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Василенко Інна Анатоліївна – к.т.н., доцент, доцент кафедри технології
неорганічних речовин та екології, співавтор програмного комплексу для
створення електронних навчальних матеріалів ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро).
Оргкомітет:
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У збірнику представлені наукові матеріали учасників І Всеукраїнської
наукової шкільної конференції від збірника наукових і творчих досягнень
школярів «Крок у науку» (з міжнародною участю), організаторами якої
виступили: об’єднання науковців GlobalNauka, Квест-портал Q-room –
інтелектуальні розваги для дорослих і дітей, компанія SeKum Software, Рада
Молодих Вчених Державного вищого навчального закладу «Український
державний
хіміко-технологічний університет» (ДВНЗ
УДХТУ,
м.
Дніпропетровськ),
Дніпропетровський
коледж
ракетно-космічного
машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара (м. Дніпропетровськ) та КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня
школа №142 еколого-економічного профілю» (м. Дніпропетровськ)
Метою конференції є публікація результатів досліджень, обмін науковими
результатами і досвідом, пошук колег для подальшої співпраці, залучення
школярів до науки та обміркований вибір майбутньої спеціальності.
У збірнику представлені роботи школярів у співавторстві з вчителями та
власні наукові роботи вчителів за різними напрямами:
– природничі та географічні науки;
– сільськогосподарські і біологічні науки;
– хімічні науки;
– історичні науки;
– соціологічні, філологічні та літературознавчі науки;
– педагогічні та психологічні науки;
– комп’ютерні науки;
– економічні та юридичні науки;
– фізико-математичні науки;
– золоте перо;
У розділі «Золоте перо» можна ознайомитись з творчими досягненнями
письменників та поетів.
Збірник конференції сформовано у двох томах.
З повагою, оргкомітет конференції «Крок у науку»
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ДВНЗ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
пропонує навчання за хімічними, механічними, комп’ютерними, економічними
спеціальностями.
При виборі вищого навчального закладу абітурієнтам та їх батькам
доводиться аналізувати багато різних складових діяльності університетів.
Нерідко визначитись із місцем навчання допомагає зовнішня привабливість
навчального закладу, ввічливість персоналу, враження знайомих, зручне
розташування та транспортне сполучення. Однак вирішальну роль у виборі
спеціальності, якій можуть навчати в декількох університетах навіть в одному
місті, відіграють рейтинги ВНЗ України, складені професійними експертами.
Український державний хіміко-технологічний університет – це:
– єдиний спеціалізований багатопрофільний потужний державний вищий
навчальний заклад, у якому з 1930 р. було підготовлено понад 50000
висококваліфікованих фахівців; понад 60 професорів та докторів наук, понад
200 кандидатів наук;
– перше місце серед технічних університетів України у міжнародній
наукометричній базі даних Scopus, друге місце в області та 16 місце серед 200
ВНЗ України;
– 7 факультетів, 9 навчальних корпусів, майже 122000 м2 навчальних та
допоміжних приміщень;

– сучасний спортивний комплекс, у якому проводяться міжнародні
змагання з волейболу (Кубок Президента України), тренуються спортсмени з 16
видів спорту, гандбольна команда університету виступає у вищій лізі України,
університет має чемпіонів світу та Європи з греблі, чемпіонів України з
бадмінтону;
– 5 гуртожитків (100% забезпечення житлом іногородніх);
– спортивно-оздоровчий табір «Дубовий гай»;
– бібліотека з 770 тис. примірників навчальної, наукової та художньої
літератури;
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– безкоштовний доступ до мережі Internet (Wi-Fi) у навчальних корпусах
та гуртожитках;
– програми міжнародного співробітництва з отримання студентами
подвійних дипломів на навчання в магістратурі університетів Франції, Норвегії,
Польщі та ін., додаткові навчальні послуги з іноземних мов та комп’ютерної
підготовки;
– гарантований попит роботодавців регіону на випускників університету,
сприяння працевлаштуванню та диплом про вищу освіту європейського зразка;
– найкращий у місті Студентський клуб (у 2014 р. Ми отримали найвищу
нагороду (Гран-прі) у конкурсі «Студентська весна»);

– найкращий у місті Комітет студентської молоді (перше місце серед КСМ
навчальних закладів міста у 2014 р.).
Адреса: просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005
Офіційний сайт: http://udhtu.com.ua/
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Дніпропетровський
коледж
ракетно-космічного
машинобудування
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара пройшов шлях
формування, становлення і зростання, поступово перетворившись на єдиний
державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації в Україні, який
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна
техніка» та пов’язаних з цим фахом напрямами.

Визначні дати в історії коледжу:
25 жотня 1944 р. – Дніпропетровський механічний технікум – офіційна
дата заснування;
11 червня 1991р. – зміна назви на «Дніпропетровський технікум ракетнокосмічного машинобудування»;
18 серпня 1997 р. – технікум увійшов до складу університету;
26 грудня 2008 р. – зміна назви на «Дніпропетровський коледж ракетно –
космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара».
Спеціальності (освітня програма):
– Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік );
– Комп’ютерна інженерія (Обслуговування комп’ютерних систем і мереж);
– Інженерія програмного забезпечення (Розробка програмного
забезпечення);
– Прикладна механіка ( Обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів, Зварювальне виробництво);
– Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах
і автоматичних лініях);
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– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Монтаж і
експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд);
– Авіаційна та ракетокосмічна техніка (Виробництво ракетно-космічних
літальних апаратів).
Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
У коледжі працює підготовче відділення.
Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім.
О. Гончара пропонує безкоштовну та платну форму навчання.

I рівень акредитації
м. Дніпро, вул. Макарова, 27
Телефон/факс: (056) 792-3622
Офіційний сайт: http://www.dkrkm.org.ua
Форма власності: державна
Форми навчання: денна
Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст.
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СИМВОЛІКА ВОДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОП-КУЛЬТУРІ
Проблеми символіки в українській культурній традиції є надзвичайно
цікавими і такими, що потребують наукового осмислення. На думку
спеціалістів, українська система символічного відображення світу належить до
найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті. Ці
символи формують уявлення про особливі якості української натури,
становлячи перелік асоційованих одне з одним понять. Образно-символiчне
значення Води в українськiй традицiї несе культурнi цінності, досвiд народу,
закодовану для нас iнформацiю про те, як сприймали навколишній світ наші
предки.
Поняття «популярна музика» має різні тлумачення. До популярної музики
відносять найвідоміші й часто виконувані твори: класичні, народні, джазові та
ін. Окрім того, до популярної музики належать різноманітні стилі й жанри
розважально-естрадного музикування. Отже, поняття «популярна музика»
означає зрозуміло викладена, загальнодоступна, широковідома, така, що
користується загальним визнанням у конкретний період часу. Водночас поняття
«естрадна музика» визначає спрямованість на конкретне середовище
побутування (естраду), попит у певної вікової категорії. Основними жанрами
української популярної естрадної музики є джаз, рок-музика, авторська пісня,
традиційна естрадна пісня, поп-музика.
Нині однією з провідних тенденцій є синтез автентичної етнокультури і
сучасних ритмів. Але ще на початку 1970-х фундатором цього підходу
виступив саме Івасюк. Тоді на питання «Що вас приваблює у народній пісні?»
він відповів: «Все. І текст, і мелодія. Кожна пісня – це перлина. І я не розумію,
як можна вважати себе музикантом або просто культурною людиною і не знати
українського фольклору. Мрію стати композитором, тому визбирую все
прекрасне, створене народом, щоб мати в душі якусь основу для своїх творів.
Без народного ґрунту – я ніщо. Для мене український фольклор – підручник,
написаний геніальним автором»[2].
Підтвердження цьому ми можемо побачити в текстах пісень, що виконував
співак і композитор Володимир Івасюк. Перший твір, що був записаний на
українському радіо, « Я піду в далекі гори» засвідчує готовність перебороти на
шляху до коханої будь-які перешкоди: «перейду я бистрі ріки і бескиди, і
діброви, і шляхи мені покажуть карі очі, чорні брови» (сл. В. Івасюка).
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Образ води знаходимо в багатьох піснях знаного виконавця: «тихим
смутком цвітуть лугові криниці» («Чебреці», сл. Д. Луценка), «не вір струмкам
у січні», « у небі вітер накосив дощів», «слова холодні та гіркі в далеке море
занесли струмки»( «Я ще не все тобі сказав» сл. І. Івасюка), « в ріку перероста
дзвінкий ручай, журбою розквіта гірка печаль… стрімка ріка загубиться в
морях, журбу розвіють радощі весни»( «Тільки раз цвіте любов» сл.
В. Івасюка), «хай марно плаче тихий дощ» («Коли я думаю про тебе» сл.
В. Івасюка), «принесе травнева повінь лист кленовий – давній спомин»
(«Кленовий вогонь»сл. В. Івасюка), «я хочу повік струмком гірським злитись з
морем пломінким» («Наче зграї птиць» сл. В. Івасюка).[4]
Володимир Івасюк мріяв стати композитором, тому збирав все прекрасне,
створене народом, щоб мати основу для всіх творів. Ось як згадує батько
Михайло Івасюк: «Для нього богинею була українська мова, пісня. Ми обидва
страшенно любили фольклор, збирали його. Я – розповідний, він — пісенний.
Ми були співзвучними у поглядах, настроях, почуттях, пронесли через
покоління сплав гуцульської та буковинської крові. Володя бачив своє
покликання в тому, щоб служити українському народові.»[2]
Пісня «Там за горою, за крем’яною» на слова Володимира Івасюка
співзвучна українському традиційному пісенному фольклору: калина над
річкою, там на хлопця дівчина чекає. «А швидка річка шумить, хлюпоче,
шалений біг спинить не хоче. І дивиться дівчина в воду – мабуть, боїться
коханий броду». Сила кохання переборює цю перешкоду: «Ступає легінь вбрід
рікою. Стихають хвилі прудкі і злі, і сяє щастя на всій землі».
