвали чесності! – скрикнув він. – 

Можна подумати – це єдина цнота на світі; 

а проте яка шанобливість, яке плазування 

перед людиною, що, певно, подвоїла і 

потроїла свій капітал, орудуючи майном 

Брутальність у 

справах, відсутність 

межі дозволеного, 

яку встановлює 

совість 
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бідняків. Я готовий битися об заклад, що 

він наживається навіть на коштах, 

призначених для нещасних підкидбків…» 

«Все тут було розкішне й нове, і йому 

щоразу називали ціну кожної речі. Але 

Жулєн відчував у тих розкошах щось 

огидне, від чого тхнуло краденими грішми». 

Поклоніння 

матеріальним 

цінностям, 

відсутність 

моральних 

«Пан Вально був, як кажуть за сто льє 

від Парижа, «ферт», себто суб’єкт зухвалий 

і грубий». 

Найгірше не те, 

що є такі люди, а те, 

що від них залежить 

доля інших 

Висновок: нова буржуазія дбає лише про своє благополуччя, 

для досягнення якого не зупиниться ні перед чим. 

  

Типовий представник      Пан де Реналь 

Цитатний матеріал Коментар 

«Та незабаром парижанина прикро 

вражає у виразі його обличчя 

самовдоволення й зарозумілість, поєднані з 

якоюсь посередністю й обмеженістю. 

Зрештою почувається, що всі таланти цієї 

людини не сягають далі вміння рішуче 

вимагати плати від своїх боржників і 

якомога довше не платити власних боргів». 

Бесперечне 

повага лише до 

самого себе. 

Примусити платити 

собі – єдиний талант, 

який зумовлює 

самоповагу 

«Але нам раз у раз товчуть оті 

якобінські статейки; все це і заважає нам 

творити добро». 

Уміння 

приховувати свої 

негарні справи 

гарними фразами 

«Дотого ж він ще був дуже чемний – за 

винятком тих випадків, коли йшлося про 

грошові справи, - а тому його не без підстав 

вважали за найбільшого аристократа у 

Вер’єрі». 

Аристократизм 

закінчується там, де 

йдеться про гроші 
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«Неймовірно, щоб:марнославство, 

змагаючись із дріб’язковою скупістю і 

пожадливістю до грошей, могло призвести 

людину до того жалбгідного стану , в якому 

був Пан де Реналь…» 

Пристрасть до 

грошей знищує усе 

людське у свідомості 

й поведінці 

Висновок: гроші стали єдиним богом старої аристократії. 

Предмет спостереження Вищий світ 

Типовий представник      Маркіз де Ла-Моль 

Цитатний матеріал                       

Коментар 

«Ви його не знаєте, - при дворі він 

добромисний, а тут, у провінції, такий 

скалозуб і насмішник, що радий усякій 

нагоді кому-небудь дозолити. Він може, 

включно для власної розваги, зганьбити 

нас в очах лібералів».  

Глумиться з тих, 

хто від нього залежить 

або нижчий за 

соціальним 

становищем 

«Я дбаю й про свої втіхи, і це мусить 

стояти на першому місці, принаймні на 

мою думку…» 

Той, від кого 

залежить доля 

держави, передовсім 

дбає про власні втіхи 

«Це людина, яка керується тільки 

своїм примахам…» 

Основний закон – 

власні примхи 

«Зали бельетажу, якими вони 

проходили, прямуючи до маркізового 

кабінету, здалися б вам, мій читачу, 

такими ж сумними, як і розкішними… Це 

оселя позіхань і найнуднішого 

резонерства». 

За могутністю і 

багатством 

приховується духовна 

порожнеча, яка 

накладає свій відбиток 

на все, що оточує таку 

людину 

Висновок: державні інтереси слугують лише прикриттям 

для влаштування представниками вищого світу власних справ і 

розваг. 

Предмет спостереження                       Політика 

                        Цитатний матеріал Коментар 

«Безперечно, і в Парижі є трудівники, Соціальна 
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але вони гніздяться десь на п’ятому 

поверсі…» 

несправедливість, 

внаслідок якої нечесні 

і недбалі люди посіли 

кращі місця в 

суспільстві 

«Завжди знайдеться який-небудь 

король, що схоче збільшити свої 

прерогативи, завжди честолюбне бажання 

стати депутатом, слави і сотні тисяч 

франків, які заробляв Мірабо, не 

даватимуть спати провінційним багатіям. 

І це називається в них – бути лібералом і 

любити народ. Завжди ультрароялісти 

будуть пройняті бажанням стати біля 

перами чи камерюркирами. Всякий 

прагнутиме стати біля керма на 

державному кораблі, бо за це добре 

платять». 

Прагнення 

опинитися при владі 

аж ніяк не спричинено  

бажанням служити 

вітчизні, воно 

пов’язане лише з 

гонитвою за грошима 

  

Висновок: владу влаштовує соціальна несправедливість, 

оскільки вона відповідає її власним інтересам. 

Доповнення вчителя. 

Ще один прошарок, про який ми не говорили, - духовенство. 

Що ви можете розповісти про представників церкви  в романі?        

(Церква зосереджена головним чином на бородьбі за сферу 

впливу.)                  

4.  ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ НА УРОЦІ 
1. Розгляд узагальнюючої схеми. 

 

Дивовижна 

краса французьких 

міст 

Гроші 

визначають     

свідомість 

людини 

Городяни і впровінції і в Прижі 

зневажливо ставляться один до одного 

  За лицемірством губиться справжнє 

лице людини 

У гонитві за швидкоплинним люди 

забули про красу і вічне 

Панорам

а            

Франції            

ХІХ ст. 
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Гроші стали єдиним богом 

старої аристократії 

 

Панорама              

Франції                   

ХІХ ст. 

Церква зосереджена головним 

чином на бородьбі за сферу впливу 

Державні інтереси илугують лише 

прикриттям  для влаштування 

представниками вищого світу власних 

справ і розваг 

Владу влаштовує соціальна 

несправедливість, оскільки вона 

відповідає її власним інтересам 

Нова буржуазія дбає лише про своє благополуччя, для досягнення якого не 

зупиняється ні перед чим 

                                               Багато благородних людей, але й чимало негідників 

 

2. Прес-конференція. 
 

1. Слово вчителя. 

 

Життя Жюльєна Сореля на сторінках роману «Червоне і чорне» 

викликає у нас безліч емоцій і почуттів. В одних ситуаціях ми 

розуміємо героя твору, в інших – ми не погоджеємось з ним. 

2. Запрошується головний герой твору «Червоне і чорне». 

Тож, шановні журналісти! Сьогодні ви маєте нагоду поставити 

перед головним персонажем роману ті питання, які найбільше 

цікавлять вас. 

