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Використання критичного мислення на   
  уроках   української мови та літератури 

 
З досвіду вчителя української мови та літератури  

Наталівської ЗОШ  І-ІІ ступенів 
 

    Петровської Алли Степанівни                                            
                      

 Упровадження технології критичного мислення в процес навчання української мови й літе-
ратури має допомогти зробити навчання цікавим, забезпечити високий рівень знань, розвивати 
потенціал кожного учня. Для прикладу наведу деякі мої педагогічні наробки. 
    На етапі актуалізації  для  створення позитивної атмосфери навчання й емоційної готовності 
до уроку можна використати  метод «Подаруй квітку». 

6 клас. «Байка як жанр літератури та її особливості» 
   Епіграф  до уроку: 
В Езопа вчіться, добрі люди! 
Для того байка коле під ребро, 
Щоб виправлять людські заблуди 
І похвалять красу й добро. 
                                       Федр 
Вчитель бере квітку і  пояснює, що вона в його руках невипадково.  
     - Одному з вас я подарую цю квітку, промовляючи при цьому фразу: «Я дарую тобі цю квіт-
ку для того, щоб…». Своєю чергою ви даруєте квітку комусь із присутніх, супроводжуючи це 
відповідним поясненням чи побажанням на сьогоднішній урок. 
Бажано, щоб побажання відповідали епіграфу, щоб учні зичили один одному добра, успіхів, гар-
них оцінок тощо. Це також сприятиме розвитку позитивних моральних якостей. 

      На цьому ж етапі для  забезпечення емоційної готовності до уроку можна використати  
метод «Психогімнастика», який дозволяє коректувати поведінку учнів і знімати емоційну на-
пругу, тривожність, агресію, вчить саморегуляції. 
1)Просимо посміхнутися, як: 

Шрек; 
кіт на сонечку; 
хитра лисиця; 
мама. 

2)  Просимо посміхнутися другу, вчителю, сусіду по парті, побажати успіхів. 
3) «Аутотренінг»  
Я – школяр(ка) 
Я – особистість творча 
Я – думаю, замислююся 
Я – аналізую, висловлюю свої судження 
Я – хочу знати 
 
Цікавим методом роботи є складання діаграми Венна. Вона будується на основі двох або біль-
ше великих кіл, які частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється  спіль-
ний  простір.  Порівнюючи два об`єкти, малюємо два кола.   Вільний простір - ознаки відміннос-
ті, спільний простір - ознаки схожості. Це дає можливість формувати в учнів навички порівнян-
ня явищ, предметів, визначення головних рис та ознак.  
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Характерні ознаки байки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Люди              Тварини                               Рослини  
  
Цей метод можна використовуватися на етапі перевірки домашнього завдання, усвідом-

лення змісту, закріплення. Окрім того, дана форма може бути ефективною на уроках перевірки 
й контролю знань.  

Метод  «Сенкан» 
Метод «Сенкан» допомагає підсумувати інформацію, визначивши головні  ідеі, думки, 

основні поняття.   Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. Це слово походить від 
французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків. Сенкан - це білий вірш, невеличкий 
салоган. 

 1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник). 
 2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника) 
 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. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому ви-

словлюється сутність теми, ніби робиться підсумок. 
Мова                                                                                                              
Рідна, милозвучна                                                                            
Бриніти, розвивати, живити      
Серце і душа народу    
Слово  
Другорядні члени 
Залежні, потрібні 
Збагачують, поширюють, пояснюють 
Підкоряються головним членам речення 
Будівельники 
 
 Метод  «Рюкзак» дає можливість залучити кожного учня класу до підбиття підсум-

ків уроку. Полягає в тому, що кожен з учнів коротко записує на папері відповідь на запитання. 
Наприклад, які з тих знань, умінь, способів дій, що набули на уроці, вони візьмуть з собою для 

МОРАЛЬ                                                                      

висновок-
повчання 

Персо-
наж – 
уособ-
лення  
людських 
вад 

РОЗПОВІДЬ      
      подія 
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використання на інших уроках, у житті, для виконання домашнього завдання, тематичного 
оцінювання тощо. Папірці з відповідями складають у рюкзак (справжній чи уявний). Вибірково 
знайомляться з відповідями (зачитують або витягають папірець з «рюкзака»). 

 
Особливості: 
- залучаються до роботи всі учнів; 
- це дає можливість виділити головне, визначити важливість уроку; 
- вносить в урок елемент гри, сприяє розвитку пізнавальних інтересів, позитивних емоцій; 
- надає вчителю інформацію про кожного учня, про методи роботи, що були важливими для 

дітей, сподобались їм.   

 
Фрагменти   уроку української літератури  

 
6 клас 

 
Тема. Ярослав Стельмах «Митькозавр із Юрківки, або химера лісового озера». Таємничі, ве-

селі та незвичайні події в повісті. 
 
Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Ярослава Стельмаха, викликати бажання чи-

тати його твори; розвивати навички виразного читання і переказу прозового твору, коментувати 
прочитане, розвивати творче та логічне мислення, уміння грамотно висловлювати свої думки, 
враження, робити висновки; виховувати почуття дружби, допитливості, любові до ближніх, ша-
нобливе ставлення до оточуючих. 

 
Методи й прийоми: бесіда, «Незакінчене речення», «Експрес-інтерв’ю», «Очікування», ро-

бота з підручником, «учитель-учень-текст», вікторина на уважність (тести), мозковий штурм, 
асоціативний кущ, робота в парах,  «Хвилина мудрості», акродиктант, «Мікрофон», «Займи по-
зицію», «Рюкзак», творча робота. 

Хід уроку 
 
І. Організаційний момент. 
ІІ.Мотивація навчання. 
1). Забезпечення емоційної готовності до уроку. 
 
«Психогімнастика» 
 
Усміхніться однокласнику зліва,  однокласнику справа. 
Поверніться до сусіда і скажіть: «Я бажаю тобі…» 
            Посміхніться до вчителя 

2). Актуалізація суб’єктивного досвіду. 
 
- Ми, українці, з діда-прадіда є гостинними, дотримуємося народних звичаїв та традицій, ві-

римо в добро, благородство, дружбу. Давайте поміркуємо: «Що таке дружба?» 