В пісні «Над морем» (сл. Дм. Павличка ) море виступає як жива істота, яка
вранці спить, ополудні сміється, як маля, а вночі ридає – «мені його самого
стало жаль – залишилася мені моя печаль».
В сюжетній лінії пісні «Два перстені» ( сл. В. Івасюка) можна простежити
схожість з елементами святкування Івана Купала: «вінок з барвінку
недоплетений учора» і місячне срібло, зачерпнуте з тихої води, перетворені на
«два перстені, дня і ночі, ти візьми з собою. Як знайти мене захочеш, кинь їх
вранці за водою». Відомо, що дівчата на це свято за допомогою вкидання вінків
на воду намагалися вгадати, звідки, з якого краю слід чекати судженого.
Пісня «Водограй» – поєднання символів часу («тече вода, тече бистра …
поміж гори в світ широкий тече, не вертає») і живої душі природи ( «Ой водоводограй, грай для нас, грай. Танок свій жвавий, ти, не зупиняй»). Лише посправжньому закоханий в рідний край поет може написати так просто і
водночас вишукано: «Подивись, як сіру скелю б’є вода іскриста, ти зроби мені з
тих крапель зоряне намисто. Краще я зберу джерела, зроблю з них цимбали,
щоб тобі, дівчино мила, вони красно грали».
В 1971 та 1972 роки пісні Володимира Івасюка «Червона рута» і
«Водограй» стали переможцями Всесоюзного телевізійного конкурсу «Алло,
ми шукаємо таланти». Його прекрасні мелодії, в яких органічно злилися,
поєдналися сучасні ритми з кращими елементами традиційного українського
співу, звучали повсюдно — з професійної і самодіяльної сцени. Це було чудове
поєднання простоти, глибини і виразності. У його піснях по-особливому,
шляхетно і стильно передається гармонія природи і людського почуття
захоплення красою рідного краю, кохання, травневого цвіту і серпневих
17

зорепадів, не скошених трав і серпанку перших снігів. Але, здавалося,
В. Івасюка найбільше полонила краса людських взаємин[10].
Нова музична естетика, запропонована Івасюком, базувалася не на
стилізаціях під фольклор (тоді таких творів писалося безліч), а на проникненні
вглиб народного музичного мислення. Його цікавили не цитати з фольклору, а
самий метод створення гармонії і мелодії. Він вловлював пульс сучасності,
контекст модерної музики. Тому і сьогодні Івасюк лишається актуальним[7].
Масштаби популярності його пісень у тодішньому СРСР не вміщалися у
звичні схеми провінційного побутування української радянської естради. Його
пісня заперечувала стандарти офіційних шлягерів, штампованих Спілкою
композиторів. Одні не сприймали його творчість, другі заздрили його славі,
третіх сердила його незалежність у судженнях і поведінці, а багатьох його
сучасників просто обурював той глибокий національний дух, притаманний його
пісням, дух, пробуджував українство від заколисуючих дифірамбів офіційної
пропаганди, що уславляла штучну спільність – «радянський народ». І всі ці
доброзичливці, як могли, шкодили талант! Урешті-решт досягли мети:
композитора передчасно не стало.
Сучасна музична поп-культура переживає період значної активізації.
Лібералізація і комерціалізація цього процесу привели до формування певних
протиріч. З одного боку, молоді виконавці, які не обтяжені талантом, але,
мають можливість використання механізмів так званої „розкрутки”, стрімко
набувають популярності і статусу „зірок”. З другого боку, сучасні можливості
звукозапису, виконання пісень „під фонограму” ( або «під фанеру») звільняють
їх від бажання удосконалюватись. Значна частина
таких виконавців
використовується продюсерами для отримання максимальних прибутків, і через
декілька років вони безслідно зникають.
Незважаючи на комерціалізацію естради вітчизняному естрадному
пісенному мистецтву вдалося зберегти національну самобутність й високий
художній рівень, хоча кількість нових популярних музичних шедеврів істотно
зменшилася.
Але розмаїття виконавських орієнтацій в українській пісенній естраді в
умовах ринку дає підстави говорити про її цілковиту самодостатність і
здатність до активного вдосконалення. Фольклорного напряму дотримуються
не тільки відомі солісти, а й гурти «Піккардійська терція», зокрема квартети
„Явір” та „Гетьман”.
На сучасній українській сцені представлені майже всі музичні напрями: від
фолку до acid джазу. Спираючись на фольклорне підґрунтя, нову самобутню
українську музику творять «Скрябін», «Мандри», «Гайдамаки», Тарас Чубай,
Марійка Бурмака та багато інших виконавців. Музичний стиль гурту
«ДахаБраха» отримав назву «етно-хаос». Виконуються в автентичній манері
маловідомі українські народні пісні, що були записані під час фольклорних
експедицій.
Свідченням росту інтересу до фольклору стало започаткування в Україні
двох фестивалів етнічної музики — «Країна мрій» у Києві та «Шешори» на
Івано-Франківщині.
Над сучасним естрадним виконавцем працюють продюсери, режисери, і
таким чином з'являються "зірки", фабрики зірок і все те, що є феноменом
сьогоденного шоу-бізнесу. Складно уявити сучасну пісню без доповнення
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кліпом і спецефектами. Дуже часто в кліпах різних виконавців і груп
використовують зображення води. Це може бути морське побережжя, тиха
річка, дощ.
Образ води зустрічається серед пісень багатьох сучасних виконавців як
взаємозв’язок людини і природи: «срібляста ніч тремтить у темних водах» (
гурт «Мандри»), «Я піду до річеньки, стрічати зірочки, зазирать як падають,
ловити їх жменями, наберу у пазуху оцих бризок-вогників», «нехай несе мене
ріка у фантастичному човні, у небо несе…» («ВВ»), «дощ піде несамовито,
рясний немов з відра, дрібний як через сито» («Тартак»), «ти був джерелом, де
стала живою вода»(Таїсія Повалій), «там у морі гори, на них мости, вони
чекають, я мушу йти», «я гадав, що ти – вода» (ТНМК), «відкрий ті свої очі,
підемо на став,там всі прозорі хвилі, я руками їх брав» , « злий був дощ, він не
міг побувати в вогню» («Скрябін»), «я віддам тобі моє золото, бо воно обман,
ти поведи мене туди, де чудодійної води океан»( «Океан Ельзи») .
Традиційно в піснях сучасних поп-виконавців показано воду як символ
руху та часу: «все на світі як вода, світло, радість і біда, все тече і все біжить в
нікуди» (Олексіїв), «час втікає, як вода», «набагато тихше тече ріка життя, якщо
ти друга свого зустрічаєш» (К. Скрябін) «все тече, все мине колись» (ТНМК).
«Плач Єремії» в піснях Тараса Чубая використовує воду як символ
перешкоди закоханим: «Тихий дощ у долоні прощання точиться». Сильнішає
дощ – це вже не схоже на прощання, це розлука назавжди. Каламутна вода – це
теж символ розлуки. Чим її більше, тим вище піднімається каламутна вода, тим
менше залишається спогадів про кохану «І тільки голос твій десь далеко
шепоче про сонце і чисте море».
В своєму останньому інтерв’ю ( перед трагічною загибеллю Кузьма з гурту
«Скрябін») сказав, що більшість його пісень філософського та мудрого змісту,
яких медіа не особливо шанують, не особливо люблять. Його твори дають
критичну характеристику сучасного стану людських взаємовідносин. «Кожен
пливе, поки хвиля несе і поки глибока вода». Людське суспільство страждає
«від зависті, підлості й зла, хтось не доплив, бо йому помогли набрати повні
трюми води» («Люди як кораблі»). Але життя триває далі: «А до берега тихо
хвилі несуть поранені душі живих кораблів, а від берега знов в море ідуть ті,
хто вірив і правду знати хотів».
Кузьма жалкує, що в нього немає сили вітру: «докупи хмари би зібрав. Най
буде дощ, най миє нас, най змиє бруд за весь той час» («Най буде дощ»).
Символіка води як очищення ще більш виразно звучить в пісні «Еволюція»:
Лий! На нас воду лий, замало не буде.
Лий! Нам очі промий, щоб бачили люди,
Куди вони йшли дві тисячі років
І ніби разом, а такі одинокі.
Щоб бачили всі, що ми залишаєм
Для нових людей, яких ще не має.
Лий! На нас воду лий …
Лий! Нам очі промий.
Отже,
представники
сучасної
поп-культури
не
обмежуються
переспівуванням народних пісень з їхніми усталеними символами та образами.
Українські виконавці інтерпретують фольклорні традиції та, в тому числі,
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традиційну символіку води, щоб дати відповіді на проблемні питання
сучасності.
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ВИКОРИСТАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЖІНКАМИ ПІВДЕННОЇ
УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946 – 1991 РР.).
Головні віхи цивілізації: опанування вогню, винахід колеса і відкриття, що
чоловіків можна приручити.
Макс Лернер
В ХХ ст. історіографія значно змінилась, до об’єкту історичного пізнання
почали залучати пересічну людину. Важливе місце посіла історія
повсякденності. Дослідження питання застосування засобів гігієни радянської
людини відіграє вагому роль в глибшому пізнанні історії побуту радянської
людини. Одним з проявів буденного життя – є використання косметичних
засобів жінками. Враховуючи факт соціальних катаклізмів протягом ХХ ст. в
світі та Радянському Союзі (1-ша Світова війна, 2-га Світова війна,
колективізація, репресії, голодомори 1921 – 1923 рр., 1931 – 1932 та голод 1946
року) статистичні дані щодо чоловіків та жінок репродуктивного віку значно
похитнулися. Тож провідну роль у психології поведінки жінок повоєнного
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періоду займає інстинкт, характерний для людини як для живої істоти. Мова
йдеться про інстинкт самозбереження шляхом відтворення собі подібних.