 

3. Варіанти запитань журналістів до Жюльєна Сореля та можливі 

відповіді на них. 

 

- Вихідцем із якого соціального класу ви є? Як відноситесь до 

своїх рідних? (Я належу до так званого третього класу. Я – син 

теслі. У зв’язку з тим, що в родині батько та брати до мене ставились з 

презирством, моє відношення до них протирічне). 

 

- З ким саме пов’язані ваші приємні спогади про перебування у 

батьківському домі? (З великою пошаною та вдячністю я 

відношусь до старого полкового лікаря з наполеонівської армії, 

який поважав мене та навчав латині й історії, вірив у мої 

можливості стати розумною, освіченою людиною). 
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- Яка риса вашого характеру була рушієм у вирішенні вашої долі? 

(Моїми почуттями та вчинками керувало честолюбство. Часто я 

відчував гнів від усвідомлення того, що я знаходжусь на низькій 

сходинці соціальної драбини у цьому несправедливому світі). 

 

- Чим пояснюється двоякість вашої поведінки? (У мене весь час 

бореться «природна» та «цивілізована» людина. Для досягнення 

своєї мрії я змушений приховувати свої погляди, думки. Та 

найскладніше було опанувати науку лицемірства. Не менш 

складно стримувати свій темперамент і контролювати власні 

інстинкти. Але я вважаю себе нарутурою пристрасною, 

енергійною, тому мені вдається реалізувати свої наміри). 

 

- Чи здатні ви на сильне почуття? (Так склалися життєві 

обставини, що я спершу домагався кохання найвродливішої дами 

міста Вер’єр – Луїзи де Реналь. Та з часом прокинулося справжнє 

кохання до цієї жінки. Не менш сильне почуття опанувало мною 

під час спілкування з Матильдою де Ла Моль. Хоча я повинен 

зізнатися в тому, що і в першому, і в другому випадках мною 

керував розрахунок, сомолюбство та плебейська зверхність). 

 

- Перебуваючи в Безансонській семінарії, ви прив’язували до 

грудей праву руку і ходили так протягом двох місяців, мотивуючи 

це тим, що поранили руку на батьківській лісопильні. А які 

справжні причини такої поведінки? (У Безансонській семінарії 

моя поведінка відрізнялася погордливою упертою мовчазністю. Я 

намагався бути схожим на інших. Та одного разу внутрішній 

вогонь, що палав у моєму серці, наштовхнув мене на відкриті та 

несподівані вихваляння Наполеона. Тим самим я зірвав із себе ті 

заборони, які наклав раніше. Аби покарати себе за таку 

нестриманість, я прив’язував до грудей праву руку і ходив так два 

місяці). 

 

- З якою метою ви прибули до Парижа? Які висновки зробили? (Я 

приїхав до Парижа з таємною мрією – завоювати столицю. У 

гонитві за щастям я прийшов до висновку: «кожний за себе в цій 
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пустелі егоїзму, яка називається життям». Єдино можливий для 

мене спосіб завоювати Париж – честолюбство, лицемірство). 

 

- Я пропоную вам подивитися відеоматеріали, пов’язані з 

пострілом у церкві в пані де Реналь. (Демонструється уривок з 

художнього фільму «Червоне і чорне»). Що стало причиною 

такого вчинку? Чи виправдовуєте ви себе та свої дії? (Здавалося, 

що я досягнув усього, про що тільки мріяв. Але чомусь 

справжнього щастя я не відчував. Мені потрібен був стрес, щоб я 

міг розібратися у собі. Причиною такого стресу був лист пані де 

Реналь. Вистріливши у церкві в пані де Реналь, я помстився за 

лист, який мене компрометував. На той час усі мої дії були 

виправдані). 

 

- Розкрийте зміст своєї думки під час перебування у в’язниці: 

«Найгірше у в’язниці те, що не можна замкнути своїх дверей». 

(Самотні години у в’язниці повернули мене до звичайного 

«природного стану». Я відчув, як честолюбство помирає у моєму 

серці. Мені не потрібно було більше лицемірити, приховувати 

свою справжню сутність). 

 

- На суді ви зізналися перед самим собою, що ви скоїли огидний 

злочин і що ви засуджені справедливо. Як ви гадаєте, вас 

засуджено до страти за скоєний злочин чи ще за якусь іншу 

провину? (На суді я вступив у свій останній бій, проголошуючи 

правду. Я вважаю, що не тільки за постріл в пані де Реналь мене 

було відправлено на гільйотину, а ще й за те, що я, плебей, 

насмілився обуритися соціальною несправедливістю. Я намагався 

захистити права простої людини на гідне місце у суспільстві). 
 

4. Слово вчителя. 

 

На сьогоднішній прес-конференції працювала група експертів, яка 

висловить свою думку щодо проведеної конференції згідно 

питань: 

 зміст і об’єктивність питань, поставлених Жюльєну Сорелю; 
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 активність журналістів; 

 глибина думки Ж. Сореля у відповідях на поставлені 

питання; 

 зауваження до журналістів і до учня, який виступав у ролі 

Жюльєна 

 

Сореля, щодо позитивних і негативних акспектів їх участі в 

конференції. 

 

(Група експертів висловлює свої думки). 

3. Підсумкові питання. 
1. Чи можна вважати життєву поразку Ж. Сореля його 

моральною перемогою? 

2. У душі героя бореться «природа» та «цивілізація». Що 

саме перемагає у фіналі роману? 

3. Слово вчителя. 

 

У в’язниці та на суді відбувається остаточне звільнення 

індивідуальності героя, яка закінчується поразкою «цивілізації». 

Самотні години у в’язниці й глибоке душевне каяття повернули 

його до «природного стану». 

 

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумок уроку. 

V. Домашнє завдання. 

Підготуватися до уроку-конференції, на яку буде запрошено 

головного героя роману «Червоне і чорне – Жюльєна Сореля. 

(Визначення учителем учня, який буде виступати в ролі Жюльєна 

Сореля, групи журналістів і групи експертів). 

 

Завдання для групи журналістів: підготувати цікаві, глибокі за 

змістом питання, які дали б змогу розкрити особистість Жюльєна 

Сореля, його риси характеру, прояви поведінки. 

 

Завдання для групи експертів: уважно стежити за питаннями до 

головного героя, визначити найцікавіші з них, обгрунтувати свою 

точку зору; визначити, як упорався з роллю Жюльєна Сореля 
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обраний ученнь; підвести підсумки конференції. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 3. 
 

 

Тема. У чому трагедія Жульєна? 