- залучаються до роботи всі учнів; 
- це дає можливість виділити головне, визначити важливість уроку; 
- вносить в урок елемент гри, сприяє розвитку пізнавальних інтересів, позитивних емоцій; 
- надає вчителю інформацію про кожного учня, про методи роботи, що були важливими для 

учнів, сподобались їм.     
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   («Мозковий штурм») 
Що таке дружба?  
Хто стає другом? Як його знайти?  
Які особисті якості є необхідними для   міцної   дружби?  
Чому дружбу називають «школою самовихованням?» 
3). «Експрес-інтерв’ю»  
- Розкажи про свого друга. 
4).  Вправа «Слова» 
 Давайте «розіб’ємо» на дві групи запропоновані слова - «корисні» та «шкідливі» якості для 
дружби.   

 
 
 

Розуміння, делікатність, близькість, поглядів, дріб’язковість, підтримка, незахищеність, рев-
нощі, прощення, доброта, байдужість, вірність, самокритичність, стриманість, нахабство, драті-
вливість, щирість, доброзичливість, чесність. 

Результати запишіть в табличку. 
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 
Подумайте, яких результатів ви хочете  досягти на сьогоднішньому уроці. Свої цілі запишіть 

у зошит. 
(Метод «Очікування») 
Учні знатимуть: 
 
      - творчий шлях Ярослава Стельмаха; 
      - зміст твору; 

- ставлення автора до персонажів; 
- визначення понять «повість», «пригодницький твір». 
 
Учні вмітимуть: 
 
виразно читати уривки твору;  
аргументувати своє ставлення до персонажів;  
грамотно висловлювати свої думки. 
 

Проблемне завдання : 
Підтвердити чи спростувати думку: «Добре тому жити, хто вміє дружити». 

«Хвилина мудрості» 
Вам потрібно було відшукати вислови та прислів’я про дружбу. Прочитайте. 
ІV. Опрацювання навчального матеріалу. 
1). Розповідь про Ярослава Стельмаха і його творчість у супроводі електронної презентації. 
2) «Мікрофон» 
- Що необхідно мати людині,щоб досягти чогось у житті? Чи достатньо тільки таланту? 
Що необхідно для досягнення високих результатів спортсменам? 
Яка ваша мрія, мета, що ви робите для її втілення? 
3)Робота з підручником «учитель-учень-текст». 
4)Словникова робота. 
5)Виразне читання І розділу твору. 
6)Обмін враженнями щодо прочитаного. 
7)Робота над змістом твору.  Прогнозування сюжету. 
 
V.Закріплення знань, умінь та навичок. 
1) Вікторина на уважність. 
2) Тести, складені учнями (складають в класі – поодинці чи в групах) 
 

           «корисні»            «шкідливі» 
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 3) Акродиктант. 
 
1. Як називала  учнів учителька ботаніки?  
2. Гербарій якого краю треба було зібрати минулого літа?  
3. Що закричали діти, коли їм дозволили їхати в село?  
4. Що лежало в правих кишенях штанів хлопців?  
Ключове слово - Д Р У Г  

Отже, Митька й Сергія ми можемо назвати справжніми друзями. 
 
VІ.Рефлексивно-оцінювальний етап. 

«Рюкзак» 
 Що ви візьмете для себе з нашого  уроку ?  Що зрозуміли і дізнались нового? Що здивувало? 

Що сподобалось? Запишіть і покладіть у «рюкзак». 
2) Згадайте проблемне завдання. 

 Чи правда, що: «Добре тому жити, хто вміє дружити». 
(«Займи позицію») 
 У кожного виникають свої асоціації до слів «друг», «дружба». Давайте складемо асоціатив-

ний кущ у формі ромашки, на пелюстках якої напишіть, що дає людям дружба. 
 

VІІ. Домашнє завдання. 
Підсумок. 
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Все, що не є відтворення, є творчість 
З досвіду вчителя російської мови та світової літератури  

Немильнянської ЗОШ  І-ІІ ступенів 
 

Тимошенко  Любові Михайлівни 
 

 Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі навчання дитини — це 
сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької твор-
чої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних 
знань. 

 Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, 
спілкуватися, чути та слухати інших. При запровадженні цієї технології знання засвоюються 
набагато краще, адже інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумли-
вий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. 

 Критичне мислення — мислення самостійне. Учні повинні мати достатньо свободи, 
щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші питання. Мислити критично можна в будь-
якому віці. 

 Критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання інформації, роз-
в’язання задач, проблем, оцінки ситуації, вибору раціональних способів діяльності. Тому такі 
уроки, де це постійно відбувається, створюють плідні умови для формування та розвитку крити-
чного мислення. Якщо ж планувати етапи уроку з використанням на них відповідних специфіч-
них форм та методів технології формування та розвитку критичного мислення, то результат бу-
де ще більш високим.  

       Від колег іноді можна почути, що низька наповнюваність класів унеможливлює викори-
стання педагогічних технологій розвитку критичного мислення. Однак у сучасній методичній 
науці з'явилося безліч найрізноманітніших форм, методів, прийомів, що дають змогу вчителю 
використати весь свій творчий потенціал і успішно  розвивати критичне мислення учнів.  

 Пропоную опис методів, які використовую та застосовую на відповідних етапах уро-
ків російської мови.  

 
Комплексная  работа с текстом 

 
Очень удобна и даёт хорошие результаты  работа с малым текстом. Не всегда текст из учебни-

ка соответствует изучаемой теме. Можно самостоятельно подобрать текст (завершённый по смы-
слу прозаический отрывок или стихотворение) и на его основе выполнить максимум заданий. 

 
Русский язык 

7 класс 
Тема «Прилагательное как часть речи» 

Изучая тему «Прилагательное», можно взять за основу для комплексной работы над текстом 
стихотворение К. Бальмонта «Снежинка». 

             Снежинка 
Светло-пушистая снежинка белая, 
Какая чистая, какая смелая! 
Дорогой буйною легко проносится, 
Но в высь лазурную на небо просится. 
Под ветром веющим дрожит, взметается, 
На нём, лелеющем, светло качается. 
Его качелями она утешена, 
С его метелями крутится бешено. 
В лучах блистающих скользит умелая, 
Средь хлопьев тающих сохранно-белая. 
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Воспользовавшись интернет-ресурсом, рассказать об авторе данного произведения. 
Дать ответы на вопросы: 
Любите ли вы зиму? 
Какого цвета прочитанное вами стихотворение? 
Кто его главный герой? 
Найдите в тексте и випишите  прилагательные. Определите их разряд по значению    

(качественные и относительные). 
При написании каких прилагательных могут возникнуть трудности и почему? 

Приём «Ассоциативная гроздь» 
На доске в центре записывается ключевое слово или фраза. Записываются любые слова или фра-
зы, которые появляются или сколько позволяет время. Возле частей грозди, в которых есть неу-
веренность, ставится вопросительный знак. 