Звичайно, що конкуренція між жінками була досить високою – на 1000
жінок припадав 641 чоловік [4], тому кожна з них шукала засоби, за допомогою
яких вона могла б перевершити своїх суперниць, збільшити свої шанси на
реалізацію головної функції жіночого організму - репродуктивної. А зважаючи
на той факт психологічної організації, що чоловіки «люблять очима», досить
логічним є зростання інтересу до засобів косметології з боку жінок.
Необхідність використання косметично-парфумерної продукції була
зумовлена поширенням серед населення такого поняття як «культура гігієни».
Проте у 1950-1960-ті роки на офіційному рівні починають розмежовувати
поняття гігієнічної і декоративної косметики. І якщо остання зазнавала деяких
утисків з боку радянської ідеології «Девушки-красавицы! Вы не мажьте рожи.
Лучше запишитесь в Союз молодежи!», перша усіляко підтримувалась и
пропагувалась у періодичних виданнях того часу: «Косметику в прошлом
понимали как искусство украшать лицо и тело человека. Сейчас мы вкладываем
в это понятие не столько заботу о красоте, ..., но главным образом как средство
защиты кожи, её сохранения, укрепления и питания … Советская косметика
ориентируется не на потребителей так называемой «декоративной косметики»,
а имеет в виду прежде всего здоровье людей труда...». Проте самі жінки
ототожнювали ці поняття.
Провівши ряд усноісторичних досліджень в місті Запоріжжя[3], ми
прийшли до висновку, що народна практика догляду за собою переважала над
професійною. Причинами тому були: дуже мала кількість спеціалізованих
«кабинетов врачебной косметики»; відсутність грамотної косметичної
пропаганди; доступність народних засобів; недовіра споживачів щодо якості
товарів унаслідок прояву алергічних реакцій на деякі речовини у їхньому складі
«...вот когда пошла шампунь уже, вот у многих, да, была перхоть и всёвсё...»[1] .
До того ж поширенню народних практик сприяли не лише збережені
«бабусині рецепти», але й активна публікація подібних рекомендацій у
періодичних виданнях та спеціальній літературі, що були поширеними у ті
часи.
Найбільшим попитом серед читачів користувалися поради з питань
догляду за шкірою. Такий інтерес був зумовлений здебільшого особливостями
трудового процесу. «Сохранение здоровья кожи основывается на двух
важнейших принципах: чистоте и закаливании»[0]. Обов’язковим було миття
рук з милом. На цьому догляд за шкірою рук закінчувався. Догляд за шкірою
обличчя для кожної з професійної груп мав свої особливості, але загальними
для всіх настановами були: не використовувати часто мило; запобігати впливу
низьких температур; за потреби користуватися зволожуючими кремами або
масками для обличчя власного приготування.
Одним із символів радянської косметології на території Південної України
є тюбик вазеліну. Ця суміш користувалася великою популярністю серед жінок
як засіб для зволоження шкіри. І це незважаючи на те, що чисельні видання та
провідні фахівці наголошували на непридатності цього продукту для
використання у косметології.
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Окрім вазеліну жінки віддавали перевагу маскам «из того, что есть под
руками, - из смеси желтка, меда и сметаны; из ланолина, растительного масла и
воды; ...» [0]. «Вот огурец нарезал, наложил, клубникой там намазался – это всё
было народные средства»[8].
Респондент у своїй розповіді згадує і про величезний попит серед жінок на
французські парфуми: «Мне не нужна была шуба, я лучше постояла за
французскими духами, нежели за шубой»[0]. Проте ці парфуми були
дефіцитом, тому найчастіше жінки використовували парфумерні вироби
українських виробників: ХПКФ «Харьков», ПКФ «Золотоноша», ПКК «Алые
паруса» м. Миколаїва та ін. [2].
Респондентами згадувалася назва і легендарної туші «Ленинградская»:
«Вот одна была тушь – «Ленинградская». В такие коробочки четырехугольные
это все бабушки вот ваши и в том числе и я вот это проходили на этой
«Ленинградской» туши»[7]. Цей засіб також був дефіцитним: «Ну вот так и
доставали, что-то куда-то ездили, …, в основном это всё Москва и Ленинград,
… . И если я, например, ехала, я ж покупала всем своим родственникам на
подарочек. И точно ж так и другие»[1].
Ставлення до практики макіяжу з боку влади залишалось досить
неоднозначним: робота «косметичек» засуджувалась і переслідувалась, але
країною ширились практичні посібники для жінок, зацікавлених подібною
діяльністю.
Описуючи ставлення чоловіків до жінок, які використовували косметичні
засоби, респонденти зазначають, що «каждый мужчина
относился по-своему»[1], але «очень долго это считалося как бы
неприличным»[1]; «Неприятно видеть молодых девушек, слепо подражающих
западной моде и раскрашивающих лицо так, что за гримом трудно различить
живые краски юности, обаяние девичьей красоты».
Самі ж жінки із задоволенням «приобщались к «косметической» культури
«пудра и помада представляли собой своеобразную «униформу» для лица,
которой пренебрегали лишь в редких случаях»[2].
Проте
слова, що
«наложение грима - это ваш секрет»[3] продовжували жити на сторінках
видань.
У висновку слід зазначити, що на території Південної України, у
порівнянні з іншими регіонами,
парфумерно-косметологічній індустрії
приділялось значно менше уваги. Це зумовлено, насамперед, віддаленістю від
провідних міст СРСР (мається на увазі Москва та Ленінград) та
незацікавленістю населенням у тій продукції, що постачалася. Причинами
такої незацікавленості були неякісність товарів та існування альтернативи народних практик. Бажані косметичні засоби були дефіцитними. Тож
«миллионы экземпляров различных предметов гигиены и косметики»[3], що
виготовлялися у межах держави, не задовольняли тогочасний попит у
парфумерно-косметичній галузі на території Південної України.
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СТАНОВЛЕННЯ ЯВИЩА БЛАГОДІЙНИЦТВА НА ХАРКІВЩИНІ У
ХVІІ – НАПРИКІНЦІ ХVІІ СТ.
Головним осередком релігійного життя на Харківщині, від самого початку
існування Харкова, була православна церква. Тому, благодійність на
Харківщині зароджується на церковно-релігійних основах. Милосердя була
найголовнішою цінністю православного церковного виховання.
Монастирське життя на території майбутньої Слобожанщини, як
зазначають Б. П. Зайцев [3, с. 13 – 29] і М. В. Татаринов [4, с. 105 – 109], «…до
подій 1648 року мало ще не сталий локальний характер», і починається з
моменту заснування Савинської та Святогірської Успенської чоловічих
пустиней. Савинський чоловічий монастир до 1630 р. мав у своїй власності
багато земель-юртів уздовж річки Сіверський Дінець. Ці родючі землі монахи
віддавали в оренду українцям-уходникам. Самі монахи, через свою
малочисленність не могли її обробити. Після пограбування монастиря і
вбивства його настоятеля Леонтія 1632 р. обитель прийшла до занепаду, а її
нерухомість частково перейшла у власність Святогірської Успенської пустині.
Згадані історики [3, с. 22 ], дослідивши царські грамоти 1624, 1640, 1651 року,
встановили, що у ХVІІ ст. Святогірський монастир був «штатним – одержував
державне хлібне грошове утримання («ругу»). Територія, де виникла пустинь
була дуже малозаселеною. Царські грамоти називають її «степовою» чи
«польською України прикордонною смугою» [1, 23]. У ХVІІ ст. монастирська
братія, українці-уходники та служилі люди царського уряду з Бєлгорода,
Чугуєва, Валуйок, Оскола укріпили пустинь як форпост, де отримували
притулок втікачі-полонені з Криму. Тут збирали інформацію про дії татарських
загонів. Таке траплялося п’ять разів у 1626 – 1630, у 1644 – 1645, у 1652 – 1654
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та у 1655 роках [4, с. 105 – 109]. Від тих часів у володінні монастиря опинилися
землі, озера, угіддя та селяни. Від 1589 до 1648 року за царськими наказами у
Бєлгороді, Бобрику, Валках, Недригайлові, Новому Осколі, Печенігах,
Цареборисові засновані церкви. Священнослужителів до тих храмів призначали
митрополити [1, 23].
Дослідникам відомо [3, с. 19], [4, с. 105 – 107], що поява православних
храмів українців пов’язана з прибуттям до Чугуєва 1638 р. загону у кількості
865 чоловік на чолі з гетьманом Яковом Острянином. Після пожежі у березні
1644 року Соборної Преображенської церкви у Харкові, до 21 червня 1644 року
її було відбудовано завдяки 20 крб., що надійшли від царя Михайла
Федоровича. Проте, численні церкви в українсько-слобідському краї
відкривалися коштом і зусиллями самих прихожан.
«Друга хвиля переселення козаків» за царя Олексія Михайловича протягом
50-х років ХVІІ ст. відкрила можливості будівництва українцямипереселенцями нових церков, монастирів та розвиток церковного життя у
регіоні з яскраво вираженими українськими рисами [1, с. 23]. Вони помітні у
обрядах, у віросповіданні, в економічному та національно-культурному
розвитку. До 1653 року, під час Національно-визвольної війни під проводом Б.
Хмельницького, завершилося будівництво Аркадіївської Богородицької
чоловічої пустині на Лівобережжі Сіверського Дінця, біля Мартової [1, с. 24].
З 1656 – 1660 рр. на землях Харківського козачого полку розташувався
Хорошевський Вознесенський дівочий монастир. З 1652 року при
Дивногірському монастирі почав діяти ярмарок (торжок). Купці з Бєлгорода і з
Москви привозили сюди «…книжки церковного друку, кадильниці, срібні,
мідні та олов’яні панікадила …», харчі та крам. У ченців слобожани купували
таке: вино, віск, свічки, пса литі вироби домашнього ремесла. Отже, монастирі
сприяли виникненню, щонайменше місцевого товарообміну і торгівлі. В
Дивногірському монастирі відкрито перший на Слобожанщині храм Святого
Миколая. Образ цього святого в системі духовних цінностей українців є
уособленням благодійництва та турботливого ставлення до дітей.