 

Мета. Дати характеристику образу головного героя; розвивати в 

учнів уміння мислити, висловлювати власну думку; виховувати 

самостійність у роботі. 

 

Обладнання: текст роману,  відеообладнання. 

 

Тип уроку: урок-конференція. 

 

ХІД УРОКУ 
 



 31 

 

І. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів.  

1. Бесіда з учнями. 
 

На минулих  уроках ми  з вами познайомилися із змістом роману 

та образом Жул’єна Сореля. Але чи тільки соціальний аспект 

життя розкрито в романі? (Відповіді учнів) 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація 

навчальної діяльності й усвідомлення учнями нового 

матеріалу 

 

ІІІ. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу. 
1. Слово вчителя. 

М. Горький писав: «Жюльєн Сорель Стендаля – 

родоначальник усіх «героїв», які починали жити, сподіваючись, 

що високий інттелектуальний розвиток забезпечить їм відповідно 

високу і незалежну соціальну позицію, забезпечить свободу думки 

таволі». 

 

Життя Жюльєна Сореля предстало перед нами цікавим, 

незвичним і трагічним. Та кожне людське життя має свої певні 

особливості, а кожен вчинок людини має свої причини й свою 

оцінку. 

Слово  вчителя.  

Сьогодні плебею за походженням для боротьби за щастя 

пропонується тільки зброя епохи безчестя: лицемірство, релігійне 

святенництво. І юнак, який мріє про славу, повинен обирати: або 

загинути у безвісті, або стати як інші – одягнути «мундир часу» - 

чорну сутану священика. І він пристосовується до смаків 

провінційних міщан, у семінарії ховає свої думки за маскою благо 

чесного послушника, догоджає аристократам у Парижі; 

відвертається від друзів і служить тим, до кого в душі ставиться з 

презирством; безвірник – удає з себе святошу; прихильник 

якобінців – намагається проникнути у коло аристократів; 

наділений гострим розумом – підтакує дурням. Зрозумівши, що 
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«кожен за себе у цій пустелі егоїзму, яка зветься життям», він 

кинувся в бій з надією перемогти тією зброєю, що йому нав’язана. 

 Однак було б невірно звести зміст «Червоного і чорного» до 

історії кар’єриста, який  рветься до багатства і слави. 

Просуваючись шляхом пристосування – він не став 

пристосуванцем, вибравши засіб «погоні за щастя» - він не 

прийняв моралі суспільства. Його лицемірство – не принижена 

покірливість, воно – презирливий і сміливий виклик. 

 У бунті Сореля головне – це спроба скинути соціальні й 

моральні кайдани, які зводять простолюдина до животіння.  І він 

правий, коли, підсумовуючи своє життя в заключному  слові на 

суді, визначає винесений йому смертельний вирок як класову 

помсту власників. 

 Природно, що друга, бунтарська сторона натури Жульєна 

Сореля не може мирно ужитися з його наміром зробити кар’єру 

лицеміра. «В цій історії майже щоденно вирувала буря». 

 Вся духовна історія Жульєна – це боротьба пристрастей, яка 

керує словом «треба» і диктується розумом і пересторогою. 

 Роздвоєність, нездатність задавати в собі до кінця гордість, 

природну чесність і є причиною того, що гріхопадіння, яке 

здається Сорелю спочатку піднесенням, не відбувається. 

 «Червоне і чорне» - не просто історія краху надій на щастя, 

але, перш за  все, трагедія несумісності мрій про щастя і служінні 

реальній справі, трагедія героїчного характеру, який  не зміг себе 

проявити по-справжньому. 

 Палка, пристрасна щирість Сореля виявляється лише за 

межами суспільства, там, де  немає омани й ворожнечі. Тільки в 

рідкісні хвилини він віддає радощам життя: в горах коло Вар’єра,  

коли він залишається сам на сам з природою; у безансонькому  

соборі, коли він чує орган, у паризькій опері, слухаючи 

італійського співака. Але особливо ця дивна музика щастя звучить 

у його душі, коли любов пробуджує його ніжність і 

самовідданість. 

 Логіка веде Жульєна Сореля до висновку, що бути щасливим 

– це означає мати багатство і владу. Любов зміцнює ці логічні 

розрахунки. Жульєн пізнає справжнє щастя лише тоді, коли, 
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забувши про лицемірство, відчуває ніжність і радість від кохання 

пані де Реналь. (Щоправда) ми забули про почуття пана де Реналь, 

але Стендаль – не Флобер, а пані де Реналь – не мадам Боварі). 

 Так визначається  подвійність образу у Стендаля: людина 

шукає щастя в житті; його розум досліджує оточуючий світ і 

бачить зливу брехні, його внутрішній зір поринає у надра власної 

душі, де точиться безперервна боротьба природної частоти з 

честолюбством. Роковий постріл пані де Реналь різко обирає це  

світло і самопізнання. Відбувається стихійна криза, коли 

особистість приречена зробити останній відчайдушний крок. 

 Спроба вбити кохану жінку – це спроба самогубства. Пізніш, 

у в’язниці, герой неначе прозріє. 

 «Саме тому, що тоді я був безумним, я мудрий тепер», - 

говориться в епіграфі до однієї із заключних глав роману, замах у 

церкві і є останнім вибухом безумства і разом з тим  порогом 

мудрості. І тоді Сорель відмовиться від омани, яку раніше 

приймав за правду життя. 

 Істина, що прийшла до Сореля, стала своєрідним 

відпочинком для його душі. Жульєн перед смертю розуміє 

марність свого честолюбства. І тоді юнак стає самим собою і 

знаходить щастя там, де воно є насправді. Він помлявся, думаючи 

тільки про кар’єру. Він  помилявся у своїх мріях, засліплений 

зовнішнім блиском. Єдині години щастя, що він пережив у житті 

– це літні вечора в саду, коли він, переповнений ніжними мріями, 

стискав руку пані де Реналь, а листя над головою тихо 

шелестіло… Єдиний друг, який був у нього – це сором’язливий 

Фуке. У в’язниці він переживає катарсис: стає великодушним, 

задумливим, добрим, душевним, в нього проявляються такі риси 

характеру, які він раніше ховав навіть від себе. 

 І тоді в його серці знову з’являється любов до пані де Реналь 

-  це справжнє чудо, подарок долі. Хіба можна щось з ним 

порівняти? Ця любов для Жульєна – щастя, якого він так довго 

шукав. 

 Правда, це  далося йому нелегко – ціною зречення життя. Та 

свобода, яку він відчув у кінці свого шляху – свобода смерті. Але 
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це і є його останній вибір – смерть, як єдиний засіб зберегти 

чистоту. 

