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Орієнтовна структура уроку із застосуванням  

технології проблемного навчання 

• 1 етап - організаційний: викладач перевіряє підготовку учнів до заняття і сприяє організації уваги 
(привітання, побажання хорошого настрою); 

• 2 етап - актуалізація опорних знань: викладач сприяє відтворенню знань, життєвого досвіду учнів 
(«мозковий штурм», короткі перевірочні роботи, фронтальна бесіда); 

• 3 етап - зіткнення учнів з проблемою й висловлення первинних гіпотез: викладач пропонує 
проблемну ситуацію, учні шукають способи розв’язання проблеми шляхом висунення гіпотез 
(спостереження, асоціативний ряд, пошук фактів, аналіз даних); 

• 4 етап - визначення теми й мети уроку: учні за допомогою викладача формулюють навчальну 
проблему та через неї тему та мету уроку (фронтальна бесіда); 

• 5 етап - робота над гіпотезами: учні збирають та аналізують дані, необхідні для розв’язання 
проблеми (робота з різними джерелами інформації, проведення досліджень, перегляд відеосюжетів); 

• 6 етап - обговорення гіпотез, загальний висновок: учні за допомогою викладача самостійно 
формулюють висновки щодо проблемного питання, запропонованого на початку уроку («мозковий 
штурм», спілкування «питання-відповідь»); 

• 7 етап – підсумок уроку: учні підсумовують власну дослідницьку діяльність («мікрофон», «займи 
позицію»); 

• 8 етап – домашнє завдання: викладач сприяє розуміння учнями  змісту й способів виконання 
домашнього завдання 

 

 



 

Хід уроку 

І. Евокація.  

1.Фаза актуалізації. 

Метод «мозковий штурм». 

Прослухавши поезію  

М. Рильського, присвячену Бодлеру,  учні 

складають асоціативний кущ до слова Бодлер: 

людоїд, гіркий, самотній, потворне життя, квіти 

зла, пекельний рай, красота. 

 

На основі намистинок-асоціацій учні 

складають портрет Бодлера: це людина, яку 

суспільство визнало аморальною; самотній 

дивак, шукав красу серед зла; шокуючий, 

бунтівний поет, який відчував суперечливість 

світу та людини. 

Урок із зарубіжної літератури на тему:  

«Шарль Бодлер – французький поет ІІ половини ХІХ століття. 

Збірка поезій «Квіти зла» – «…жорстока книга, в яку я вклав 

усе своє серце…» 



ІІ. Осмислення. 

2. Мотивація. Викладач: 20 серпня 1857 року 

в Палаці правосуддя у Парижі відбувся суд 

над Бодлером. Суспільство судило його за 

мистецтво: «Через згубний вплив віршів та 

принизливий і прикрий для моралі «реалізм» 

тираж книги «Квіти зла» був 

заарештований». 

Формулювання проблемного питання. 

Викладач: Давайте спробуємо провести 

розслідування: чи справді книга була 

аморальною і шкідливою? 

 

3. Вивчення нового матеріалу.  

 Аналіз поезії Бодлера «До читача». 

Використання методу творчого читання. 

Інтеракція (метод «коло думок») 

Ми доходимо висновку, що найнебезпечнішим гріхом для людства є  

сплін, хандра. 

 Робота зі словником. 

Сплін – хворобливий душевний стан, породжений дійсністю: зло, 

нудьга, байдужість, зневіра, розчарування, відсутність цілі земного 

існування. 

 Інтерактивний прийом «рольова гра» (інсценізація певної 

ситуації - судді та підсудний поет Бодлер) 

Ми доходимо висновку: поезія Бодлера – це виклик суспільству, яке 

його не зрозуміло й не сприйняло. 



ІІ. Осмислення. 

3. Вивчення нового матеріалу. Поет Бодлер звертається до учнів і пропонує їм 

прослухати найвідомішу поезію «Альбатрос», яка дає відповідь на одне з 

ключових питань збірки «Квіти зла»: чому рай та Ідеал «далекі від нас»?  