Этап актуализации и рефлексии. 

- С какими образами ассоциируется у вас слово «снежинка»:   

пёрышко, балерина, звёздочка, искорка, ледяной цветок.       
 

Приём «Сенкан (синквейн)» 
Стихотворная форма сенкан (состоит из пяти строк) – это способ творческой рефлексии, кото-
рый позволяет в художественной форме оценить изученное понятие, процесс или явление.  

Алгоритм составления сенкана: 
1. Тема (существительное ). 
2. Описание (прилагательное). 
3. Действие (глагол). 
4. Отношение (фраза). 
5. Перефразирование сути (синоним, обобщение, итог). 

Пример сенкана: 

 
  
Приём «Перевоплощение» 

Русский язык 
8 класс 

Тема  «Определённо-личные предложения» 
Этап рефлексии. 
    Представьте себя маленьким дубовым листочком из отрывка стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Листок» и расскажите о своих скитаниях от первого лица, употребляя в повествовании односостав-
ные определённо-личные предложения. 
                             Листок 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой; 
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; 
Засох и увял он от холода, зноя и горя; 
И вот наконец докатился до Чёрного моря… 

  Вариант ответа: 
 Дубовым листком отрываюсь от ветки родимой; 
И в степь укачусь, жестокою бурей гонимый; 
Засохну, увяну от холода, зноя и горя; 
И вот наконец докачусь до Чёрного моря…  

 

Тема (1 сущ.) Снежинка 

Описание (2прил.) белая, пушистая, 

Действие (3 глаг.) падает, кружится, танцует. 

Отношение (фраза из 4 слов) Снежинка – удивительное творение природы. 

Синоним (1 слово) Звёздочка. 
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Игра «Языковое лото» 
 

Этот методический прийом требует предварительной подготовки. На листе плотной бумаги 
или картоне большими буквами записывают слова, правила, термины, пословицы и т.д. Разре-
занные части лото (в нужном колличестве) перемешивают на столе. Учитель вызывает учеников 
к столу и предлагает сложить слова. Побеждает тот, кто сделает это быстрее и правильне. 

 
Русский язык 

 
7 класс 

 
Тема  "Наречие как часть речи» 

 
Этап  воспроизведения и осознания учениками нового в процессе наблюдения над речевым 

материалом.  
Лото «Русские пословицы» сложите и выпишите из пословиц наречия: 

  
 

 

  

Гости ушли 

  

  

не солоно хлебавши. 

  

Тяжело в ученье - 

  

  

легко в бою. 

  

Кто много читает, 

  

  

тот много знает. 

  

Сделал дело - 

  

  

гуляй смело. 

  

Много будешь знать - 

  

  

скоро состаришься. 

  

Кто рано встаёт, 

  

  

тому Бог подаёт. 



12 

Упражнение  «Спрятанные слова» 
 

   Этап  актуализации знаний. 
   Ученикам раздаются карточки с определением наречий, в них умышленно пропущены, 

«спрятаны» слова. В местах пропусков вписать соответствующие  термины. 
 
Наречие -                                часть речи, которая обозначает _______________ 
_______________ и отвечает на вопросы _______________             ? 
Морфологическим признаком наречий является их _________________  
Синтаксическая роль: в предложении являются ______________ . 
Например: ____________________________________ . 

 
 

Упражнение «Пантомима»  
 

   Этап разминки. 
С помощью пантомимы передайте значение наречий: 
1) холодно, весело, вверх, вниз, грустно, быстро. 

 
 

Упражнение «Конструктор» 
 

Этап развития поисково-познавательной активности учеников в процессе выполнения практи-
ческих заданий. 
Конструирование наречий. От прилагательных образовать наречия, проверить их написание по 
словарю: 
Весёлый – весело; 
печальный – 
быстрый – 
весна – 
внимательно – 
дивный – 
радостный – 

 
Точно так же можно конструировать причастия, например: 
писать – пишущий; 
улыбаться –  
нарисовать –  
приехать –  
читать –  
думать –  
сказать –  

Приём «Незавершённые предложения» 
  

Завершите предложения, используя для подсказки  наречия из справки. 
     1-й вариант:   
Мы работали ………… 
Мы говорили ………... 
Читали ………………. 
Разговаривали на русском языке ………… 
Выучили сегодня ………… 
    2-й вариант:  вставить те же наречия в сравнительной степени. 
Справка: хорошо, чисто, много, правильно, активно. 
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тихо 

 
высоко 

 
весело 

 

более 

 

менее 

 

всего 

 

всех 

 

-ее 

 

-ей 

 

-е 

 

-ше 

 

-о 

 

-ко 

 

больно 

 
легко как можно 

 

-че 

 Обратите внимание, что конечные  –о, -ко при этом опускаются.  
Приём «Диктант для «шпиона»  

Этот методический приём позволяет тренировать зрительную память, тренирует внима-
ние и ответственность за конечный результат. Класс делится на 2-3 команды. Текст делят на ста-
лько же частей. Листы с текстом крепятся к стенам подальше от команд, для которых они предна-
значены. Каждый из членов команды становится «шпионом». Он подходит к тексту (сталько раз, 
сколько нужно), читает его, запоминает, возвращается к команде и и диктует ей свою часть. Ко-
манды соревнуются, побеждает та группа, которая завершит работу раньше и не сделает ошибок 
(или сделает меньше других).  

Образец текста: 
Почему цветут растения? 

 
         Всем известно: растения цветут, потому что на них действует Солнце. Но тонкие сок-

ровенные процессы перехода к цветению и плодоношению могут разгадать только учёные. Что 
при этом творится в самих растениях?  

        Однажды поставили опыт с хризантемой сорта Мария Белая.   У хризантем срезали 
цветочные боковые и верхние побеги с крупными бутонами на них и оставили только листья 
вверху на основном стебле. Через месяц с лишним на растениях появились новые побеги в ни-
жней части стебля. Затем на побегах образовались бутоны и начали распускаться и расцветать. 

       Учёные установили, что цветение наступает благодаря гормону, который называется 
флоригеном, цветообразователем. Вверху на стебле остались только листья. Значит, гормон 
цветения – флориген – рождался в листьях. Почки удалили в одной части, и гормон цветения 
кинулся вниз к появившимся почкам. 

      Цветок формируется только при определённом количестве флоригена в листьях. Если 
его мало, то цветок не образуется вовсе. 