Священослужителі храмів в українських слободах у Охтирці, Каменому,
Пересічній, Пристайловому, Бабаях, Мерефі, Островерхівці, Вільшаній,
Липцях, Великій Данилівці, Тополях, Введенському, Терновому та в трьох
храмах Харкова (Благовіщенський , Миколаївський та Воскресенський) не
отримували казенної плати протягом 1655 – 1659 рр. Бо вони виникли за
ініціативи слобожан і не відразу потрапили до переліку тих храмів, що були
обліковані раніше [4, с. 106].
Про благодійництво православної церкви у ХVІІІ ст. (до 1786 року)
дослідникам відомо набагато більше документів та історичних фактів [2, с. 22 ],
[1, с. 27]. Такими є Присуд Синоду від 1721 р. та Указ царя Петра І від 1723 р.
про перебудову багатьох дерев’яних храмів на кам’яні. Так через пожежі, що
трапилися, було перебудовано в 1726 р. Покровську церкву, у 1764 р. –
Миколаївську церкву, у 1775 р. – Благовіщенську церкву, у 1778 р. –
Успенський кафедральний собор у Харкові. Присуд 1721 р. та Указ 1732 р.
передбачали також побудову «при знатних церквах і монастирях» (тобто
великих, кам’яних) богаділень для жебраків, хворих, котрих слід там ще і
годувати [1, с.28]. У Святогірському монастирі знаходилися поранені, немічні
та каліки, де їх годували та утримували. Туди заходили і здорові стражники та
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станичники, українські та донські козаки, великоруські служилі люди та навіть
«воровські черкаси», щоб помолитися Богу й сповідатися за свої гріхи. На
забезпеченні Зміївського Миколаївського монастиря були інваліди та
перестарілі козаки. Харківський Колегіум утримувався за рахунок прибутків
Харківського Покровського монастиря. Статті утримання передбачали таке:
«утримання чинів-учителів, придбання для учнів борошна, круп, мяса, риби,
свічок, дров а для найбідніших взуття і одягу на чотириста сорок сім
карбованців і дві копійки» [1, с. 29].
У церквах Слобожанщини засновували шпиталі, богадільні, прихідські
школи. М. В. Татаринов [4, с. 106] стверджує, що за ревізьким переписом 1732
р. лейб-гвардії полковника Хрущова, у чотирьох Слобідських полках діяли 124
церковно-прихідські школи для дітей з незаможних родин. Де вивчали
церковний спів, богослов’я та письмо.
Починаючи з 1700 року при Курязькому монастирі, вперше на
Слобожанщині, до благочинництва долучається православне братство.
Щоправда, дослідникам відомі тільки два факти [2, с. 27]. Перший – його
заснував харків’янин Григорій Іванович Голинський. Другий – про те, що
братчики Куряжа вели на землі монастиря власне господарство та сплачували
внески монастиря для потреб армії. Добровільна чи обов’язкова була така
плата? Не є відомо. Відомі братства при Михайлівській, Троїцькій,
Благовіщенській та Архангельській церквах Харкова (з 1711 р., 1724 р., 1732 р.,
1740 р.) та при церкві Різдва Богородиці у Білопіллі (з 1724 р.) [2, с. 27]. На
кошти білопільського братства було відкрито братську школу [2, с. 27].
Отже, дослідники вважають внесок братств в економіку краю на початку
ХVІІІ ст. та в справу благодійництва – незначним [2, с. 27 – 28]. Я погоджуюсь,
що таких фактів дуже мало. Але таким був початок благодійництва.
Вивчені факти виникнення українського православ’я на Слобожанщині
1630 – 1700 рр. дозволяють мені зробити висновки. Церковно-монастирська
колонізація Слобідської України тісно пов’язана з активним переселенням
українського населення до даного регіону у другій половині ХVІІ ст.
Очевидною є релігійність українців. Факт заснування перших дерев’яних
храмів свідчить про те, що українці прагнули зберегти свою етнічну
спорідненість, свою систему духовних цінностей, менталітет і зв'язок зі своєю
українською батьківщиною. У ХVІІ ст. православна церква виконувала серед
слобожан, передусім, духовну місію. Вона сприяла господарському розвитку
краю, надавала допомогу і притулок убогим, хворим, калікам, самотнім
козакам, утікачам з кримського полону. 1630 – 1700 роки були часом
становлення православної церкви і водночас першої благодійницької
організації в нашому краї.
Благодійництво церковних інституції ХVІІІ ст. на Харківщині, на мою
думку, слід розмежувати секуляризаційною реформою 1786 року. До 1786 року
православні монастирі та храми на Харківщині активізували благочинництво
серед нужденних, дедалі помітнішим стає його освітній напрям. Православні
братства та приватні благодійники діяли від 1700 і до 1786 року також під
егідою певної православної установи.
Досліджені у моїй роботі історичні факти після 1786 року і до останньої
третини ХІХ ст. засвідчують про занепад церковно-монастирських благодійних
установ.
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ГОЛОДОМОР ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ РУСИФІКАЦІЇ СХІДНИХ
ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
Однiєю з найтрагічніших подiй в iсторiï Украïни XX столiття був
голодомор. Він відбувся в 1932-1933 роках. Українською катастрофою ХХ
століття називає сучасна громадська думка голодомор 1932–1933 років в
Україні. Терор голодом, запроваджений сталінським тоталітарним режимом в
Україні, заподіяв смерть мільйонам хліборобів. Адже від голоду, масових
репресій і депортацій Україна втратила більше ніж за роки Першої світової та
Громадської війн.
Кажуть, що у 1931 році в СРСР українців було більше, ніж росіян. За шість
років зникло 55 мільйонів. Така цифра вказана у книзі «На велікой стройкє»,
виданій 1931 року в Ленінграді. Такі ж дані подані у першій радянській
енциклопедії 1926 року. Я знайшов демотиватор, на якому добре видно цифри
81 мільйон. Слід зазначити, що сюди не ввійшли українці Галичини, яка
перебувала у складі Польщі. Вже наступний перепис населення 1937 року
вказує, що українців в СРСР є 26 мільйонів. - Куди поділися всі інші? Знаючи
такі цифри, ще жахливішими постають репресії 1930-х років
В Україні стало можливим говорити про голодомор після грудня 1987
року. І тільки через дев’ять років, 26 листопада 1998 року, указом Президента
України було встановлено День пам’яті жертв голодомору (кожна четверта
субота листопада).[14] У травні 2003 року Верховна Рада України в офіційному
зверненні до народу України визнала голодомор 1932–1933 років актом
геноциду. Але це рішення пройшло з мінімальним результатом – 226
голосів.[15] Генеральна Асамблея ООН 2003 року поширила заяву, у якій
визнала Голодомор 1932–1933 років «національною трагедією українського
народу». Факт геноциду українців сталінським режимом у 1932–1933 роках
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було офіційно визнано 11 урядами країн світу, серед яких Австралія, Угорщина,
Ватикан, Литва, Сполучені Штати Америки.
Але виникає питання, з якою метою був здійснений цей геноцид?
В зв’язку з цим мною висунута гіпотеза, що, голодомор був спровокований з
метою винищення найбільш ініціативної та активної частини суспільства на
селі та заміщеня її послушною.
Мета дослідження:
довести, що голодомор був однiєю з причин
русифiкацiï деяких областей України.
Об'єкт дослiдження: геноцид в Украïнi.
Предмет дослідження: iсторiя самого голодомору.
Завдання:
1. Дати визначення поняттям «голодомор» та «геноцид»
2. Вивчити методи русифiкацiï наших земель.
3. Довести ,що голодомор був процесом етнічного замiщення населення.
Методи дослідження:
1. Пошук, вивчення і аналіз різноманітних джерел
2.Узагальнення дослідженого.
3.Оцінка отриманих відомостей.
Мною в статті розкривається сутність понять «геноцид» та «голодомор»
та розкривається їх сутність. На основі використаних різноманітних джерел –
праці науковців: Р. Конквест «Жнива скорботи:радянська колективізація і
голодомор», Мейс Дж. «комунізм та дилеми національного визволення:
націонал-комунізм в радянській Україні 1918-1933», а також дослідження
Кульчицького С., Неділька В. та інших.
Голодомор - це соцiально-економiчне явище,що полягає в рiзкiй нестачi
продуктiв харчування,загибелi населення вiд недоïдання. . Голодомори
виникали в досить багатьох державах у рiзнi перiоди, зазвичай, у результатi
низького врожаю ,викликаного природними катаклiзмами;внаслiдок вiйни,чи
неправильноï органiзацiï виробництва сiльського господарства.
В окремих випадках голодомор був створений для досягнення певних
полiтичних цiлей.
В Радянськiй Украïнi було 3 найбiльших голодомори( 1. 1921-1922; 2.
1932-1933; 3. 1946-1947) , але лише один з них суттєво вiдрiзняється вiд iнших.
Саме голодомор 32-33 рокiв був викликаний штучно з особливою метою,
натомiсть iншi - в результатi руйнувань,вiйою та неврожаю.
А от «геноцид» - це цiлеспрямованi дiï з метою знищення повнiстю,або
частково
окремих
груп
населення
чи
цiлих
народiв
за
нацiональними,етнiчними,расовими або релiгiйними мотивами.
До таких дiй належать:
а) вбивство членів цієї групи
б) нанесення їм тяжких тілесних або психічних ушкоджень
в) навмисне створення членам групи життєвих умов, що розрахованi на
часткове знищення групи. Тобто, на неможливість iснування.
Тепер,коли ви вже ознайомилися з даними термінами,я хочу показати
думки вчених,та інших відомих людей стосовно цього. Наприклад,Андрій
Куліш казав,що голодомор є найбільшою трагедією і тяжким злочином за всю
історію людства.Тоді було вбито,за різними оцінками від 7 млн - до 12 млн
осіб.Кількість жертв навіть перевищувала кількість загиблих у всіх країнах під
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час першої світової війни. Про перебіг голодомору взагалі написано понад 10
тис. статей, свідчень, документів, досліджень науковців. Куліш спробував
знайти відповідь на них.Він наполягає на точці зору американських вчених Дж.
