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 Для дистанційного навчання. 10 клас. Зарубіжна література. Експрес-уроки 

Ольги Ніколенко http://zl.kiev.ua/dlya-dystantsijnogo-navchannya-10-klas-

zarubizhna-literatura-ekspres-uroky-olgy-

nikolenko/?fbclid=IwAR0PIGnahT1R4d9plW9zpOUbk7j42yBgO2W7py-

KHtwPE0znr1l4--tpEZs 

 Електронні мережеві підручники, інформаційні ресурси: 

https://zarlit.com/textbook/index.html  

 Відео: поезії Ш.Бодлера, читає М.Пікколі:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y8M3L-RHE_o&list=RDY8M3L-RHE_o#t=39 

 Відео: Творчий шлях П.Верлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=G1RDcImFuCk  

 Пісні на слова П. Верлена, виконує Л. Ферре: 

https://www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw&list=RD_iq43Vs8CEw#t=46 

 Відео. «Розчарування в творчості» 

https://www.youtube.com/watch?v=6580ckZAqXw 

 «Богема» А. Рембо, анімаційний фільм студії «DESSIN ANIME ORIGINAL»: 

https://www.youtube.com/watch?v=3l_jn4e0P1I  

 Сайт:mag4.net/Rimbaud/index.html 

 Аудіоспектакль «Синій птах» реж. К. Станіславського, Л. Сулержицького, І. 

Москвіна, МХАТ, СРСР, 1946 р.: https://www.youtube.com/watch?v=vpdptbZnUfQ 

 Відео: «Відомі люди. Франц Кафка» : 

https://www.youtube.com/watch?v=EG_pUiwPQaQ 

 Відео: Аполлінер і Андре Рувейр : 

https://www.youtube.com/watch?v=gJTTOBz7W6E 

 «Міст Мірабо», читає Ґійом Аполлінер: 

https://www.youtube.com/watch?v=v3UF_1LM-Tc 
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 «Міст Мірабо», читає Сердж Регіані: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHoyGaxhkmQ 

 Відео: «Відомі люди. Федеріко Ґарсіа Лорка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IYzsFlpKfG4 

 Відео: «Незнайома», читає В. Смєхов: 

https://www.youtube.com/watch?v=xeQLvZXyXRM 

 Голос А. Ахматової: https://www.youtube.com/watch?v=DNC-LmuaFcs (вірші)  

 Голос А. Ахматової: https://www.youtube.com/watch?v=P--7yKgBfro («Реквієм»)  

 Відео: «Поет і час. Анна Ахматова»: 

https://www.youtube.com/watch?v=qcj75QGD9Bc 

 Документальний фільм «50 років без Ахматової»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OrUgyC48VYI 

 Кінематограф: «Володимир Маяковський. Я – поет…» документальний фільм 

(реж. С.Сіваченко, СРСР): https://www.youtube.com/watch?v=vI8Aq3wX6y0  

 Відео: Кадри з В. Маяковським: 

https://www.youtube.com/watch?v=M91wTjVhgmU 

  «Срібна куля. Володимир Маяковський» (автор В. Вульф, Росія, 2002): 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ3i3cDCO7Q  

 Голос поета: https://www.youtube.com/watch?v=q90LyXE8lfQ («А ви могли б?..») 

 https://www.youtube.com/watch?v=h748GJ4BM18 («Послухайте!») 

  «Послухайте!» переклад Дмитра Павличка, читає Василь Буколик: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xzt6jWQgMc 

  Відомі українські актори й виконавці читають вірш В. Маяковського «Борг 

Україні»: https://www.youtube.com/watch?v=pA-sWBY1Jz8 

  Вірш В. Маяковського «Борг Україні» читає засл. арт. України В. Кашпорський: 

https://www.youtube.com/watch?v=thKf_rSxlNs. 

 Відео. Б. Пастернак читає вірш «Синій цвіт»: 

https://www.youtube.com/watch?v=CH4Rn-lCCx8 

  «Гамлет» музика, виконання В. Висоцького: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQLYXcQ1ozY 

  «Во всем ме хочется дойти до самой сути…» читає Й. Райхельгауз 

(atv.odessa.ua): https://www.youtube.com/watch?v=CbGigM-gv2c  

 Відео. Генріх Белль – літературний Нобель: 

www.youtube.com/watch?v=42EbOt9ezH4 

 Відео: Пауль Целан. Фуга смерті: 

https://www.youtube.com/watch?v=7H7zEWNsI_A ; 

 «Paul Celan. Favoriten» (Аудіокнига): www.youtube.com/watch?v=Ov81rnPGGww 

 «Біографія Пауля Целана»: https://www.youtube.com/watch?v=qSVDutcj2gM  

 «Пауль Целан – світовий геній із українським корінням»: 

www.youtube.com/watch?v=MtKCzgImgcI  
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 Сайт: celan-projekt.de 

 Відео: «Б. Брехт»: www.youtube.com/watch?v=lMc4xD3b9oE 

 «Театр і Брехт»: https://www.youtube.com/watch?v=kSFD0i_zdBY   
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