       Опыты показали: у растений есть свой определённый световой день, при котором они 
зацветают. Хризантема, соя зацветают только при десяти – двенадцати часах света в сутки. Их 
называют короткодневными. Пшенице, льну, овсу надо шестнадцать – двадцать часов в сутки, 
чтобы зацвести. Они – длиннодневные. Гречиха, конские бобы зацветают одинаково быстро и 
на длинном, и на коротком дне. Их называют нейтральными. Выяснилось: флориген состоит из 
двух групп веществ – гиббереллинов и  антезинов. Гиббереллины влияют на образование и 
рост цветочного стебля, антезины – на рождение цветков. 
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Приём «Редактор» 

 Учитель в своём сообщении  преднамеренно допускает ошибки, которые следует найти, или 
звучат тесты, в которых деформирована информация или запутаны определения, последователь-
ность изложения, героям приписывают чужие мысли и поступки. Учитель просит найти в тексте 
ошибки. Можно указать колличество ошибок. Филологи рекомендуют в таких текстах две-три яв-
ные ошибки, две-три типичные, одну малозаметную. выявление такой ошибки свидетельствует о 
глубоком знании предмета и развивает критическое мышление учащихся.  
 Этап развития поисково-познавательной активности учеников в процессе выполнения прак-
тических заданий. 
 

Русский язык 
7 класс  

Тема «Наречие» 
 

Списать предложения, исправляя ошибки. 
 Ушли, не солоно хлебавши. 
 Я вернусь поздно. 
 Мы весило провели время. 
 Ты харашо поёшь. 
 И тихонька плачет он в пустыне. 
 Вы нарошно это сделали? 
 

Використання критичного мислення на   
  уроках   української мови та літератури 

З досвіду вчителя української мови та літератури  
Городницької ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

    Менес Оксани Володимирівни  
                                            

Критичне мислення – мислення самостійне, тому учні повинні мати достатньо свободи, щоб 

мислити і вирішувати найскладніші питання. 

На уроках я намагаюся використовувати різні методи та форми роботи з технології  

“Критичне мислення”. 

Стратегію “Мозковий штурм” я проводжу на початку уроку, що дає змогу перевірити, як за-
своїли дану тему на попередньому уроці. 

 

Приклад. Мозковий штурм. 7 клас. Яка частина мови називається дієсловом? 

 Що  означає дієслово? 
 На яке питання відповідає? 

 Скільки форм часу мають дієслова? 

 Яка синтаксична роль дієслова в реченні? 

 Коли не пишеться з дієсловами разом, а коли окремо? 

 Яку дію виражають дієслова доконаного, а яку – недоконаного виду? 

Приклад. Мозковий штурм. 10 клас. 
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- Які «лінії дотику» можна знайти у творі Л. Українки “Лісова пісня” і сучасному реальному 

житті? 

Робота в акваріумах дозволяє перевірити, як учні засвоїли ту чи іншу тему. 

Приклад. Акваріум 7 клас. 1 група.  Утворює від дієслів недоконаного виду дієслова докона-
ного виду префіксальним способом. 

Казати,креслити, мести, бігти, дивитися, сіяти, їхати, малювати, вітати. 
2 група. Дієслова доконаного і недоконаного виду записати у дві колонки. 
Вважати, передати, розбити, підрости, чергувати, почастувати,охолоджувати, прикру-

тити. 
3 група. Записати речення, підкреслити дієслова, надписати над ними вид. 
Ліс ще дрімає в передранішній тиші… Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно 

вкриті краплистою росою. Лиш де- не – де прокинеться пташка, непевним голосом обізветь-

ся зі свого затишку. 

Асоціативний  диктант (закріплення знань умінь і навичок) дозволяє перевірити як учні 
сприймають даний образ твору. 

Приклад. Асоціативний  диктант. 8 клас. 

Випишіть із ряду слів ті, які асоціюються у вас з образом Роксолани: 

Ніжна, підступна, жорстока,справедлива, хитра, щира… 
 
Стратегія Сенкан (закріплення знань, умінь, навичок) 
 
Приклад.  
 
Складіть сенкан про основних героїв твору М. Старицького “Оборона Буші” 
 
Орися                                                                          Антось 
Ніжна і рішуча                                                        Шляхетний і вірний 
Командує, втішає, любить                            Бореться, любить, страждає 
Що сильніше за любов до Вітчизи?         Як змирити Отчизну й кохану 
Вибух                                                                                      Лицар 
 
Стратегія “Займи позицію” (підсумок уроку) 
 
Приклад. Займи позицію 10 клас. 
 
Твір М. Старицького “Оборона Буші” мене вразив. 

ТАК   ОКРЕМИМИ ЕПІЗОДАМИ   НІ 

 

Стратегія “Гронування”(домашнє завдання) 

 

Приклад.  

Користуючись фразеологічним словником утворити гроно з фразеологізмів, до складу яких 

входило б одне зі слів (на вибір): очі, лоб, голова. 
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Мультимедійна презентація (урок узагальнення і  систематизації знань) 
 

Битися головою 
об стіну 

Крутити голо-
вою 

До булави тре-
ба голови 

Хоч кіл на 
голові теши 

Порожня голо-
ва 

Голова родини 

Головою муру 
не проб’єш 

Ходити на 
голові 

На мою голову 

Похилити го-
лову 

Мудра голова 

За дурною голо-
вою і ногам немає 

спокою 

Втратити го-
лову 

Сісти на голову 
комусь 

Схилити голову 
перед кимось 

Накласти го-
ловою 

Сушити голову 
над чимось 

У голову взяти

що голова, то 
розум 

високо тримати 
голову 

Одна голова 
добре, а дві кра-

ще 

Кивати голо-
вою 

Вхопитися рука-
ми за голову 
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 Власний досвід свідчить про те, що які б іннова-

ційні технології ми не впроваджували в практику, досягти 

успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, роз-

виваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потре-

би.  

 
 
 



18 

 З досвіду вчителя української мови та літератури  
Борисівської ЗОШ  І-ІІ ступенів 

    Аврамець Тетяни Миколаївни  
 

Тема. Й.В.Гете. «Фауст». Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і 
зла. 
Мета: усвідомити сенс опозиції Фауст-Мефістофель; формувати навички ідейно-тематичного ана-
лізу твору; пробуджувати в учнів філософський інтерес до власної особи в ході дослідження літе-
ратурних образів; розвивати абстрактне мислення учнів; формувати почуття внутрішньої свободи, 
прагнення ідеалу, потяг до світоглядних шукань. 

Хто йде вперед – той довше блудить 
Й.В.Гете 

 
Доброта – це сонце, яке зігріває душу людини. 

Усе найкраще в природі – від сонця, 
а все найкраще в житті – від людини. 