Мейса та Р. Конквеста. Дж.Мейс писав так : «Сталін, Каганович, Постишев ,та
інші запланували у Москві знищення українського селянства ,як свідомої
національної верстви і нещадно здійснили ци це в Україні в 1932-1933 рр.
засобом штучного голоду.»[1.251]
Тепер повернемося до початкової мети - довести ,що голодомор був одним
з методів русифікації
1. Відомо, що український етнос згідно поданої карти проживав за межами
Уікраїни. Це – Брянська, Курська,Білгородська Вороніжська області, Кубань та
Ставропілля. В основному це сільське населення.
Після «розкуркулення, діти загиблих українських виселенців в РСФРР
були включені в російську етнічну групу. Під цей вид злочину підпадає
передача не лише дітей, але й цілих груп. Коли в середині грудня 1932р. ЦК
ВКП(б) заборонив публічне вживання української мови, то це була передача не
лише дітей, але всього 8-мільйонного українського населення РСФРР з
української етнічної групи, яку,фактично ,ліквідувалося, до російської етнічної
групи.
24 січня 1933 р. Сталін взяв пряму владу в Україні через призначення П.
Постишева другим секретарем ЦК КП(б)У (він стає фактичним лідером КП (б)
У і одночасно першим секретарем Харківкого обкому партії), М. Хатаєвича —
третім секретарем ЦК та перім секретарем Дніпропетровського обкому партії,
Є. Вегера — першим секретарем Одеського обкому63. З І. Акуловим —
першим секретарем Донецького обкому КП(б)У Сталін контролював 4 з 6
обкомів, 2 з 3 секретарів ЦК. За десять місяців Постишев призначив 1340 нових
товаришів до керівних посад, змінив 237 секретарів райкомів, 9 секретарів
райвиконкомів, 158 представників райконтролькомісій. іночасно було створено
643 політвідділи МТС та 302 політвідділи дгоспів. Ще 10 тис. були послані
безпосередньо до колгоспів, в тому числі 3 тис. були призначені головами чи
секретарями колгоспів [4].
По суті, це було безпрецедентне загарбання української території. Цiла
армада озброєних до зубів сталінських емісарів рушила проти країни, яка
помирала в голодних корчах. Це була тотальна агресія, а не мала нічого
спільного з економічними мотивами.
У Постанові ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні,
Північному Кавказі наказувалося: «Немедленно перевести на Северном Кавказе
делопроизводство советских и кооперативних органов «украинизированных»
районов, а также все издающиеся газети и журналы с украинского языка на
русский язык, как более понятньїй для кубанцев, а также подготовить и к осени
перевести преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают
крайком й крайисполком проверить и улучшить состав работников школ в
«украинизированных» районах» [5.78].
Чому Північний Кавказ викликав таку пильну увагу Сталіна і його
поплічників?
Треба зважати, що Північно-Кавказький край був пронизаний духом
козацької вольниці. Українське населення там становило значну частину, але
Сталін виступив не лише проти традиційної українсько-козацької Кубані, а й
28

проти козаків взагалі. Радвлада ніколи не визнавала козаків як окрему етнічну
групу, 1919 рік приніс із собою політику «розкозачення», а у 1923 році вона
виступила проти самої назви «козак».
І ще один немаловажний аспект — культурно-освітня політика на
Північному Кавказі будувалася під прямим керівництвом Народного
Комісаріату освіти УРСР і фінансувалася з держбюджету УРСР[2.247].
Припинення українізації на Північному Кавказі та в інших регіонах поза
межами України було політичним ударом проти України, як держави і проти М.
Скрипника, як фактичного лідера національних комуністів. У постанові
недвозначно вказувалося: «В особенности ЦК й СНК указывают СевероКавказскому крайкому й крайисполкому, что легкомысленная, не вытекающая
из культурних интересов населення, не большевистская «украинизация» почти
половины районов Северного Кавказа при полном отсутствии контроля за
украинизацией школы и печати со сторони краевых органов, дала легальную
форму врагам советской власти для организаций сопротивления мероприятиям
и заданиям советской власти со сторони кулаков, офицерства, реэмигрантовказаков, участников Кубанской Ради и т. д.»[6.79]
З цієї причини підлягала поголовному виселенню в північні області СРСР
станиця Полтавська, яка на той час налічувала понад 10 тис. Жителів. Практику
таких масштабних «переселень» сталінський режим згодом повною мірою
використає при репресіях проти так званих покараних народів, в тому числі
кримських татар.
15 грудня 1932 р. на адресу ЦК республіканських компартій, крайкомів і
обкомів, голів раднаркомів, край- та облвиконкомів надійшла гелеграма за
підписом Й. Сталіна та В. Молотова, в якій наказувалося негайно припинити
українізацію у всіх місцях компактного проживання українців на всій території
СРСР.
«Ці документи, — як справедливо відзначає Ю. Шаповал, — переконливо
доводили: Сталін вирішив покінчити з політикою українізації не тільки в
Україні, а й інших районах країни, де компактно проживали українці (Кубань
— 2 млн.. Курська обл.— 1,3 млн., Воронезька — 1 млн. Далекий Схід, Сибір,
Туркестан—по 600 тис.). Над ними Україна здійснювала своєрідне шефство,
направляючи туди кадри, забезпечуючи необхідною літературою»18 грудня
1932 р. Сталін і Молотов ще раз звинуватили україньких комуністів в
«несерьезном отношении к заданиям партии й пра.ительства» та наказували:
«ЦК ВКП(б) й СНК Со'юза ССР поручить т. Кагановичу й Постышеву немедля
выехать на Украину на помощь ЦК КП(б)У и Совнаркому Украины, засесть в
решающих областях Украины в качестве особо уполномоченных ЦК ВКП(б) и
СНК
и принять все необходимые меры организационного и
административного порядка для выполнения плана хлебозаготовок» [3.295].
Села спорожніли. Як відомо, ціна голодомору сягає до 7 млн. Ким же
замінили населення??? Тут точні факти,карта і навіть відомість про
відправлення ешелонів з переселенцями в Україну станом на 28 грудня 1933
року..
Дана карта була видана не так давно і вона є цілком унікальною для нас
усіх. На ній позначені не лише місця так званих "чорних дошок" (спеціальні
каральні заходи проти окремих сіл, коли голодне село оточували озброєними
загонами, чим прирікали його на загибель),але й самі шляхи переселення.
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Тут сказано,що з Білоруської РСР в Одеську область – 61 ешелон, із
західних областей РРФСР в Дніпропетровську – 109 ешелонів, з Горького в
Одеську – 35 ешелонів, з центрально-чорноземного регіону Росії в Харківську
область – 80 ешелонів. З Іванівської в Донецьку – 44 ешелони. Всього – 22000
сімей і, відповідно, господарств...
Всім переселенцям надавали значні пільги. З них знімали всі недоїмки зі
сплати податків, їх звільняли від сплати сільгоспподатку на три роки, рік вони
могли не постачати державі молоко та м'ясо, кожна родина безкоштовно
отримувала будинок і садибу, ремонт яких до їх переселення мали забезпечити
місцеві колгоспи. Тим, у кого не було корови, її надавали безкоштовно, а на
кожні дві-три родини - давали коня.
Ці умови були відмінні від тих, в яких опинилися ті, хто вижив після
Голодомору в Україні, твердить Ніна Лапчинська: «..Переселенці були
поставлені у значно кращі умови, ніж те місцеве населення, що залишилося
після Голодомору. Люди два роки страждали від недоїдання, останні 9 місяців
просто вмирали від голоду. Але їм не тільки не надавали допомоги, їх
зобов'язували відремонтувати хати померлих для приїжджих. Крім того, вони
мали виділити із вирощеного врожаю стільки зерна, скільки переселенці
залишили у себе в коморах вдома. Навіть, згідно з документами, забезпечити
столами і табуретками» [9]
Крім того, документи свідчать, що будинки, у яких вже оселилися
переселенці, не могли повернути їхнім власникам, яким вдалося втекти від
голоду у 1932 році, і які поверталися додому у 1933-му.[10]
Але, мабуть,це було не дуже суттєвим, адже перед більшовиками була
лише одна місія :вони хотіли замінити народ ,винищити вільнодумців і
створити населення, яке б повністю підкорялося,не задаючи ніяких питань.
Злочинні дії комуністичного режиму спричинили зміну соціального складу
села. Був цілковито знищений заможний прошарок населення, постраждало
багато селян середнього достатку, сформувалося зовні однорідне соціальне
середовище – колгоспне селянство.
З’явився новий тип сільського працівника – колгоспник, з усіма
притаманними йому особливостями. На вершині ієрархії колгоспного села
безроздільно панували працівники адміністративно-управлінського апарату:
голова колгоспу та його заступники, парторг, бригадири, завфермами, карначі
(караульні начальники), комірники, рахівник та інші працівники обліку.
Проте найстрашніші наслідки голодомору – це те, що діється сьогодні в
Україні. Вони не подолані. Це – людська озлобленість, і перш за все до себе.
Цілковита недовіра до всього й до всіх. Зневага до праці – що може бути
неприродніше для українського селянина? Нарешті, моральне звиродніння,
пияцтво, крадіжки – все це почалося тоді, коли селянина позбавлено власності,
а відтак і якоїсь людської природної волі. Тоді впали віковічні заповіді, почався
занепад мови, культури. Все це треба долати.»[5]
Пам’ять про трагедію тих років повинна сьогодні об’єднати український
народ навколо зміцнення власної держави, розвитку громадянського
суспільства, демократії та заснованої на різних формах власності
конкурентоспроможної національної економіки.
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Вивчивши і проаналізувавши знайдену літературу, мною зроблений
висновок: голодомор справді був методом русифікації Сходу України,тобто
став геноцидом.