 Звернемо увагу на своєрідність  стилю письменника: 

зібраність, якість, точність – основні його прикмети. 

Досліджуючи, як особистість будує свою долю, письменник хоче 

бути зрозумілим, виразним, чітким. Він дуже лаконічний в описах 

побуту, пейзажів, портретів; його мало цікавить власне сама 

інтрига – в ній нема несподіванок. У романі – відкрита,  струнка, 

одно стрижнева композиція, вона зосереджується не стільки на 

подіях, скільки на  переживаннях. Ритм оповідання нерівний, у 

ньому немає плавного переходу від зв’язки до вищої напруги: 

повільна течія аналітико-психологічних уривків поєднується із 

скупими  описами, потім – швидкі вузлові і поворотні моменти, 

які знову вводять у річище повільних неквапливих спостережень 

за найменшими відтінками пристрастей серця. Детально 

продумані гнучкі переходи від саморозкриття Жульєна у 

внутрішніх монологах до невласне-прямої мови, де точки зору 

письменника і героя співпадають, від  афористичного діалогу – до 

детального авторського коментування, від короткої передачі 

атмосфери – до епізоду. Стендаль не раз повторював, що без 

математично суворого, гранично простого стилю важлива історія 

духовних пошуків і відкриттів існувати не може. Природний 

стиль Стендаля не зачаровує, а тримає в постійній напрузі нашу 

свідомість, створює своєрідну поезію «Червоного і чорного». 

Його привабливість – це робота інтелекту в своєму прагненні 

дійти до таємниць свідомості. 

 

2. З метою осмислення життя Жюльєна Сореля на фоні непростих 

законів розвитку тогочасного суспільства ми і проводимо прес-

конференцію. 

 Прес-конференція. 
 

 Слово вчителя. 

 

Життя Жюльєна Сореля на сторінках роману «Червоне і чорне» 
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викликає у нас безліч емоцій і почуттів. В одних ситуаціях ми 

розуміємо героя твору, в інших – ми не погоджеємось з ним. 

1. Запрошується головний герой твору «Червоне і чорне». 

 

2. Тож, шановні журналісти! Сьогодні ви маєте нагоду поставити 

перед головним персонажем роману ті питання, які найбільше 

цікавлять вас. 

 

3. Варіанти запитань журналістів до Жюльєна Сореля та можливі 

відповіді на них. 

 

- Вихідцем із якого соціального класу ви є? Як відноситесь до 

своїх рідних? (Я належу до так званого третього класу. Я – син 

теслі. У зв’язку з тим, що в родині батько та брати до мене 

ставились з презирством, моє відношення до них протирічне). 

 

- З ким саме пов’язані ваші приємні спогади про перебування у 

батьківському домі? (З великою пошаною та вдячністю я 

відношусь до старого полкового лікаря з наполеонівської армії, 

який поважав мене та навчав латині й історії, вірив у мої 

можливості стати розумною, освіченою людиною). 

 

- Яка риса вашого характеру була рушієм у вирішенні вашої долі? 

(Моїми почуттями та вчинками керувало честолюбство. Часто я 

відчував гнів від усвідомлення того, що я знаходжусь на низькій 

сходинці соціальної драбини у цьому несправедливому світі). 

 

- Чим пояснюється двоякість вашої поведінки? (У мене весь час 

бореться «природна» та «цивілізована» людина. Для досягнення 

своєї мрії я змушений приховувати свої погляди, думки. Та 

найскладніше було опанувати науку лицемірства. Не менш 

складно стримувати свій темперамент і контролювати власні 

інстинкти. Але я вважаю себе нарутурою пристрасною, 

енергійною, тому мені вдається реалізувати свої наміри). 

 

- Чи здатні ви на сильне почуття? (Так склалися життєві 
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обставини, що я спершу домагався кохання найвродливішої дами 

міста Вер’єр – Луїзи де Реналь. Та з часом прокинулося справжнє 

кохання до цієї жінки. Не менш сильне почуття опанувало мною 

під час спілкування з Матильдою де Ла Моль. Хоча я повинен 

зізнатися в тому, що і в першому, і в другому випадках мною 

керував розрахунок, сомолюбство та плебейська зверхність). 

 

- Перебуваючи в Безансонській семінарії, ви прив’язували до 

грудей праву руку і ходили так протягом двох місяців, мотивуючи 

це тим, що поранили руку на батьківській лісопильні. А які 

справжні причини такої поведінки? (У Безансонській семінарії 

моя поведінка відрізнялася погордливою упертою мовчазністю. Я 

намагався бути схожим на інших. Та одного разу внутрішній 

вогонь, що палав у моєму серці, наштовхнув мене на відкриті та 

несподівані вихваляння Наполеона. Тим самим я зірвав із себе ті 

заборони, які наклав раніше. Аби покарати себе за таку 

нестриманість, я прив’язував до грудей праву руку і ходив так два 

місяці). 

 

- З якою метою ви прибули до Парижа? Які висновки зробили? (Я 

приїхав до Парижа з таємною мрією – завоювати столицю. У 

гонитві за щастям я прийшов до висновку: «кожний за себе в цій 

пустелі егоїзму, яка називається життям». Єдино можливий для 

мене спосіб завоювати Париж – честолюбство, лицемірство). 

 

- Я пропоную вам подивитися відеоматеріали, пов’язані з 

пострілом у церкві в пані де Реналь. (Демонструється уривок з 

художнього фільму «Червоне і чорне»). Що стало причиною 

такого вчинку? Чи виправдовуєте ви себе та свої дії? (Здавалося, 

що я досягнув усього, про що тільки мріяв. Але чомусь 

справжнього щастя я не відчував. Мені потрібен був стрес, щоб я 

міг розібратися у собі. Причиною такого стресу був лист пані де 

Реналь. Вистріливши у церкві в пані де Реналь, я помстився за 

лист, який мене компрометував. На той час усі мої дії були 

виправдані). 

 



 37 

- Розкрийте зміст своєї думки під час перебування у в’язниці: 

«Найгірше у в’язниці те, що не можна замкнути своїх дверей». 

(Самотні години у в’язниці повернули мене до звичайного 

«природного стану». Я відчув, як честолюбство помирає у моєму 

серці. Мені не потрібно було більше лицемірити, приховувати 

свою справжню сутність). 

 

- На суді ви зізналися перед самим собою, що ви скоїли огидний 

злочин і що ви засуджені справедливо. Як ви гадаєте, вас 

засуджено до страти за скоєний злочин чи ще за якусь іншу 

провину? (На суді я вступив у свій останній бій, проголошуючи 

правду. Я вважаю, що не тільки за постріл в пані де Реналь мене 

було відправлено на гільйотину, а ще й за те, що я, плебей, 

насмілився обуритися соціальною несправедливістю. Я намагався 

захистити права простої людини на гідне місце у суспільстві). 

