
Тема уроку: Контрольний твір.

Теми для творів
1. Істинні й хибні мотиви злочину Раскольникова (за романом Ф. 

Достоєвського «Злочин і кара»).

2. Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу Родіона Раскольникова з
роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

3. «Злочин і кара» Ф. Достоєвського як поліфонічний роман ідей.

4. Специфіка образу Петербурга у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

5. Світоглядно-естетичні позиції Ф. Достоєвського, їхнє новаторське 
втілення в його творчості.

План до твору «Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу 
Родіона Раскольникова з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»»
І. Вступ. Духовні шукання російського суспільства в 60-х роках XIX 
століття.
1. Основна частина.
2. Шлях Родіона Раскольникова від убивства до почуття « безкінечної 

любові»:

а) обставини життя головного героя;

б) шлях удосконалення світу в розумінні Раскольникова; теорія 
«надлюдини»;

в) покарання героя за вбивство від людей і від самого себе.

г) Воскресіння «загиблої душі» головного героя роману, прихід до 
християнської моралі.

Домашнє завдання:

Тема уроку № 24: Розвиток зв’язного мовлення. Урок-диспут за романом
ф. Достоєвського “Злочин і кара”

Сприйняття навчального матеріалу:

Романи Ф. Достоєвського мають одну цікаву особливість: коли перегорнута
остання  сторінка,  у  читача  залишається  багато  питань,  що  продовжують
хвилювати душу. На сьогоднішньому уроці ми разом спробуємо вирішити
деякі з них.

2. Словникова робота.



Диспут  (лат.  disputare  –  розмірковувати, сперечатися)  –  прилюдне
обговорення наукових, літературних тем тощо.

 Ознайомлення з правилами проведення дискусії.

Орієнтовні правила дискусії

1) Вступаючи в дискусію, необхідно виявити предмет суперечки.

2) У суперечці слід виявляти толерантність і поважати думку інших.

3) Необхідно грамотно і чітко ставити питання.

4) Треба формулювати основні докази.

4. Повідомлення питань, що висуваються для дискусії.

– Чи можна здійснити зло в ім’я добра? (Виходячи зі змісту роману, ідея зла
в ім’я добра потерпає крах.)

– Раскольніков: злодій чи страждальник?

– Тема падіння і духовного відродження в романі “Злочин і кара”.

– У чому, на вашу думку, полягає трагедія Раскольнікова?

–  Твір  “Злочин  і  кара”  називають  романом-трагедією.  У  чому  полягає
особливість  зображення  трагедії  в  романі?  (Вся  трагедія  в  душі  героя,  і
завжди це боротьба, муки та страждання, через які очищається душа.)

Творчі завдання (письмово).

– Уявіть себе спочатку в ролі “прокурора”, а потім “адвоката” Раскольнікова.
Спробуйте знайти обвинувачення для нього і матеріали для захисту.

–  Подумайте,  чи  має  Раскольніков  право  на  захист.  (З  точки  зору  Ф.
Достоєвського,  кожна  людина  має  право  на  жалість.  Згадайте  слова
Мармеладова:  “Милостивый государь,  милостивый государь,  ведь надобно
же,  чтоб  у  всякого  человека  было  хоть  одно  такое  место,  где  бы  его
пожалели!”)
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