М.Пришвін 
 

В житті добро й зло не так чітко розмежовується, 
буває й «добро» нелюдське, 

буває й зло обирається в житті мати… 
В.Дончик 

 
Люди часто делают добро лиш для того,  

чтобы обрести возможность безнаказанно чинить зло. 
Франсуа де Ларошфуко 

 
 
 

Хід уроку 
І. Підготовка  до сприйняття навчальної теми 
 (Емоційне налаштування) 
Робота з епіграфом (М.Пришвін) 
Завдання. Прочитайте тихо, прочитайте вголос. Подумайте і скажіть один одному приємні, ла-
гідні, теплі слова. 
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку. 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
Вступне слово вчителя. 
 За однією східною легендою, якось боги вирішили створити світ. З’явились зорі, місяць, мо-
ре, гори, квіти, хмари… А потім – і людина. А наприкінці вони подбали про Істину. Задумались 
боги: куди сховати її, щоб людина не одразу знайшла, їм хотілось щоб якомога довше шукали 
Істину. «Давайте» сховаємо її на найвищій вершині, - сказав один бог. «Давайте сховаємо її на 
самому дні моря», - заперечив інший. «Давайте сховаємо її на найвищій зірці», - втрутився тре-
тій бог. І лише найстарший і наймудріший бог сказав: «Ні, ми сховаємо її в душі людини. Вона 
шукатиме істину в усьому Всесвіті, не підозрюючи, що носить її у собі». 
 Якось Й.В.Гете сказав: «Значно легше знайти помилку, ніж істину. Помилка лежить на по-
верхні і її помічаєш відразу, а істина прихована в глибині, і не кожний може відшукати її». 
- Що більше любимо шукати ми – чужі чи власні помилки? Чи істину? Та й що таке істина? У 
чому є сенс людського життя? 
 Кожна людина у своєму життя шукає істину. Шукав її і німецький поет, письменник, філо-
соф Й.В.Гете. шукав істину і його герой – доктор Фауст. 
 До нас на урок завітав поет Гете. Діти, щоб ви хотіли запитати у поета? 
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Інтерв’ю з поетом. 
- Чи можна дізнатись ваше ім’я? 
- Йоганн Вольфганг фон Гете. 
- Розкажіть про ваше походження. 
- Я народився в забезпеченій сім’ї імперського радника у Франкфурті-на-Майні. 
- Як пройшли ваші дитячі роки? 
- Дитячі роки пройшли у рідному місці, у постійних напружених заняттях під наглядом домаш-
ніх вчителів та батька. 
- Коли ви почали писати вірші? 
- Я розпочав писати з дитинства, а в студентські роки сформувались і власні погляди на мис-
тецтв. Мої твори народжувалися як відгук на різноманітні життєві переживання. 
- Які провідні теми вашої лірики? 
- Провідними темами лірики були кохання і природа. 
- Який твір, написаний вами, зробив ваше ім’я відомим? 
- Я став відомим завдяки роману «Страждання молодого Вертера». Це був роман у листах. 
Твір розкривав внутрішній світ героя. 
- Коли виник у вас задум стосовно твору «Фауст»? 
- Задум виник, коли мені було 23 роки. Я захопився широковідомою тоді старовинною легендою 
про прославленого мага й чорнокнижника доктора Йоганна Фауста, що насправді жив колись в 
Німеччині. Я легенду перетворив на сповнений глибоким змістом твір. 
- Скільки років ви працювали над трагедією «Фауст»? 
- Понад 60 років. Образ великого шукача істини схвилював мене ще за молодих літ і супрово-
джував усе життя. 
- Над чим ви замислюєтесь у своєму творі і до яких думок спонукаєте читачів? 

- Я розмірковую над життям людства – його величчю й, разом з тим, дріб’язковою життєвою 
метушнею. І ці роздуми викликають в мене захват і прикрість, печаль і радість. Я розмірковую 
над головними проблемами в трагедії: життя і смерть, добро і зло, людина і її призначення, 
сенс буття. 
- Що ви цінуєте найбільше в людині? 
- Правду, щирість, чесність, людяність, духовну глибину. 

 
ІV. Формування нових знань і способів дії. 

 
Слово вчителя. 

 
 Опозиція «світло і пітьма, темрява» веде своє походження від простого природного циклу, 
який людина спостерігала щодня і осмислювала споконвіків, - від добової зміни дня і ночі, бут-
тя дня і небуття ночі. У плані кольору світлому і темному відповідає пара «біле і чорне». У про-
сторовій моделі – верх і низ. У категоріях моралі – добро і зло, життя і смерть. 
Сьогодні ми спробуємо заглибитися в ці категорії, аналізуючи твір Гете. 
 
Форма бесіди «Сократівський діалог». 

Ви ознайомилися з трагедією. Чи сподобався вам твір? 
Чим сподобався? 
На що звернули увагу? 
Що вас вразило? 
Над чим ви замислились? 
Хто головний герой твору? (Людина) 
Якою змальовується людина у творі? 

Учні висловлюють свої думки. Підтверджують цитатами. 
Висновок. 
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Слово вчителя. 
 
Людина суперечлива істота, яка завжди у пошуку сенсу життя. Вона є осередком добра і зла, 
прагне усвідомлення свого місця в світі, духовного саморозвитку. 
Світ безмежний і різноманітний у своїх появах він вабить людину своєю глибиною, непізнан-
ною тайною. Людина прагне вдосконалення світу.  Світ рухливий, здатний до розвитку. 
Метод «Мікрофон». 
 
Чи легко живеться людині у світі? 
Які випробовування випадають на її долю? 
Чи бореться людина з життєвими негараздами? 
Чи пливе по течії? 
Як само це змальовано у творі? 
 
V. Застосування знань, умінь, навичок. 
Адже саме твір «Фауст» якраз змальовує безкінечну боротьбу двох начал – добро і зло. 
Метод «Продовж думку». 
 