 

4. Слово вчителя. 

 

На сьогоднішній прес-конференції працювала група експертів, яка 

висловить свою думку щодо проведеної конференції згідно 

питань: 

  

зміст і об’єктивність питань, поставлених Жюльєну Сорелю; 

  

активність журналістів; 

  

глибина думки Ж. Сореля у відповідях на поставлені питання; 

  

зауваження до журналістів і до учня, який виступав у ролі 

Жюльєна 

 

Сореля, щодо позитивних і негативних акспектів їх участі в 

конференції. 

 

(Група експертів висловлює свої думки). 
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Підсумкові питання. 
 

1. Чи можна вважати життєву поразку Ж. Сореля його моральною 

перемогою? 

2. У душі героя бореться «природа» та «цивілізація». Що саме 

перемагає у фіналі роману? 

Слово вчителя. 

У в’язниці та на суді відбувається остаточне звільнення 

індивідуальності героя, яка закінчується поразкою «цивілізації». 

Самотні години у в’язниці й глибоке душевне каяття повернули 

його до «природного стану». 

 

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумок уроку. 

1. Слово вчителя. 
Жюльєн Сорель – типова людина, яка розучилася бути самим 

собою. За таких умов душа головного героя стала ареною 

боротьби між «природою» та «цивілізацією». Герой знаходить у 

собі сили протистояти середовищу, законам тогочасного 

суспільства та віднайти своє природнє «я». 

 

V. Домашнє завдання. 

Прочитати текст на с. 39-41 підручника, де подано аналіз 

жіночих образів роману. Заповнити анкету від імені кожної 

героїні. 

Анкета головних героїв твору 

1. Ім’я  

пані де Реналь____________                         Матильда________ 

 

          2. Вік 

_______________________                          

____________________________ 

3. Зовнішність 

________________________                          

____________________________ 

4. Сімейне становище 
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________________________                        

_____________________________ 

5. Місце проживання 

_______________________                          

_____________________________ 

6. Соціальний клас 

_______________________                          

_____________________________ 

7. Основні риси характеру 

_______________________                           

____________________________ 

8. Як ставитесь до оточуючих 

________________________                           

____________________________ 

9. Що понад усе цінуєте в людях? 

_______________________                            

____________________________ 

10. Які книжки читаєте? 

________________________                           

____________________________ 

11. Як ставитесь до релігії? 

____________________________                        

_____________________________ 

12. Як розумієте ви кохання? 

________________________                        

_____________________________ 

13. Які риси приваблювали вас у коханому? 

_______________________                         

_____________________________ 

14. У чому бачите сенс життя? 

________________________                         

_____________________________ 

15. У який час ви хотіли  б жити? 

_______________________                         

_____________________________ 

16. Чи здатні ви вмерти заради кохання? 
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________________________                         

_____________________________ 

17. Чи є у вас акторські здібності? 

________________________                          

____________________________ 

18. Що означають для вас гроші? 

_______________________                            

____________________________ 

19. З якими літературними персонажами можете себе 

порівняти? 
 

 

 

 

УРОК 4 
 

 

Тема. Своєрідність теми кохання та її втілення в жіночих образах. 

 

Мета. Дослідити, як письменник розкриває своєрідність теми 

кохання в романі «Червоне і чорне»; формувати в учнів уміння 

підбирати необхідний матеріал доведення правильності своїх 

поглядів; розвивати вміння вести бесіду. 

 

Обладнання: відеоматеріали. 

 

Тип уроку: урок-дослідження. 

 

Любов – це божевілля, бо, покохавши жінку, ми 
 

не бачимо її такою, яка вона є насправді, але це приємне 
 

божевілля, бо лише воно одне й наповнює життя змістом. 
 

Стендаль 
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 ХІД УРОКУ 
 

 

І. Повідомлення теми, мети, завдання уроку. Мотивація 

навчальної діяльності. 
 

1. Слово вчителя. 
 

Як уже відмічалося, в душі Ж. Сореля відбувається битва 

«природи» та «цивілізації». На такий двобій його провокує час, у 

якому він живе, – час лицемірства, брехні та несправедливості. Та, 

як видно з роману, суперечливі почуття розкривають не тільки 

душу головного героя роману, а й серця жіночих персонажів. 

 

Для Стендаля кохання – це божевільне почуття. Воно є 

суб’єктивним, так як більшою мірою залежить від того, хто кохає, 

ніж від самого предмета кохання. 

 

Згадайте вислів А. Моруа про закохану жінку. Як він звучить? 

 

Відповіді учнів. А. Моруа писав: «У соляних копальнях 

Зальцбурга залишають суху гілку. Це чорна і потворна гілка, але 

коли наступного дня за нею повертаються, вона вже вся вкрита 

кристаликами солі. Жінка, в яку ми закохані, нагадує цю гілку. 

Сама по собі вона не є якоюсь особливою, але сила кохання, яку 

збільшують розлука і сумніви, прикрашає предмет нашої 

пристрасті, поблискуючи кристалами, і жінка постає зовсім не 

такою, якою вона є насправді. Це солодке божевілля і надає 

життю певного сенсу». На цей вислів неодноразово звертав увагу 

Стенгдаль, він став і його переконанням. 

 

ІІ. Основний зміст уроку. 

1. Слово вчителя. 
 

Зі сторінок роману ми дізналися про кохання, пронизане 

хвилинами щастя та радості, болі й розпачу. Кожен із героїв 
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пережив злети та падіння, що і намагалися ви відтворити за 

допомогою малюнку, знайшовши підтвердження у тексті. 

 

(Малюнки учнів розміщені на дошці. Підходячи до своїх 

малюнків, учні коментують зображене, даючи визначення 

коханню). 

2. Фронтальна бесіда. 
1.  

За що покохала Жюльєна пані де Реналь? 

2.  

Які характеристики героїнь найчастіше зустрічаються в тексті? 

3.  

Які стосунки склалися у пані де Реналь зі своїм чоловіком? 

4.  

Чим приваблював Матильду Ж. Сорель? 

5.  

Як ставилась Матильда до тих, хто був нижчим від неї за 

соціальним становищем? 

6.  

Про яке кохання мріяла Матильда? 

7.  

Чи відчула Матильда справжнє кохання до Жюльєна Сореля? 

8.  

Чи відчував різницю між почуттями двох жінок Ж. Сорель? 

9.  

Що спільно та відмінного було в образах двох героїнь? 

 

 3. Робота за опорною 

схемою. 
 