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ЄВРЕЙСТВО СМІЛЯНЩИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
З 1890 – х років євреям належало багато підприємств містечка Сміла. Вони
володіли сальносвічною фабрикою, типографією, миловарною фабрикою,
книжковою лавкою та іншим [2, с.48]. Навесні 1903 року за різними даними
єврейські робітники та 10 майстерень оголосили про страйк. У відповідь в 1905
році відбулася низка погромів у місті Сміла.
Вже в 1914 році євреям Сміли належали всі 8 магазинів аптечного
виробництва, єдина баня в місті, 5 булочних, всі 4 готелі, всі 3 цегляні заводи
хімчистка, всі 8 лісовий складів, майстерні швейних машин, обидва масло бійні
заводи, єдиний медоварний завод, три млини, єдиний миловаренний завод,
єдина переплітниця, їдальня, фабрика зошитів, дві типографії, всі п’ять часових
майстерень, більше 230 лавок та магазинів. Євреями були всі три зубні лікарі
міста Сміла. З 1906 року діяло єврейське погребальне братство. В 1910
працювали приватні єврейські чоловічі та жіночі училища. З 1912 діяло
єврейське суддо- зберігаюче товариство [2, с.48].
В період революційних подій здійснювались єврейські погроми на протязі
1918-1919 років, зокрема загонами отамана Григор’єва.
В роки радянсько-німецької війни знищення єврейства Сміли набуло
великих обертів.
Розстріли єврейського населення розпочалися з перших днів окупації. У
Черкаській області діяли оперативна команда 5, зондеркоманда 4б, які входили
до айнзацгрупи Ц [1, с. 317-318]. Проте, на сам процес вплинули такі фактори
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як: перебування територій у віданні військових та цивільних органів влади,
загальний наступ вермахту, тактичні інтереси німецьких відомств.
Акції масового знищення відбувались на основі “Указу про комісарів” від
7 липня 1941 р. За цим нормативним актом проходили вбивства єврейської
інтелігенції та євреїв чоловічої статі. У серпні 1941 р. особисто А. Гітлером та
Г. Герингом був відданий наказ про тотальне знищення євреїв, що проживали
на території СРСР [1, с. 320]. Текст документу не зберігся. Очевидно, що його
взагалі не існувало, а сам наказ був відданий усно.
У середині серпня 1941 р. євреїв знищували незалежно від віку і статі.
Після успішної апробації геноциду євреїв СРСР, було ухвалено рішення про
початок відповідних дій у Європі. Рішеннями Ванзейської конференції, що
відбулась у січні 1942 р. передбачалось використання трудового потенціалу
євреїв, зокрема, шляхом залучення до будівництва доріг. Таким чином,
майбутнє радянських та європейських євреїв виявилось спільним та
взаємопов’язаним.
Чисельність єврейського населення та нестача ресурсів для їхнього
знищення, короткочасні тактичні інтереси відомств, що діяли на окупованій
території призвели до створення гетто, як місць тимчасової концентрації євреїв
напередодні знищення.
Причинами створення гетто була значна кількість євреїв, що проживали у
цих районах. Розстріли євреїв відбувалися у Черкасах, Смілі та інших місцях
компактного проживання єврейського населення.
Особливістю геноциду євреїв було створення гетто, які діяли в Черкасах,
Звенигородці, Смілі, Умані, Шполі, Монастирищі та інших населених пунктах
[1, с. 323].
4 серпня 1941 Смілу окупували частини Вермахту. На території окупованої
Сміли було створено гетто та проводилися каральні акції щодо єврейського
населення. Так, про цей факт свідчить лист про надання свідчень, щодо
загибелі Пінського Шмуеля [6]. Він народився в м. Сміла. Загинув в знищення в
березні 1942 року гетто на території Сміли [4].
В серпні 1941 року в Смілі було вбито близько 400 євреїв. Декільком
сотням євреїв до цього часу вдалося евакуюватися. Каральні акції
продовжувались і в 1942 році про це свідчать данні Владовського Мойсея, який
загинув внаслідок такої операції на території Сміли [2]. Деякі євреї були
поховані в братській могилі на території міста Сміли, та к про цей факт
свідчить картка Владовської Хаї, яка була похована в братській могилі в 1942
році [6].
В 1942 р. відбувались і масові розстріли євреїв на території м. Сміла. Це
підтверджує свідчення про смерть Торчинської Мар’яни, Топопольської Єви та
інших [6].
Велика кількість євреїв загинула в районі 9 кілометру неподалік Сміли,
цей факт зазначений в картці Тартаковської Мусі [6]. Свідки розповідають, що
німці і поліцаї відвели всіх євреїв Сміли пішки на 9 кілометр в бік Черкас і не
доходячи Білозір'я розстріляли [6].
Відбувались в Смілі і вбивства дітей євреїв. Про цей факт яскраво свідчить
фото першого класу школи № 7 міста Сміла в 1941 році з архіву Яд Вашем
[Рисунок 1-2]
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Надпис на звороті свідчить «Я, Кощицкая Белла Львовна, сижу справа за
второй партой. Девочка за первой партой слева Таня Юдицкая и все остальные
дети – евреи, которые остались в Смеле – расстреляны в овраге возле леса – на
Черной речке, немцы вошли в Смелу на второй день войны».

Рисунок 1 – Сміла. Єврейські діти на уроці 1 клас 1941 рік

Рисунок 2 – Зворотній бік фото.
Надпис «Я, Кощицкая Белла Львовна, сижу справа за второй партой. Девочка за первой
партой слева Таня Юдицкая и все остальные дети – евреи, которые остались в Смеле –
расстреляны в овраге возле леса – на Черной речке, немцы вошли в Смелу на второй день
войны».

В січні 1942 року було створено на території Сміли 2 гетто: одне, яке
вміщало близько 1000 осіб за містом, а інше близько 5 тисяч осіб в центрі міста
[2]. В січні 1942 року в Смілу було депортовано євреїв з усього району и в
лютому 1942 року розстріляно (512 людей). Перше з двох гетто було знищено в
травні 1942 року, друге 8 лютого 1943 року[2].
Після звільнення Сміли частина євреїв повернулися в місто. Євреї, які
повернулися купили будинок і влаштували синагогу в Смілі без дозволу влади.
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Дослідженні дані, дають можливість стверджувати, що велика кількість
євреїв, які народилися в Смілі тут же і загинули з приходом нацистської влади.
Історія створення та існування єврейської громади на території Сміли мало
досліджена. Ті, невеликі данні, які розповідають про долю окремих людей,
нажаль, не дають нам можливості об’єктивно оцінити події з різних сторін. Але
той факт, що Сміла є одним із містечок де масово вбивали євреїв та існувало
два гетто, змушує нас замислитися над проблемою пам’яті та вшанування
жертв єврейського народу.
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ЗАКОНОДАВЧІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ
УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII- ПЕРША ТРЕТИНА XIX СТ.)
Заселення Південної України носило цілеспрямований характер. Його
ініціатором був уряд Російської імперії, а основною метою було залюднення
великих незаселених південних територій. Процесу заселення сприяли в першу
чергу відвоювання Російською імперією у Османської імперії нових земель, а
також ліквідація Запорізької Січі.
Закони, які стосувалися заселення території Південної України умовно
можна розділити на групи: закони, які регулювали переселення окремих
етнічних груп; закони, які стосувалися переселення окремих соціальних станів
(селян, міщан тощо) ;закони, які регулювали переселення окремих релігійних
спільнот (менонітів, лютеран, католиків тощо); закони, які регулювали
економічні відносини.
На той час спостерігалось сильне розшарування населення у Російській
імперії на дворян і селян, що вплинуло і на привілеї, які мали більш заможні
переселенці над своїми біднішими шукачами кращого життя. При переселенні у
колоністів дуже цінувалися такі спеціальності, як теслярі, ковалі, столяри, бо
вони були просто необхідні при побудові житла, створенні домашнього
реманенту. Для закріплення необхідної кількості цих спеціальностей
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видавалися різні закони. Наприклад, у Новій Сербії за наказом Генерал-Майора
Хорвата з першого вересня 1754 року закріплялася певна кількість мастерових,
які не мали права покинути це поселення, списки цих людей потрібно було
відправляти до Сенату на підпис Генерал-Майора Хорвата [1, с. 214].
Важливим питанням при переселені залишалося збереження чи
позбавлення особливих прав, що мав колоніст на момент переселення. Для
вирішення цього питання було видано спеціальний закон, що стосувався
дворянського статусу. При переселенні за колоністами зберігався їх соціальний
статус, на момент переселення. Цей спеціальний закон було видано з метою
припинення численних заявок, прохань до імператора та інших інстанцій про
«повернення невиправдано забраного титулу». Найбільше таких прохань
надсилала Чиншева шляхта, яка переселилася із західної України після третього
поділу Польщі. Переселення проходило групами, у 1789-1796 роках на
територію Катеринославської, Вознесенської губерній, та в область Таврійську
[5, с. 897].
Для ще більшого заохочення людей різних соціальних станів для
колонізації уряд видав закон 27 липня 1792 року про 6 літню пільгу мешканцям
Катеринославської губернії. Указ стосувався купців, міщан, землеробів [4, с.
356].
На територію Новоросійського краю було переселено 8 етнічних груп:
вірмен, болгар, греків, турків, ногайців, сербів, поляків, німців. Вони селилися
компактно, тим самим зберігаючи свою культуру і звичаї. З 1769 року євреям
дозволялося селитися тільки в Новоросійській губернії [2, с. 1018]. Уряд
постійно проводив процес переселення, народів. Так, грекам, волохам,
вірменам, грузинам, що переселяються з Таврійської області до
Катеринославської губернії з липня 1783 давалася 10-літні пільги [3, с. 292293].
Серед переселенців можна виділити дві основних релігійні групи, що
переселилися в Новоросійську губернію. Це меноніти та духобори.