На вашу думку, символом добра в трагедії є… хто? (Фауст) 
А хто відображає зло? Хто є духом заперечення? (Мефістофель). 
Слово вчителя. 
Життя складається з реальності і ідеалу – прагнення до кращого. 
В творі герой Фауст – це ідеал, а Мефістофель – реальність. 
Проблемне запитання. 
Яка функція (мета) Мефістофеля у творі? (Моральне випробовування людини). 
Як Мефістофель характеризує сам себе? 
Якою є ключова фраза до образу Мефістофеля? Підтвердіть цитатою. 
(«Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»)  
Як ви її розумієте? 
(Мефістофель приходить на землю, щоб виявити приховані тваринні інстинкти, таємні, темні 
бажання смертних. Прагне довести, що людина є «твариною із тварин». Мефістофель показує 
людині саму себе і жахливий світ навколо неї – у цьому й полягає «добро», яке робить дух зла). 
Чи є на дошці вислів, який перекручується з словами Мефістофеля? Який афоризм обере для 
підтвердження кожен з вас? 
(Так, «В житті добро і зло не так чітко розмежовується, буває й «добро» нелюдське,буває й зло 
обирається в житті мати…» В.Дончик)  
Записати в зошит. 
Учні висловлюють свої міркування. 
Слово вчителя. 
- Але чи вдається Мефістофелю підкорити собі особистість і людство, «бажаючи лиш злого»? 
Саме це питання розв’язується автором протягом усієї трагедії. 
Мефістофель усвідомив складність завдання, яке він поставив перед собою: людей не так легко 
знищити. 
За всякі способи я брався, 
Але все удачі не діждався… (ст. 96 хрестоматія) 
- Що поставив собі за мету (ціль) Мефістофель? (ст.97 хрестоматія) 
(Взяти у полон душу людини) 
- Якого героя Мефістофель спокушає? (ст.97 хрестоматія) 
(Фауста, який прагне пізнати життя і щастя.) 

- А чому саме Фауста? 

Підтвердіть цитатою. 
(Покинь нікчемні заняття, - 
Узнаєш, що таке життя) 
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Слово вчителя. 
Мефістофель кличе Фауста з темного кабінету на широкий простір у вільний світ. Так уклада-
ється угода між людиною і дияволом. 
Метод «Увага. Розшук!». 
Подивіться уважно на зображення. Серед даних портретів знайдіть образ Мефістофеля. 
Слово вчителя. 
Мефістофель постає перед нами як втілення заперечень, зневажливого ставлення до людини. Це 
чудово відбивається у його висловлюваннях. Його функція у творі – моральне випробовування 
людини. 
Проблемне запитання. 
- Які поради Мефістофель дає Фаусту?  
(Із слова букв не викинеш 
Цінуй життя. Воно коротке) цитата ст. 122 
- Чи щира була порада? 
- Чи є розрада у пораді? 
- Чи варто до неї прислухатись? 
- То хто ж є символом добра, істини, ідеалу? 
(Фауст) 
Слово вчителя. 
 Фауст – класичний трагічний герой. Одвічна боротьба зла і добра втілена в постаті творчої 
людини – вченого Фауста і його постійного супутника – духа руйнації та заперечення Мефісто-
феля, підступного та цинічного посланця пекла. Їх філософський двобій рухає світ уперед, не 
дає йому заснути, зупинитися. 
 Ім’я Мефістофеля складається з двох давньоєврейських слів: «Мефіз» - «руйнівник» і 
«Тофель» - «обманщик». 
 Розумна людина доби Просвітництва високо оцінює право на щастя, але не забуває, що щас-
тя – це справа розуму. А саме слово «щасливий» латиною перекладається як «faustus» - Фауст. 
 То чи був щасливий Фауст? 
 Герой трагедії Фауст конфліктує не тільки з іншими героями твору, а й з самим собою, пере-
живаючи глибокі страждання. 
Словесний портрет зовнішності. 
Яким ви уявляєте Фауста? 
Які риси характеру має Фауст? 
(Цілеспрямованість, рішучість, прагнення до кращого) 
Погляньте на портрет. Чи відповідає зображення вашим уявленням? 
Чому, на вашу думку, відсутні в тексті портретні описи героїв? 
(Вони розкривають себе через слова та дію) 
Слово вчителя. 
 Ми уявили героя, розповіли про нього. Фауст слухав наші розмови, роздуми. А тепер хоче 
розповісти нам свою життєву історію. 
«Фауст про себе». 
 Я багато вчився і дійшов «до краю всіх наук». У мене докторське звання, і ніхто ліпше від 
мене не знає філософії, на права. Я – богослов і лікар, уже впродовж десяти років навчаю учнів, 
і хоча я не вірю в забобони, не маю ні до чого страху, навіть не боюся чортів, але мене ніщо не 
тішить. Я не нажив добра. Не заслужив слави. Мене постійно мучать сумніви, чи так я навчаю 
учнів, чи я знаю, у чому полягає істина. 
 Я хочу збагнути, зрозуміти таємницю буття і тому викликав Духа землі, щоб почути від ньо-
го сокровенні слова про істину. Та Дух, який я викликав за допомогою магії, відмовився за 
мною розмовляти. Я зрозумів: істина незбагненна, а людина настільки мізерна, що не може її 
осягнути. 

 Мене охопив відчай, я хотів покінчити з цим життям, але почув голоси, що вітали Великод-
ній ранок, і забув про смерть. Щоб зазнати вищої радості пізнання, я уклав угоду з нечистою си-
лою і зрозумів,  що радість – це реальність життя. Я щиро полюбив Гретхен, але каюсь, адже 
причинив їй страждання. Мені шкода її, тож хочу врятувати нещасну. 
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Слово вчителя. 
Сам Гете сприймає Фауста і Мефістофеля в нерозривній єдності – як постійну боротьбу різних 
начал в людині, які визначають її духовний рух і моральну стійкість. Поет зазначив, що не тіль-
ки «невгамовні сумніви» головного героя, а й тонка іронія Мефістофеля разом становлять суть 
його власного єства. 
Прагнення усвідомити суть Добра і Зла турбувало людство споконвіку. Це відбулося і в народ-
ній творчості і в поетичному слові. 
Поетична хвилинка. 
Декламування поезій. 

Живе одинока людина, 
Чому ж ми проходимо мимо? 
Живе одинока людина, 
Ніким в житті не любима. 
І серце у неї відкрите, 
Для ласки людської й привіту, 
Печальним льодком оповите. 
Віддалене горем од світу. 
Чому ж ми не прийдемо в хату, 
Її не покличем з собою? 
І буде вона вікувати 
Людина з своєю журбою. 
Нам легше, бо ми не самотні, 
Ходімо ж до неї в світлицю! 
І серце людини з безодні 
Полине за нами, як птиця. 

   
**** 

Не говори про доброту, 
Коли ти нею сам не сяєш, 
Коли у радощах витаєш, 
Забувши про чужу біду. 
Бо доброта не тільки те, 
Що обіймає тепле слово, 
В цім почутті така основа, 
Яка з глибин душі росте, 
Коли її не маєш ти, 
То рониш людяне в людині. 
Немає вищої святині, 
Ніж чисте сяйво доброти. 