 

 

 

 

Пані Матильда 
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де Реналь де Ла Моль 
 

 

Жюльєн Сорель 
 

 

(У класі працює три творчі групи за питаннями опорної схеми). 

 

4. Аналітична бесіда за питаннями.  
 

1. Хто з двох героїнь роману подобається вам більше? Чому? 

 

2. Долю якої жінки ви вважаєте більш трагічнішою? Чому? 

 

3. Хто з них заслуговує на кохання більше? Чому? 

 

 5. Виступ творчих груп за питаннями опорної схеми? 
 

(Можливі варіанти відповідей). 

 

Пані де Реналь була чуйною, щирою жінкою. Вона полюбляла 

самотньо проводити час, відчуваючи, що з чоловіком їй було не 

цікаво. Її почуття природні та чисті. Вона бажає справжнього 

кохання й кохає Ж. Сореля віддано. Луїза говорить Жюльєну: 

«Мій обов’язок – бути з тобою». Вона вважає, що ніжніших 

почуттів і стосунків між чоловіком і жінкою бути не може. 

Доказом цього є той факт, що вона не змогла пережити смерть 

коханого і через три дні померла. 

 

Матильда де Ла Моль – аристократка. Вона мріє про кохання 

справжнє та наповнене пристрастю. Але у пристрасті її приваблює 

власна несхожість з жінками її великосвітського оточення. 

Матильдою у взаємовідносинах з Жюльєном керує не стільки 

сердечний потяг, скільки прагнення звеличитись у власних очах і 

в очах інших. 
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«Високе походження, – каже вона, – дає людині безліч якостей, 

брак яких ображає мене..., але воно знищує ті якості душі, якими 

заробляють смертний вирок». Ці думки слід тлумачити насмперед 

як доказ її розчарування в сучасному суспільстві, у тих 

аристократах, які її оточують. І вона віддає своє серце Жюльєну – 

синові власника лісопильні. 

 

Проте, не вона, а пані де Реналь є в романі представником 

ідеального жіночого характеру. Матильда ніколи не зможе 

поводитись просто як жінка, а завжди залишатиметься дочкою 

маркіза. 

 

6. Слово вчителя. 
 

Сила почуття кохання  у відношенні до Жюльєна Сореля 

віддзеркалюється у вчинках героїнь. У творі є найгостріші 

моменти, які і відтворюють силу кохання жінок. 

 

Запитання до учнів: 

1. Які, з вашої точки зору, моменти відображають силу 

кожання жінок? 

2. З якими рисами характеру героїнь переплітається 

поняття кохання? 

 

 7. Перегляд ключових епізодів по відеофільму та обговорення 

їх. 
 

ІІІ. Підсумок уроку. 
 

ІV. Домашнє завдання. 
 

Подумати над символікою назви роману. Повторити композицію 

твору.  

 

Підготувати відповідь на питання: як би ви закінчили роман 

«Червоне і чорне»? 
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УРОК 5.  

Тема. Розвиток мовлення. Твір на тему за романом Стендаля 

«Червоне і чорне». 

Мета. Систематизувати знання учнів за романом Стендаля 

«Червоне і чорне»; розвивати вміння та навички писемного 

мовлення; виховувати зацікавленість до творчості Стендаля. 

Обладнання: опорні схеми, складені учнями на попередніх 

уроках. 

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення. 

ХІД УРОКУ 

І. Повідомлення теми, мети, завдання уроку. Мотивація 

навчальної діяльності. 

1. Слово вчителя. 

Стендаль у романі «Червоне і чорне» проводить глибоке 

соціально-психологічне дослідження суспільного життя Франції, 

відгукується на всі найважливіші політичні та соціальні проблеми 

свого часу.  Психологізм і соціальний аналіз  поєднуються у 

Стендаля з філософською глибиною постановки таких проблем, 

як   «свобода», «щастя», «успіх», «роль мистецтв у світі» тощо. Це 

дає змогу вважати його одним із «вічних супутників» людства на 

важкому шляху духовних шукань. 

ІІ . Написання твору на одну із тем: 

1. «Червоне і чорне в долі Жюльєна Сореля». 

2. «Конфлікт «природної людини» і «цивілізації» в душі 

Жюльєна Сореля». 

3. «Втілення теми кохання в жіночих образах роману 

«Червоне і чорне». 

ІІІ. Домашнє завдання. 
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1. Опрацювати життя і творчість Оноре де Бальзака. 

2. Прочитати повість «Гобсек».   
 

 

 

                               

 

 

Тематичне оцінювання I.                                                                           

Із французької літератури. 

 Стендаль «Червоне і чорне». Оноре де Бальзак «Гобсек» 

Варіант І 

Рівень 1 

1. Ким за походженням був Жульєн Сорель Стендаля (за 

романом «Червоне і чорне»)? 

      а)  Сином священика. 

      b)  Сином селянина. 

c) Сином аристократа. 

2. Яка риса характеру Жульєна Сореля була 

найвизначнішою (за романом «Червоне і чорне»)? 

a) Кмітливість. 

b)  Хитрість. 

c)  Честолюбство. 

3. Як склалася доля Жульєна Сореля після суду над ним (за 

романом «Червоне і чорне»)? 

a) Його засудили на довічне ув’язнення. 

b) Його стратили. 

c) Його виправдали. 

4. Як називається найвизначніше творіння Оноре де 

Бальзака? 

a) «Людська трагедія». 

b) «Людська комедія». 

c) «Божественна комедія». 

5. Слово «Гобсек» у перекладі з голландської (за повістю 

О. де Бальзака «Гобсек») означає: 
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a) Скнара. 

b) Лихвар. 

c) Живоїд. 

6. Як Гобсек пересувався Парижем (за повістю О. де 

Бальзака «Гобсек»)? 

a) Каретою. 

b) Пішки. 

c) Автомобілем. 

Рівень 2 

1. Які реальні події покладено в основу роману Стендаля 

«Червоне і чорне»? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________ 

2. Назвіть причини загибелі Жульєна Сореля (Стендаля за 

романом «Червоне і чорне»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Чому Гобсек допоміг Дервілеві та графові де Ресто (за 

повістю О. де Бальзака «Гобсек»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________ 

Рівень 3 

1. Що являє собою соціально-психологічний роман? Коли і 

де він виник? Доведіть, що «Червоне і чорне» Стендаля є 

соціально-психологічним романом? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________ 

2. Проаналізуйте роль портрета в повісті О. де Бальзака 

«Гобсек» 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Рівень 4 

1. Розкрийте символіку назви роману Стендаля «Червоне і 

чорне» 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________ 
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Варіант 2 

Рівень 1 

1. Дія роману Стендаля «Червоне і чорне» відбувається за 

часів: 

a) Правління Наполеона. 

b) Реставрація. 

c) Великої французької революції. 

