
Тема. Василь Симоненко. Поезія 

 

План  

1. Життєвий і творчий шлях Василя Симоненка. 

2. Мотиви лірики поета.  

3. Образ України,громадянський вибір поета(«Задивляюсь у твої зіниці…»).  

4. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі «Я». 

5. «Лебеді материнства» - поетичне слово про любов до рідної матері та неньки-

України. 
 

Завдання для студентів 
 

1. Ознайомтеся із життям і творчістю Василя Симоненка (підручник с. 190) 

2. Перегляньте відео і дайте письмово відповіді на запитання. 

https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM&ab_channel 

1. З чим найважче було змиритися в дитинстві В. Симоненку? 

2. Хто прищепив майбутньому поету любов до історії та науки? 

3. Ким мріяв стати митець? 

4. Як називалася перша збірка? 

5. Офіційна версія смерті В. Симоненка. 

6.  Яку долю напророчив собі поет? 

7. Коли і яку премію було присуджено митцю? 

3. Аналіз поезії "Задивляюсь у твої зіниці" 

 Аудіозапис: https://www.youtube.com/watch?v=Vw-GSOlcSII&ab_channel 

Вид лірики: патріотична 

Мотив: звеличення Батьківщини й синівського служіння їй. 

Образи: ліричний герой, Україна, друзі й вороги, країни Америка й Росія 

Художні засоби:  
 

Епітет Персоніфікація Метафора 

Багряні (блискавиці), голубі й 

тривожні (зіниці) 

Сичать образи Блискавиці революцій, бунтів і 

повстань, палають хмари 

Метонімія Інверсія Окличні й обірвані речення 

Хай мовчать Америки й Росії Гримотить над світом люта 

битва 

Одійдіте, недруги лукаві! Ти 

моя розпука вікова… 

Порівняння Анафора Риторичне звернення 

Ніби рань Ради тебе перли в душу сію, 

Ради тебе мислю і творю 

Україно, мамо горда і вродлива, 

нене, друзі 

Риторичне запитання Рядкове перенесення   

Як же я без друзів обійдуся, Без 

лобів їх, без очей і рук? 

Хай мовчать Америки й Росії, 

Коли я з тобою говорю. 

  

 

 Які враження викликала у вас поезія? 

 З яким образом асоціюється Україна в поезії В. Симоненка «Задивляюсь у твої 

зіниці...»? Охарактеризуйте його. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=Vw-GSOlcSII&ab_channel


4. Аналіз поезії "Я..." 

 Аудіозапис: https://www.youtube.com/watch?v=v6ng91HSYIM&ab_channel 
 

Вид лірики: філософська 

Мотив: утвердження думки щодо людської неповторності, непересічності. Заклик 

поважати кожну особистість. 

Образи: ліричний герой та його опонент 

Художні засоби: епітети, метафори, персоніфікація, інверсія, прийом рядкового 

перенесення, анафора. 

Висновок: "І тільки тих поважають мільйони, / Хто поважає мільйони "я"". 

Римування: перехресне 

Рима: жіноча і чоловіча 

 Які аргументи на захист неповторності кожної людини запропонували б ви? 

5. Аналіз поезії «Лебеді материнства» 
 

 Аудіозапис поезії у виконанні автора: 

https://www.youtube.com/watch?v=UPcPi6b-Lbg  
 

Словникова робота  

Сургуч - забарвлена тверда смола, віск, що легко плавиться й застигає; уживається для 

опечатування пакетів, посилок.  

Лиман — затока з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу моря. 

Марево – видіння, примара. 

 

Робота над змістом твору: 

– Які емоції викликала у вас ця поезія? 

– У якій формі побудований вірш?  

– Який твір за жанровою своєрідністю нагадує поезія «Лебеді материнства»?  

– Для чого малятам співають колискові? 

– Які поетичні образи з народних колисанок ви бачите в поезії? Відповідь дайте, 

використовуючи рядки з твору. 

– Про який вибір ідеться в поезії?  

– Які цінності є головними у творі?  

– Чи вважаєте ви себе вже дорослими? Чи готові долати життєві труднощі? Що для 

цього необхідно? 

 

Тема твору «Лебеді материнства» – відтворення материнського співу над 

колискою дитини, в якому висловлюється тривога жінки за долю сина, чистоту його 

душі. 

Ідея вірша «Лебеді материнства» – уславлення материнської любові, яка буде 

супроводжувати її дитину протягом життя; мати, як і Батьківщина, єдина, неповторна 

для кожної людини. 

Вид лірики: громадянська. 

Стиль – модернізм. 

Особливості композиції поезії «Лебеді материнства» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6ng91HSYIM&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=UPcPi6b-Lbg


Умовно цей монолог ліричного героя можна поділити на 2 частини: 

1. У першій частині мати заколисує свою дитину оповідками про рожевих лебедів, 

які присипляють хлопчика. 

2. У другій – мати висловлює свої побажання й побоювання щодо того, якою 

людиною виросте її син, таким чином розповідаючи вже про майбутнє, а не про 

те, що відбувається зараз у колисці. 

Художні засоби 

 епітети:«зорі сургучеві», «мавки чорноброві»; 

 метафори та уособлення: лебеді «лоскотали марево», казка «заглядає в шибу»; 

 повтори:«Виростеш ти, сину» – «Виростуть з тобою приспані тривоги»; 

«Можна все на світі вибирати» – «Вибрати не можна»; 

 символи: лебеді – символ любові та вірності; верби і тополі, білява хата – 

символи України; 

 звертання:«біжи, досадо, не вертай до хати»; «Можна все на світі вибирати, 

сину». 

У вірші «Лебеді материнства» Василь Симоненко заклав невимовну любов до свого 

сина, Леся (сам поет ріс без батька). Ці ніжні почуття дуже відчуваються в колисковій, 

ніби її розповідає сам тато, який її написав. У ній же – прагнення передати дитині 

свою любов до Батьківщини, яка була справді важливою для Василя. 

6. Виконай  тестові завдання (проскануй  QR-код) в онлайн режимі (СКРІН 

РЕЗУЛЬТАТУ СКИНУТИ ВИКЛАДАЧУ) 

 

 

 

 

Домашнє завдання:  
 

1. Опрацювати  матеріал про Д. Павличка та його твори, виконати завдання  

( підручник с.193)  
 

2.  Вивчити напам'ять вірш  « Два кольори» (відео надіслати викладачу) 

 

3. **Написати твір на одну з тем: 

 «Нерозривний зв'язок людини та Батьківщини на кожному етапі життя» 

 Актуальність поезії В.Симоненка «Лебеді материнства»? Чому?» 

 

Електронний підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-

ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 

 

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у ТЕЛЕГРАМ. Не забудьте вказати своє прізвище та 

ім’я. 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
mailto:nataliznachur88@gmail.com
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