О.Довгий 
 

  **** 
Я вірю в силу доброти, 
Добро завжди сильніше злого, 
Дає наснагу, щоб цвісти 
І світу обирать дорогу. 
Я вірю в силу доброти, 
Що маю долю роботящу. 
Що хоче, щоб і я, і ти, 
І все було у світі кращим. 

В. Крищенко. 
 

  **** 
Не нарікай на глухість душ людських 
І не гостри у злобі на них зубів… 
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А ти, що людям доброго зробив, 
Що вимагаєш доброти від них? 
Чого мовчиш, подумай і збагни, 
Але уже з низької висоти, 
І зауваж, і переваж, а хто є ти? 
І зауваживши, нікого не вини, 
А сам в своє більмо душі заглянь, 
Чи там хоч раз добром світила рать 
І променем зорилася святим? 
І ти збагнеш, що до твоїх страждань 
Не відгукнеться власна глухомань, 
А ти шукаєш в людях доброти… 
 

  **** 
Кажімо більше ніжних слів 
Знайомим, друзям і коханим, 
Нехай комусь тепліше стане 
Від зливи наших почуттів. 
Нехай тих слів солодкий мед 
Чиюсь загоїть рану. 
(Чи перший біль, чи то останній –  
Коли б то знати наперед!) 
Кажімо більше ніжних слів, 
Комусь всміхнемось ненароком. 
То не життя людське коротке, 
Короткі в нас слова черстві, 
Кажімо більше ніжних слів… 

(Г.Вовк) 
 
Слово вчителя. 
 Насамперед зло – антонім добра, добро – антонім зла. Як відрізнити одне від одного? Зло є – 
часто в нелюдських обставинах життя, в діях людей, в інших думках. Це даність. Чи варто з цим 
боротись? Якщо варто, то яким чином? Кожен робить свій вибір між добром і злом. Цей вибір 
має право на існування, і його слід поважати.  Правда, ми завжди можемо замислитись над пра-
вильністю цього вибору, переосмислити його. Головне – не втрачати здатності критично мисли-
ти, оцінювати себе, орієнтувати на добро, на істинне. 
Проблемне запитання. 
- Чи вдалося Мефістофелю підкорити собі душу людини й довести її «мізерну» суть? 
(Ні, не вдалося. Фауст не перестав шукати істину, не втратив людське єство, хоча й припуска-
ється помилок). 
Робота в групах. 
Сенкан. Записати в зошити. 

Фауст. 
Цілеспрямований, розчарований. 
Шукає, самовдосконалюється, пізнає. 
Символ нестримного духу вперед. 
Істина, борець. 

Мефістофель. 
Підступний, винахідливий. 
Спокушає, випробовує, програє. 
Символ заперечення. 
Зло. 

Слово вчителя. 
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 В трагедії присутня тема кохання. Гете вбачає в коханні вияв фатальної долі, що викликала 
пристрасті й почуття. Кохання є сутністю самої людської душі, у ставленні до кохання виявля-
ється глибина внутрішнього світу особистості, справжнє обличчя людини. 
 Стихія кохання… Але що  є кохання для кожної людини? Що воно несе тим, кого кохають? І 
де справжнє, піднесене, натхненне, а де руйнівне й жахливе?.. 
«Навчитися кохати може не кожний. І не кожному доля посилати таке щастя» 
 (В.Гюго) 
Що таке – «кохати»? 
Щоб розкрити глибше образ Фауста, Гете створює прекрасний образ дівчини – Маргарити. 
Мефістофель випробовує Фауста коханням до Маргарити . 
Проблемне запитання. 
- Що намагається довести Мефістофель? 
(Що людина не знає справжньої любові, а шукає лише плотських утіх. Він підштовхує Фауста 
до брехні, спричиняє трагедію Маргариті) 
- Чи виявилось кохання сильнішим за диявольський розрахунок? 
(Так, Фауст покохав по-справжньому. Кохання відкрило йому весь світ. 
Високий духу, дав мені ти все, 
Усе чого просив я. 
Але Фауст не знав щастя і не був готовий до нього). 
Слово вчителя. 
 Трагедія Фауста – це трагедія існування людства на Землі. Гете вбачає трагедію стосунків 
Фауста і Маргарити не стільки в соціальній сфері, скільки у сфері духовній. Маргарита ніколи б 
не збагнула цілей життя Фауста. Тому їх стосунки не мали оптимістичного фіналу. 
Якщо Фауст є символ нестерпимого прагнення людського духу вперед, а Мефістофель – скепти-
чного заперечення, то Маргарита є символом приреченого кохання. 
Бог любить Людину і пишається нею, вірить у її високе значення, адже Людина, як і Земля, - 
творіння Боже. 
Поетична хвилинка. 
Ліричний відступ. Поезія – розрада. 
Слово вчителя. 
Любов – не кара, але й не гра. 
Вона не квітка, що зів’яне швидко. 
Любов – це дар. І Бог сам вибира, 
Хто заслужив оце пізнати диво. 

    **** 
Кохання є приреченим. 
Кохання є щасливим. 
Кохання є взаємним. 
 **** 

Любов буває різною: і ніжною, і грізною. 
Ранньою і пізньою, із пуху і залізною. 
Малою і великою, тихенькою і з криками. 
Спокійною й бурхливою, нещасною й щасливою. 
Миттєвою і довгою, у мріях і у спогадах, 
Земною і небесною, духовною й тілесною 
Яскравою і сірою, без розуму і з мірою, 
Поганою і гарною, а іноді ще й марною. 
Законною й фіктивною, пасивною й активною. 
Корисною й сердечною, і навіть, недоречною. 
Фатальною й безслідною, шляхетною й негідною, 
Зрадливою і вірною, словами невимірними. 
Останньою і першою, живою і померлою, 
Палкою і холодною до неймовір’я  модною, 
Розумною й дурною, з усмішкою й сумною. 
Потрібною й не дуже. 
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А яка у тебе друже? 
                      **** 

Чайна ложка крупнолистових задумів 
З приземленими думками. 
Склянка кип’яченого характеру 
Шматок скислих жовтих невдач. 
Разом із шоколадним батончиком  
гарного настрою. 
Моє життя схоже на чай. 
Без цукру. 
Без тебе. 

Анастасія Рошка 
Прольюсь дождем 
Я сегодня проллюсь дождем, 
Чтоб в автобус ты сесть не смог. 
И пошел бы домой пешком. 
Весь насквозь, до нитки промок. 
Буду рядом с тобой идти, 
Что-то тихо тебе шептать. 
И бессовестно по пути 
На глазах у всех обнимать. 
Не заметит никто ничего, 
Да и ты вряд ли что поймеш… 
Просто я, чтоб побыть с тобой, 
Превратилась сегодня в дождь. 