2. Якою була перша сходинка Жульєна Сореля на 

соціальній драбині (за романом «Червоне і чорне»)? 

a) Секретар. 

b) Семінарист. 

c) Гувернер. 

3. Якого мольєрівського героя Жульєн Сорель обирає собі 

за вчителя? 

a) Тартюфа. 

b) Жур дена. 

c) Гар пагона. 

4. Хто в повісті «Гобсек» О. де Бальзака «любить владу та 

гроші заради самого володіння владою грошей» 

a) Максим де Трай. 

b) Анастазі де Ресто. 

c) Гобсек. 

5. Що спонукало Гобсека стати лихварем (за повістю О. де 

Бальзака «Гобсек»)? 

a) Злидні. 

b) Бажання посісти краще місце в суспільстві. 

c) Несамовита жага грошей. 

6. Кому за повітом  Гобсек залишив своє майно (за повістю 

О. де Бальзака «Гобсек»)? 

a) Адвокатові Дервілю. 

b) Двоюрідній онуці. 

c) Ернестові де Ресто. 

Рівень 2 
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1. Який підзаголовок має роман Стендаля «Червоне і  

чорне»? поясніть його зміст? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Якими були останні слова Жульєна Сореля на суді (за 

романом Стендаля  «Червоне і чорне»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Як поводилася Анастазі  де Ресто після смерті чоловіка 

(за повістю О. де Бальзака «Гобсек»)? 
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______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________ 

Рівень 3 

1. Проаналізуйте композицію роману Стендаля «Червоне і 

чорне». Як вона сприяє створенню панорамної картини часу і 

суспільного життя Франції доби Реставрації? 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________ 

2. Розкрийте поняття «епопея». Обґрунтуйте, чому 

«Людська комедія» О. де Бальзак є епопеєю. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

Рівень 4 

1. Напишіть невеличкий твір-роздум на тему «Втрачені 

ілюзії Жульєна Сореля» 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______ 
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Варіант 3 

1. Хто в будинку вер’єрського мера до Жульєна Сореля як 

до рівного (за романом Стендаля  «Червоне і чорне»)? 

a) Пан де Реналь. 

b) Пані де Реналь. 

c) Покоївка Еліза. 

2. Хто був кумиром Жульєна Сореля (за романом Стендаля  

«Червоне і чорне»)? 

a) Наполеон. 

b) Абат Шелан. 

c) Жан-Жак Руссо. 

3. Де Жульєн Сорель заповідає його поховати? 

a) На цвинтарі Вер*єра. 

b) На острові Святої  Єлени, де похований Наполеон. 

c) у маленькому гроті на вершині над Вер*єром. 

4. Яку комаху нагадує Гобсек (за повістю О. де Бальзака 

«Гобсек»)? 

a) Тарган. 

b) Муха. 

c) Мокрицю. 

5. Що Гобсек (за повістю О. де Бальзака «Гобсек»)? вважає 

в житті найбільшим благом? 

a) Родиний затишок. 

b) Кохання. 

c) Гроші. 

6. Оповідь у повісті О. де Бальзака «Гобсек» ведеться від 

імені: 

a) Гобсек; 

b) Дервіля 

c) Графа де Ресто 

Рівень 2 

1. Чому для Жульєна Сореля можливою була тільки 

духовна кар*єра (за романом «Червоне і чорне»)? 
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______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________      

2. Назвіть головних героїв повісті О. де Бальзака «Гобсек». 

до яких верств суспільства вони належать? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Що уособлює  Гобсек – головний герой повісті О. де 

Бальзака «Гобсек»? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Рівень 3 

1. Окресліть основні конфлікти, що складають сюжетну 

основу роману Стендаля «Червоне і чорне» 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 
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2. Проаналізуйте композицію повісті Оноре де Бальзака 

«Гобсек» 

 

 

 

 

Рівень 4 

1. поміркуйте: 

 чи актуальна сьогодні життєва філософія Гобсека за 

повістю О. де Бальзака «Гобсек»). 
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Варіант 4 

Рівень 1 

1. Які великі слова «вирішували все у Вер*єрі» (за романом 

«Червоне і чорне»)? 

a) Давати прибуток. 

b) Дотримуватись правил пристойності. 

c) Бути чесним і порядним в усьому. 

2. У якому найбільшому гріху обвинувачували Жульєна 

Сореля семінаристи під час його навчання в семінарії (за романом 

«Червоне і чорне»)? 

a) Він був надто честолюбний.   

b) Він мислив, міркував сам, не корився авторитетам. 

c) Він був надто талановитий. 

3. Що послужило приводом для падіння Жульєна Сореля з 

вершини його кар*єри (за романом «Червоне і чорне»)? 

a)   Анонімка пана Вально. 

b)  Лист пані де Реналь. 

c) Його участь у змові янсеністів. 

4. Як адвокат Дервіль називає Гобсека (за повістю О. де 

Бальзака «Гобсек»)? 

a) Людина-банкнот. 

b) Людина-вексель. 

c) Людина-облігація. 

5. Хто в повісті «Гобсек» О. де Бальзака «продає тіло для 

власних насолод»? 

a) Анастазі де Ресто; 

b) Фанні Мальво; 

c) Максим де Трай. 

6. Гобсек (за повістю О. де Бальзака «Гобсек») є вічним 

образом: 

a) тираноборця; 

b) скнари; 

c) ревнивця. 

Рівень 2 
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1. Якою була мета життя Жульєна Сореля (за романом 

Стендаля  «Червоне і чорне»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________ 

 

 

2. Як Гобсек здобув своє багатство (за повістю О. де 

Бальзака «Гобсек»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Що символізує смерть Гобсука (за повістю О. де 

Бальзака «Гобсек»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Рівень 3 

1. Розкрийте питання «психологізм у літературі». 

Проілюструйте його на прикладі роману «Червоне і чорне» 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

2. Розкрийте значення художньої деталі у створенні образу 

лихваря Гобсека (за повістю О. де Бальзака «Гобсек») 
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Рівень 4 

1. Розкрийте суперечливість образу Анастазі де Ресто ( за 

повістю О. де Бальзака «Гобсек») 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________ 
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ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

№ 1 

Оцінка          балів  (прізвище, група) 

________________________________________ 

                                       Завдання для тематичного 

оцінювання 

                                                                   Варіант 1 

   І рівень 

   За кожну правилну відповідь – 0,5  бала. 