Переселення духоборів на Південну Україну проходило в три етапи:
Перший етап переселення духоборів було здійснено зі Слобідської України
та Новоросійської губерній у січні 1802-1803 роках, законом № 20123
духоборам було дозволено селитися в Маріупольському повіті, по течії ріки
Молочної. Переселення здійснювалося за рахунок держави [7, с. 27-28].
Наступний другий етап переселення відбувся у 1804-1805 роках.
Переселення йшло з Тамбовської губернії [8, с. 746-747]. 28 липня 1805 року
духоборів було переселено до Маріупольського повіту на р. Молочна поряд із
духоборами зі Слобідсько-Української губернії. На одну душу виділяли 15 дес.,
звільняли від податей на 5 років, на «підйом» давали 100 крб. на родину, з
поверненням через 10 років, протягом 20 років, тобто не більше 5 крб. на рік [9,
с. 1134- 1136].
Третій етап охопив 1815-1816 роки. Переселення відбувалося з Фінляндії в
Мелітопольський повіт на р. Молочну. 9 грудня 1816 року була заснована
Мелітопольська колонія [10, с. 1110]. Але згодом милість змінилася на
немилість. Духобори знову почали відчувати неприязнь, їх почали ізолювати.
Все це вилилось у те, що їх силоміць почали переселяти на Кавказ і Сибір.
З менонітами була зовсім інша ситуація. Їх люб’язно запрошували у
Російську імперію, не намагалися ізолювати, як духоборів. Причинами
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стимулюючими покинути рідні домівки були релігійні гоніння. Меноніти були
землеробами, тому на одну душу виділяли 65 дес. землі. Меноніти були
пацифістами. Тому ще одним стимулом для переселення була обіцянка, про
довічне звільнення від військової служби.
Павло I закріплював за менонітами наступні права: вільне віросповідання;
65 дес. безкоштовної землі на родину. Земля передавалася у спадок. Право мати
фабрики, заводи, вільно торгувати; стороннім заборонялося що-небудь робити
на їхній території без їх дозволу; дозволялося служити в армії тільки за власним
бажанням. Але під час війни мали розквартировувати військових; не платили
податей, але мали утримувати мости, дороги в належному стані; при виїзді
закордон мали продати майно, та заплатити трирічний податок за зароблений в
імперії капітал; мали право самі назначати опікунів над малолітніми дітьми [6,
с. 286-287];
Отже, на терени Півдня України для заселення територій були запрошені
люди різних конфесій та національностей. Серед них були: вірмени, меноніти,
калмики, серби, турки, греки, болгари, поляки, духобори. Для поліпшення
становища переселенців були видані спеціальні укази, щодо видачі
матеріальної допомоги і звільнення на певний час від податків та повинностей.
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ІСТОРІЯ КОДАЦЬКОЇ ФОРТЕЦІ
Україна – держава з величною, хоч і трагічною, історією, з традиціями,
достойними нашого шанування. Сьогодні вона переживає часи занедбання
історичної спадщини та культури. Теперішня молодь не цінує героїчного
минулого, бо часто не заглиблюється у вивчення вітчизняної історії. Наші
пращури ціною власного життя боролися за незалежність та відродження
українських звичаїв, символів. Пройшли століття – ми здобули омріяну
незалежність, але втратили духовну спадщину наших предків. Втрачаючи її, ми
перестаємо цінувати рідну землю, в якій живе наша історія, яка полита кров’ю
тих, хто боровся за неї, на якій зросли ми та її славні сини, такі як:
Б.Хмельницький, І.Сулима, Д.Яворницький, Т.Шевченко.
Зважаючи на це, тема моєї роботи «Історія Кодацької фортеці», якою я
хочу привернути увагу молоді до героїчного минулого нашої України на
прикладі Кодацької фортеці, що знаходиться на Дніпропетровщині та є
історичною пам’яткою козацтва.
Я вважаю, і це є метою моєї роботи, що ми повинні залучити якомога
більше молоді до вивчення та відродження української історії, але для цього
треба відновити ці, вже занедбані, місця.
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Одна з історичних пам’яток Дніпропетровщини – руїни Кодацької фортеці,
яку було збудовано польським урядом, щоб завадити розвитку та становленню
українського козацтва.
Я вибрала саме цей пам’ятник історії тому, що у Дніпропетровській
області, у с. Старі Кодаки, де й знаходяться руїни, вже зосереджено декілька
пам’яток української історії, але через нестачу коштів та недбале ставлення до
цього нашого уряду всі дії шанувальників української історії, направлені на їх
збереження, зводяться нанівець. За хронологією, обґрунтованою доктором
історичних наук Ю.А. Мициком і схваленою в Національній Академіі наук
України, початок нашого міста треба вести від побудови фортеці Кодак, яка
разом з її поселенням ініціювали в ті часи виникнення на території сучасного
Дніпропетровська своєрідного мегаполіса, до якого входили Новий Кодак,
Половиця, Діївка, Лоцкам’янка, Мандриківка, Сухачівка та інші селища. Ще
Катерина ІІ наказала заснувати місто біля цієї фортеці. Цей наказ зберігається в
нашому історичному музеї. Це ще одна з причин шанувати й пам’ятати це місце
зараз, бо можна сказати, що наше місто почалося з поселення на місці фортеці
Кодак.
Історія заснування Кодацької фортеці відносить нас до 30-х років XVII
століття, коли значно зросли втечі селян на Запоріжжя.
У 1635 році польський сейм, що зібрався у Варшаві, на пропозицію
коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського
вирішив спорудити
фортецю над першим (Кодацьким) порогом на Дніпрі, поставивши у ній
надійну залогу з піхоти й кінноти, щоб огородити Січ Запорозьку від волості,
перекривши доставку туди хліба й боєприпасів, і обмежила вихід січовиків у
Подніпров’я. Також фортеця перетинала шлях селянам–втікачам до Січі. Сейм
виділив на будівництво фортеці 100 тисяч злотих [2].
Фортеця була збудована на правому березі Дніпра. З її бастіонів було
видно прилеглі території на 100 км, бо вона була на височині.
Будівництвом керував французький інженер Гійом Левассер де Боплан.
Сімнадцять років Бопланового життя минуло на Україні. Він спорудив
укріплення в Барі на Поділлі, фортеці в Бродах на Львівщині і, зрештою, на
березі річки Борисфен, «званої в народі Ніпр чи Дніпр», - тобто Козацьку [1].
Боплан не тільки побудував фортеці, він увійшов в історію України завдяки
книзі «Опис України, кількох провінцій королівства польського, що тягнуться
від кордонів Московіі до границь Трансільваніі, разом з їхніми звичками,
способом життя і ведення воєн», - така повна назва праці, вперше виданої в
Руані у 1651 році.
Вважається, що інженер і картограф Боплан був присутній під час
побудови фортеці і старанно накреслив її план на карті Запоріжжя, що є цінним
джерелом для вивчення історії нашого краю. Безумовно, вибір місця для
фортеці здійснено людиною, яка добре володіла картографічним матеріалом
щодо басейну Дніпра і, зокрема, його порогів, а також добре знала тактику
морських походів запорожців . Це міг бути тільки Боплан, який склав карти
різних регіонів України, залишив нам креслення козацької чайки і детально
описав процес підготовки й проведення морських походів запорожців, а також
інші сторони життя в Україні і на Запоріжжі у першій половині XVII ст. Він
першим з іноземних авторів вжив термін «Україна» [2].
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Фортеця являла собою чотирикутник з чотирикутними бастіонами у кутах.
Висота вала досягала 10 сажнів, по окружності фортеця мала 900 сажнів
(близько 1800 м). Внутрішня площа складала 5 десятин. З трьох сторін фортецю
опоясував глибокий рів. Із західної сторони стіни високо здіймались над
Дніпром. Через один рів, навпроти воріт, які вели до фортеці, був перекинутий
підйомний міст, по ньому можливо було проїхати до фортеці.
Південна частина фортеці, обернена до степу, не мала природного захисту.
Щоб важчим був підхід ворога з цієї сторони (особливо кінноти) по степу були
розкидані залізні шипи (якорки).
Всередині фортеці знаходилися землянки для гарнізона, дерев’яний дім,
льох для пороха, припасів. Із бастіонів у степ були направлені пушки та пищалі.
Фортеця могла вмістити 1000 і більше людей. Фортецю спорудили блискавично
з березня по липень 1635 року.
Проте після закінчення будівництва, в серпні 1635 року, загін запорозьких
козаків під керівництвом Івана Сулими, повертаючись з морського походу,
раптовим ударом захопив фортецю, перебив замкову залогу, зруйнував
фортечні укріплення і знищив її гарнізон. Запорожці дуже добре розуміли
значення Кодака в планах польського уряду і зробили спробу знищити
фортецю. Не зважаючи на це, реєстрове козацтво допомогло полякам осадити
Кодак, а потім зрадити та видати Сулиму і його прибічників польському уряду.
Осаджена фортеця трималася близько 3-х місяців, Сулиму та його людей
оточили на одному з Дніпрових островів, реєстровці, що були в загоні,
погодившись з вимогами влади, спалили на очах у королівського комісара
чайки і по-зрадницькому видали на розправу Сулиму та його ближчих
сподвижників. Чотирьох з них четвертували у Варшаві, примноживши рахунок
козацьких помст. 2 грудня 1635 року Сулима був осуджений польськими
феодалами і страчений далеко за межами своєї Батьківщини у Варшаві.
Восени 1635 року Конецьпольський привів у Кодак 4 тис. людей і разом з
Бопланом спостерігав за відновленням фортеці, побудованої за проектом
німецького інженера Гектанта поряд з руїнами першої. До кінця 1639 року
фортеця була відновлена, а гарнізон збільшений до 2 тис. людей. Нова фортеця
була втричі більша за першу, а матеріалом для її побудові так само слугували
земля і дерево. Доступ до валу та його бастіонів боронив з трьох сторін
глибокий сухий рів, а з четвертої сторони замість нього був крутий берег
Дніпра. Розміри фортеці були розраховані на 800 чоловік залоги. Вали щороку
підсипалися вгору на один лікоть. Неподалік фортеці збудовано сторожову
вежу, біля якої день і ніч чатував загін жовнірів. Двохтисячна залога фортеці
пильно стежила за шляхом на Січ. Поляки вважали Кодак неприступною
твердинею на Дніпрі [2].