Аналіз поезії «Альбатрос».  

Використання методу творчого читання. 

Інтеракція (метод «коло думок»). 

Ми доходимо висновку, що матроси знущаються над величними альбатросами. 

Матроси символізують суспільство, в якому панує Сплін. Надії немає: серед гурту 

матросів не знайшлося нікого, хто б зупинив бездушні розваги. Бодлер уподібнює 

себе альбатросу, який почувається «владарем блакиті», але на палубі корабля він 

стає посміховиськом матросів. 

 Поет бере участь у «колі думок» і висловлює міркування: Поет – «крилата 

людина», яка почуває себе всевладною в творчому світі і трагічно самотньою на 

землі, де панує Сплін. 

 

 

 



ІІІ. Рефлексія (міркування). 

 
На етапі рефлексії викладач, використовуючи прийом «Незакінчене 
речення…», пропонує учням міркування: 
 Ліричний герой поезії Бодлера… 
 Провідні мотиви творчості Ш. Бодлера… 
 Мене вразило… 
 Примусило замислитися… 
 Я вперше дізнався про те, що… 

Викладач: Ми повертаємось до проблемного  питання, яке поставили на 

початку уроку. Книга «Квіти зла» була засуджена за аморальність, а Шарль 

Бодлер стверджував, що «… з неї випливає жорстокий моральний урок». Чи 

справді збірка «Квіти зла» поетизувала зло, мала «згубний вплив» і була 

справедливо засуджена як аморальна, шкідлива для людей книга? 

Учень: Читачів шокували відверті твердження поета, сповідь його душі. Квіти 

зла – це пороки, які породила суперечлива душа людини. 

 

 

 



Урок із зарубіжної літератури на тему:  

Тема: Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси 
«магічного реалізму» в оповіданні Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган із 
крилами». Зустріч людей із ангелом, її символічний сенс.  

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

А й правда, крилатим ґрунту не треба 

Землі немає, то буде небо. 
Немає поля, то буде воля. 
Немає пари, то будуть хмари. 
В цьому, напевно, правда пташина... 

А як же людина?  

А що ж людина? 
Живе на землі. Сама не літає. 
А крила має. А крила має! 
Вони, ті крила, не з пуху-пір’я, 
А з правди, чесноти і довір’я. 
 

 

 



Проблемне запитання: Чи мають крила люди в оповіданні 

Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами»? 

ІІІ. Осмислення  

(вивчення нового матеріалу). 

Які у вас викликає асоціації слово «крила»? 

творчість. 

натхнення. 

духовність. 

 політ душі. 

Викладач: Давайте відтворимо сюжет твору Габріеля Гарсіа 
Маркеса «Стариган із крилами». 

 

Колумбійське селище – зустріч Пелайо та Елісенди зі старезним 

дідом з великими крилами – галерея портретних замальовок 

мешканців селища – відліт ангела 

 

 



Викладач: Через ставлення до 

ангела розкривається справжня 

сутність кожного із героїв.  

Чи пройдуть герої оповідання 

тест на людяність?  

 

Група 1. Відношення родини Пелайо і Елісенди 

до ангела. 

Група 2. Як віднеслися до ангела мешканці 

селища («мудра сусідка», химерні хворі: жінка, 

яка з дитинства лічила удари серця і їй уже 

бракувало для цього цифр; нещасний чоловік, 

якому заважав спати шум зірок; сновида, який 

прокидався вночі і ламав усе, що робив удень, 

стражденні: сліпий, паралітик, прокажений; 

дівчина-павук). 

Група 3. Як віднеслися до появи ангела отець 

Гонзага, епископ, Папа? 

 



Автор підкреслює зміщення 

шкали моральних цінностей  

людей.  

 

Висновок 1 групи: проблема переваги 

матеріального над духовним. 