1. Назвіть характерні риси роману як жанру. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Хто був вчительом і наставником Жульєна Сореля 

(Стендаль «Червоне і чорне»)? У чому полягав його вплив? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Які головні риси реалізму? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Складіть план-характеристику Жульєна Сореля 

(Стендаль «Червоне і чорне») 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. На які етюди і цикли можна поділити «Людську 

комедію» Оноре де Бальзака? Назвіть їх. 

                  



 69 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Для чого Гобсекові потрібні гроші?                                                               

 

ІІ рівень 

         За кожну правилну відповідь – 1  бал. 

1. Назвіть характерні риси соціально-психологічного 

роману і наведіть приклади творів даного жанру. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. У чому полягає злочин Жульєна Сореля (Стендаль 

«Червоне і чорне»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Розкрийте значення кохання у долі Жульєна сореля 

(Стендаль «Червоне і чорне»). 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. Складіть порівняльну таблицю «Кольори роману» за 

романом Стендаля «Червоне і чорне». 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 
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5. «У мене погляд як у Господа Бога, і я читаю у серцях. 

Від мене ніщо не сховається». Як ви розумієте таку 

самохарактеристику Гобсека в одноіменній повісті Бальзака? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

6. Як допомагають образи дервіля, Анастазі де Ресто, 

Максима де Трая, Фанні Мальво? Розкрийте образ головного 

героя у повісті Оноре де Бальзак «Гобсек». 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

ІІІ рівень 

За кожну правильну відповідь – 1,5  бала. 

1. У чому полягає сутеість соціального та психологічного 

експерименту письменників соціально-психологічної прози другої 

половини ХІХ століття? Доведіть свою думку на прикладі 

творчості одного із письменників того часу. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Розкрийте провідні теми романтиків другої половини 

ХІХ століття. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

3. Доведіть, що роман Стендаля «Червоне і чорне» є 

соціально-психологічним. 

______________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Складіть порівняльну характеристику жінок образів 

роману Стендаля «Червоне і чорне». Їх значення для розкриття 

образу головного героя твору. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

5.                Він прагнув світ пером завоювати, 

Щоб здивувались навіть королі… 

Таке бажання, дивне і єдине, 

Було для нього вісником лихим. 

Він все збирав, переливав у слово: 

Консєржки, лихварі, кати  

Містились на папері, щоб знову 

Страждання й болю людству принести. 

Як ці поетичні рядки Натана Рибака розкривають сутність 

задуму «Людської комедії» Оноре де Бальзака? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________ 

6. Пригадайте й систематизуйте прийоми створення 

художнього образу головного героя у повісті  Оноре де Бальзака 

«Гобсек». Наведіть приклади.  

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

____________________________________ 

IV рівень 

Оцінка за критеріями оцінювання творчих робіт. 

1. Напишіть твір-мініатюру на одну із тем: 

 Сорель хоче досягти високого становища, тому він стає 

на шлях кар’єрних випробувань, бореться із суспільством за свої 

права. Як саме? 

 Як слова О. Вайльда: «Кожен із нас носить у собі пекло і 

небо» співвідносяться з героями творів Стендаля, Бальзака? 

Обгрунтуйте свою думку. 

 Чи було майбутнє у Жульєна Сореля (Стендаль «Червоне 

і чорне»)? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Захистіть дослідницьку роботу за однією із тем: 

 Конфлікти почуттів і розуму у романі Стендаля 

«Червоне і чорне». 

 Картина переживань у людському серці у романі 

Стендаля «Червоне і чорне». 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________ 

 

                             

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

№ 1 

Оцінка          балів  (прізвище, група) 

________________________________________ 
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                                       Завдання для тематичного 

оцінювання 

                                                                   Варіант 2 

   І рівень 

   За кожну правильну відповідь – 0,5  бала. 

1. Назвіть відомі вам роди і жанри літератури. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Які чинники вплинули на розвиток літературного 

процесу ХІХ століття? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Дайте визначення роману 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Чому Жульєн Сорель гадає перевагу духовній кар’єрі, а 

не військовій, як це зробив у свій час його кумир Наполеон? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Роман Стендаля «Червоне і чорне» має підзаголовок 

«Хроніка ХІХ століття». Чи правомірна друга назва твору? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Як зовнішність Гобсека співвідноситься з його 

характером і розкриває його внутрішню сутність? 
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______________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

 

ІІ рівень  
За кожну правилну відповідь – 1  бал. 

1. Чрму саме людина є голвним об’єктом домлідження у 

психологічному романі? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Назвіть найвідоміших представників реалістичної 

літератури другої половини ХІХ століття у французькій, 

англійській, російській літературах і їх найвизнаяніші твори. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Який випадок став основою для написання роману 

«Червоне і чорне» Стендаля? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Назвіть «сходинки» кар’єри Жульєна Сореля у романі 

Стендаля «Червоне і чорне».     З якими сподіваннями героя вони 

були пов’язані? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. «Людська комедія» - спопея чи цикл творів? Доведіть 

свою думку. 
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______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. Чи погоджуєтесь ви з думкою Дервіля, що в Гобсекові 

живуть «скнара і філософ, істота ница і мисляча». Доведіть свою 

думку. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

ІІІ рівень  
За кожну правильну відповідь – 1,5  бала. 

1. Зробіть порівняльну характеристику романтизму і 

реалізму (можна у вигляді таблиці). 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. На прикладі одного з вивчених творів розкрийте сутність 

соціально-психологічного роману. 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Як втілилась думка Стендаля: «Для мене важливе одне – 

картина людського серця» у романі «Червоне і чорне»? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. У чому полягає сутність конфлікту «природної людини» 

і «цивілізації» в романі Стендаля «Червоне і чорне»? 

______________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Як розкривають внутрішній світ героя слова Гобсека 

«Сину мій, я звільнив тебе від вдячності. Ти знаєш, що нічим мені 

не зобов’язаний…»? (Оноре де Бальзак «Гобсек»). 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. У чому, на вашу думку, всесвітнє значення творчості 

Оноре де Бальзак? 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV рівень 

Оцінка за критеріями оцінювання творчих робіт. 

1. Напишіть твір-мініатюру на одну із тем: 

 Розкрийте думку Стендаля: «Роман – це дзеркало, з яким 

ідеш великою дорогою». 

 Кольори кохання Жульєна Сореля (Стендаль «Червоне і 

чорне»). 

 Скільки Гобсеків у повісті Бальзака «Гобсек»? Відповідь 

обгрунтуйте 
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______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________ 

2. Захистіть дослідницьку роботу за однією із тем: 

 Чому Жульєн Сорель, знайшовши саме життя, 

відмовляється від апеляції, йде не смерть? 

 Образ скнари у літературі ХІХ століття. 



 79 

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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