                           **** 
Хочу проклинать, но невольно 
О ласках привычных молю. 
Мне страшно, мне душно, мне сольно… 
Но я повторяю: люблю! 
Читаю в насмешливом взоре 
Обман и притворство, и торг… 
Но есть упоенье в позоре 
И есть в униженье восторг! 

Валерий Брюсов 
            **** 

Хотів би я в слово єдине 
Вмістити всю думку смутку, 
Віддать його вільному вітру –  
Нехай би одніс вдалину. 
Нехай би печаль в отім слові 
До тебе моя попливла, 
Щоб ти її кожну хвилину 
Почути, кохана, могла. 
І навіть, коли серед ночі 
Заплющиш ти очі ясні, 
І тут щоб знайшло моє слово 
Тебе у найглибшому сні. 

         Гейне 
                         **** 

По тілу розкотилось громом 
 нестерпне бажання  

подзвонити до тебе. 
Спраглій, потрісканій пустелі  
серця так хотілось вологи 
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            серця так хотілось  
            вологи почуттів… 

Не терпілось впасти першою 
краплею дощу в твої долоні  
і промокнути до нитки у зливі  
твоїх обіймів. 
Метереологічний центр  
повідомляє, що в районі  
серця сухо, без опадів, вночі 
 очікуються короткочасні сни  
з уривками твого голосу. 
Грім став сильнішим,  
набрав твій номер і завмер  
в очікуванні крапель твого 
голосу. 
Почалася весняна гроза. 
Тепер я не вірю тим,  
хто передбачає погоду. 
           Анастасія Рошка 

Висновок. 
Слово вчителя. 
Фауст став причиною щастя і страждання Маргарити. Він сам картає себе за горе, яке приніс 

дівчині. Але кохання духовно очистило їх обох. Тому на слова Мефістофеля: «Вона рокована!» 
- лунає голос з неба: «Врятована». 

Господь дарує духовне спасіння Маргариті та Фаусту за їхнє щире кохання. Мефістофелю не 
вдається довести, що любов – «лиш пусті слова». Фауст і в щасливу мить, і в розпачі не зраджує 
себе і не піддається диявольським хитрощам. Фауст лишився самим собою – це головний ре-
зультат його мандрівки з Мефістофелем. 

Отже, попри всі спокуси, дияволу не вдалося заволодіти душею людини. Фауст не спинився 
у пошуках істини та пізнанні смислу життя. Формально переміг Мефістофель, але духовна пере-
мога залишилася за Фаустом. Попри трагедію героя, останні сцени «Фауста» звучать як на-
тхненний гімн на честь людини. 

ІV. Рефлексія. 
- Що нового відкрили для себе під час уроку? 
- Які моральні істини досягли? 
(Урок навчив бути оптимістами. Перемагати труднощі, цінувати життя, існувати за мораль-

ними принципами, вміти знайти своє кохання та зберегти його). 
- Чи зробили ви певний висновок? 
- Чи зустрічаються нам в реальному житті такі Мефістофелі? 
- Чи вміємо ми їх розпізнавати? 
- Чи бажаємо ми зустрічі з подібними людьми-істотами? 
- Що б ви порадили Фаусту? 
- Чи змінив твір вам уявлення про життя? 
- Добро і зло в житті людини. Що переважає – добро чи зло? 
- А чи то є легкий шлях? 
- А що для вас є істина? 
- Чи задоволені ви результатами своєї роботи, процесом уроку? 
Висновок. 
Слово вчителя. 
  Всі люди різні. Є добрі, є й злі. Та якби кожна зла людина зробила на одну злу справу 

менше, а добра на одне добре діло більше, наскільки світлішим стало наше життя. Звичайно ж. 
викоренити зло і жорстокість ми з вами не можемо, але кожен із нас може змінити своє ставлен-
ня до світу, близьких людей. 
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 Багато століть б’ються над проблемою зла. Проблеми, які порушив Й.Гете у своєму 
творі будуть супроводжувати нас усе свідоме життя й уникнути їх ніяк не вдасться. В жит-
ті є добро і зло. Умійте розпізнати Мефістофеля. Зумійте вистояти у всіх життєвих випро-
бовуваннях. 
На згадку про наш урок як пораду, як побажання запам’ятайте Заповіт Матері Терези. 
 
(Роздати дітям Заповіт Матері Терези. Зачитати його). 
 
Завжди залишайтеся людьми. 
Маємо таке коротке життя, тож хай же не буде в ньому місце змін думками. 
 
Хай оживає істина стара: 
людина починається з добра. 
 
V. Оцінювання. 
 
VІ. Домашнє завдання. 
 
Створити від імені героя (Фауста) лист «Як я шукав істину» 
Міні-роздум «Хто я такий? Куди моя дорога?» 
Написати власні позиції про кохання, добро. 
Дібрати цитатний матеріал до образів трагедії. 
Виписати з тексту вислови (формули) Мефістофеля. 
 
Творча вправа. «Пиши, про що думаєш зараз» 
 
Мата: висловити особисте ставлення до головних героїв втору і теми кохання. 
 

Орієнтовний лист 
 

 Пошук – це завжди страждання, це злети і падіння, це успіхи і розчарування, це бажан-
ня рухатися вперед. Втім, без нього життя стає буденним і нецікавим, воно втрачає сенс, 
як втратило для мене, доктора Фауста. Я прагнув зрозуміти таємницю буття, але не знай-
шов відповіді у мудрих книгах. Я так хотів дізнатися, у чому полягає істина, що навіть ук-
лав угоду з Мефістофелем. Був переконаний: світле кохання до милої Гретхен стане для 
мене найвищою цінністю, але моє втручання у життя дівчини прирекло нас чомусь на 
страждання. 
 Я побував скрізь, мандруючи у часі та просторі, побачив початок світу, багато і невто-
мно працював, але моя жадоба діяльності не вичерпалась, я хотів би вічно пізнавати світ, 
приносячи добро людям. 
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Дякуємо, що читаєте методичний вісник  

“Педагогічні обрії”! 
 
 
 
 

 
Рішення щодо наповнення вісника приймається редакційною 

 колегією, що буде вдячна за матеріали про події у вашому  
навчальному закладі, методичні поради та розробки, але  

залишає за собою право відбору та редагування надісланих 
 матеріалів. У разі необхідності редакційна колегія буде  

погоджувати відредагований матеріал з автором. 
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