Висновок 2 групи: душі людей злі, 

черстві, грішні. Вони хочуть, щоб ангел 

за недоїдки їжі виконував їхні 

забаганки. Проблема деградації 

суспільства. 

Висновок 3 групи: проблема 

владолюбства та бюрократії, відсутності 

віри у священика. 

 



Робота з таблицею. Інтеракція  

(обговорення у загальному колі) 

 

Образи Проблема 

крила Духовне піднесення людини 

ангел Совість, світлі ідеали, уособлення вищих 

моральних цінностей 

Пелайо та 

Елісенда 

Перевага матеріального над духовним 

Люди селища 

  

Дівчина-павук 

Втрата моральних орієнтирів (доброти, 

чуйності, милосердя, віри), святотатство  

Проблема деградації суспільства 

  

Отець Гонзага, 

епископ, папа 

Владолюбство, бюрократизм, відсутність віри 



ІV. Рефлексія (міркування). 

Викладач: Ми повертаємось до 

проблемного запитання, яке 

поставили на початку уроку: Чи 

мають крила люди в оповіданні 

Габріеля Гарсіа Маркеса 

«Стариган із крилами»? 

 

 

Учні: Люди, зображені в оповіданні 

Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган із 

крилами», безкрилі. Ангел і з’явився 

для того, щоб подарувати їм крила, але 

люди цього не зрозуміли. 

Учні: Люди навіть не зрозуміли того, 

що Бог навмисно послав до них ангела 

у вигляді старигана, щоб їх перевірити. 

 



Викладач: Важливу роль у творчому 

становленні Габріеля Гарсіа 

Маркеса відіграло знайомство з 

творчістю Франца Кафки. Він 

писав: «Ми народжуємось і живемо 

у  світі  фантастичної реальності». 

Спробуймо провести літературні 

паралелі. 

 

 

Риси 

фантастичності 

Ф. Кафка 

«Перевтілення

» 

Г.Г. Маркес 

«Стариган із крилами» 

Поява 

фантастичного 

образу 

Грегор - 

комаха 

Стариган із крилами 

Ставлення до 

дивних героїв 

Відчуження Без святотацтва 

Фінал Всі члени 

родини 

перехрестилис

я, почувши 

про смерть 

потвори 

Елісенда полегшено 

зітхнула 



Прийом «Мікрофон». 

Викладач: Над чим мене змусило задуматися 

оповідання Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган 

із крилами»? 

Домашнє завдання: напишіть  твір - мініатюру  

на тему: «Дивний ангел у дивному світі 

(проблема зіткнення надприродного з 

людським). 

 



 











«Гете та Шиллер-представники німецької 

літератури Просвітництва»  



«Гете та Шиллер-представники німецької 

літератури Просвітництва»  



Інтертекстуальна співвіднесеність поезії 
Миколи Вороного і лірики Поля Верлена 

• трагічне світовідчуття: розбіжність між 
ідеалом і дійсністю; 

• самотність людини в суспільстві; 

• відчуття катастрофізму, незахищеність 
земного життя людини; 

• персоніфікація образів туги, тривоги, 
відчаю; 

• символізація елементів пейзажу; 

• звукопис, який сприяє ритмічній виразності 

  

 



Інтертекстуальна співвіднесеність поезії Миколи Вороного  

і лірики Олександра Блока 

• культ Прекрасної Дами епохи Середньовіччя; 

• обоготворення ідеального жіночого образу; 

• Вічна Жіночість уособлення гармонії, яка врятує світ 

 

 

 



Інтертекстуальна співвіднесеність поезії Миколи Вороного  

і лірики Олександра Блока 

• ліричний герой передчуває зустріч з Прекрасною Дамою із 
переживанням завмерлого серця; 

• ліричний герой оспівує красу Незнайомки, що виринувши 
із глибини століть, залишається вічною 

• Синій колір в поезії символізує надію, сподівання на краще, 
загадковість ідеального образу жінки 

 



Дякую за увагу! 