На думку видатного дослідника цього питання Ю.А. Мицика, як мінімум, з
1641 або з 1642 року в Кодаку служив славнозвісний потім Іван Богун. Він
отримував від польського короля за службу по 30 золотих щорічно, як інша
козацька старшина в Кодаку [3].
Під час огляду фортеці Конецьпольський сказав, що фортецю неможливо
взяти штурмом. Але присутній при цьому чигиринський сотник Богдан
Хмельницький зненацька мовив на латині про цю фортецю : «Manusfacta –
manusdestruo!», що в перекладі з латинської означає: «Рукою створене – рукою і
руйнується!» [2].
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Ці слова стали пророчими тому, що в період Національно-визвольної війни
українського народу проти польського володарювання (1648-1654 роки),
фортецю захопили за наказом гетьмана повсталої України Богдана
Хмельницького запорозькі козаки. Гарнізон під керівництвом коменданта
Гродзинського здався у полон козакам.
У фортеці був розміщений гарнізон запорожців. З 1656 року Кодаком
керували запорожці і там встановили берегову охорону з козаків для того, щоб
вони допомагали сплаву по Дніпру та проводили плоти та кораблі через пороги.
Біля фортеці поступово виростало село (містечко), була привезена з Січі
похідна церква. В Березневих статтях Богдана Хмельницького говориться про
утримання фортеці Кодак та її залоги.
Гарнізон фортеці складався з 400 запорожців. У Переяславських статтях
1654 року гарнізону Кодака визначалось утримання за рахунок державної
казни. Д.І. Яворницький пише, що з самого початку фортеця була предметом
суперечки між польським гетьманом Конецьпольським і турецьким султаном
[4].
У 1672 році фортеця складалась з високого земляного валу, острога й рова,
довжиною близько 200 сажнів, у фортеці було 2 «залізні міські гармати» і 2
«захисні пищалі».
У 1673 році за проханням запорожців російський уряд надіслав у Кодак
для охорони від татар воєводу Волконського і 1 тис. людей. Мазепа підтримав
гарнізон Кодаку, відсилаючи їжу та зброю, у 1697 році під час походу на
низини Дніпра у Кодаку залишився гарнізон під керівництвом Данила
Апостола.
У 1709 році полковник Яковлев за наказом Петра І захопив Кодак без
опору, розгромив та спалив його. З цього моменту фортеця припинила своє
існування.
У 1711 році Кодак останній раз згадується як фортеця і остаточно
перетворюється на Лоцманське село.
За наказом Потьомкіна було створено лоцманську службу і Кодак разом із
Лоцманською Кам’янкою стає одним з основним пунктів цієї служби. У 1872 в
Лоцманській Кам’янці мешкало 2022 жителі, а в Старому Кодаку – близько 900
[3].
В 1736-1737 роках ієромонах Павло збудував дві нові дерев’яні церкви в
селищі Старий Кодак. Одна з цих дерев’яних церков зберігалася до Великої
Вітчизняної війни, але у сталінські часи була зруйнована.
Поселення біля Кодака поновилося у 1744-1748 роках, поповнилося
виходцями із Старої Самари. У 1787 році мешканці Кодака і Кам’янки за
розпорядженням уряду були призначені у дніпровські лоцмани. Є такі
свідчення, що на острові поблизу Кодацької фортеці був водомірний пост, де
наші пращури робили спостереження за рівнем води у Дніпрі. У 1910 році на
місці валів фортеці Д.І. Яворницьким був встановлений пам’ятник з рожевого
граніту, зроблений на кошти губернського земства. Невипадково, а для того,
щоб узяти під контроль і управління південний регіон України, уряд царської
Росії наприкінці XVIII ст. звернув свою увагу на район Кодацького порогу і
заклав тут губернське місто – Катеринослав [5].
Отже, можна сміливо вважати, що значення Кодака в історії полягає в
тому, що він спочатку був пунктом колонізаційного засвоєння Польською
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державою на території України, але козаки змогли перетворити його на власний
колонізаційний центр відповідно до власних потреб, тобто центр заселення
навколишньої місцевості й економічного засвоєння. Тому я вважаю, що
сьогодні саме той час, коли ми повинні згадати історичне минуле на прикладі
нашої місцевої пам’ятки -Кодацької фортеці.
Зараз багато говориться про патріотизм, і це дуже важливо в нашій вільній
країні. Але є, на мій погляд, і повсякденний патріотизм - це просто посадити
квітку біля будинку, не залишити сміття після себе, знати та вивчати історію
свого краю, свою історичну спадщину.
Дуже важливо знайти шляхи самовдосконалення, працювати на благо
суспільства. Світ не буде ставитись з повагою до нас, якщо ми не будемо
поважати самих себе. Якщо ми будемо з повагою ставитись до рідної історії, до
духовності попередніх поколінь, тільки тоді станемо справжніми патріотами.
Від нас залежить, як подивляться на нас прийдешні покоління - з докором чи з
подякою. Дуже хочу, щоб молодь ще раз замислилася над історичним минулим,
пам’ятала його і робила висновки на майбутнє, пам’ятаючи слова мудрих: «Хто
минулого не знає, той майбутнього не вартий».
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВА КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
Щоб зрозуміти сучасне право потрібно знати, як воно виникло, які основні
етапи пройшли у своєму розвитку, які причини впливали на його утворення,
становлення, розвиток, зміну його форми та змісту.
Наші знання про суспільстваСтародавнього Сходу сягають IV - I
тисячоліттям до н. е . До цього часу відносяться виявлені розкопками
найдавніші осередки цивілізації. Проходять століття і виникають перші
рабовласницькі держави - СтародавнійЄгипет, Вавилон, Індія, Китай,
сформовані в долинах річок Нілу, Євфрату, Інду, Хуанхе.
Всі вони мали загальні риси в правовому розвитку. Тут склалася
політична система по типу Східної деспотії. Це – сильна централізація
управління з усією повнотою влади у царя – деспота, релігія – звеличуючи
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владу царя, обожнює владу, закликає до покори та смирення рабів і
пригноблених вільних. Всяка спроба змінити рабовласницький деспотичний
лад загрожувала і земними (закон) і небесними карами.
Вивчаючи розвиток права цих країн мною висунута гіпотеза, що в
розвитку правової думки країн Стародавнього Сходу є і своїособливості. Це
питання досліджує дана робота.
Об'єктом мого дослідження є історія розвитку права в країнах
Стародавньо-го Сходу.
Предметом – особливості розвитку права у Стародавньому Єгипті,
Межиріччі, Стародавньому Китаї, Стародавній Індії.
Мета дослідження: визначити роль і вплив держави на становлення правових відносин.
Завдання:
– Сформувати загальнеу явлення про правовідносини в Стародавньому
Сході;
– Порівняти розвиток правових установок в ДавньомуЄгипті, Межиріччі,
Стародавньому Китаї і Стародавньої Індії;
– Довести, що роль права в даний час важко переоцінити, - як в політиці,
так і суспільномужитті; - воно є регулятором відносин між суспільством і
державою;
Методидослідження:
– Пошук та Вивчення літератури;
– Збір, обробкаматеріалів;
– Аналіз і порівняння отриманих відомостей на основі принципів
історизму;
– Висновки.
Спочатку мною розкривається еволюція правової думки в Стародавньому
Єгипті – спочатку від звичаїв , а з розвитком держави, активною законодавчою
діяльністю фараонів, однак, вони до нас не дійшли. Відомості про Єгипетське
право дуже короткі. По непрямим даним право можно охарактеризувати таким
чином: В Єгипті існувало кілька видів земельних володінь:- державні, храмові,
приватні та общинні. Дозволялося здійснювати угоди з землею:- дарувати,
продавати, передавати у спадок.
У приватній власності було і рухоме майно:- раби, робоча худоба,
інвентар, тощо.
Існувало кілька видів угод: договір позики, договір найму, купівліпродажу, оренди землі.
В той же час переважають погляди про необхідність суспільно –
політичної нерівності, , про перевагу «вищих»:- «…тільки чиновник - сам
начальник над іншими. І не кажуть писареві:- попрацюй на цю людину-,
навпаки, він сам буде посилати багатьох», і «…немає писця, якого не годує
царський дім».[10,c.29] Панують погляди про «підлість» чужинців, з яких
комплектувалися переважно раби. Всякий прояв протесту засуджувався як
посягання на одвічні закони світобудови. Культ фараона обожнюється.
Міфологія зображала фараона як земного бога, народженого від бога сонця
Амона - Ра і смертної жінки. [6,т.1c.296]
В «Повчаннях гераклеопольского царя» викладені поради, як управляти
державою. «…Оточи себе страхом, щоб тебе боялися, але не приходь в лють
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даремно, а тільки заради того, щозаслуговує гніву, ... будь пастирем народу,
захисником слабких».[10,с.39] У стародавньому документі йдеться про
звернення бога до царя Рамзесу II: «…Я твій батько. Я дав тобі божественнее
призначення, щоб ти міг правити..». [9,c.29]
Рабовласницька
ідеологія,
що
відображала
класову
боротьбу
рабовласників з пригнобленими масами (вільними общинниками, рабами),
знаходить вираження в різних джерелах, у тому числі в літературно - правових
трактатах, так званих повчаннях Гераклеопольських царів, (де описуються події
приблизно 1700 р. до н. е.., коли спалахнуло повстання.
«Всюди бродять зграї розбійників,- свідчить Ипусер, - а землероби на
роботи змушені відправлятися зі списом і мечем,... Закони порушені і земля
перегорнуто, як гончарний круг,... ті, хто не мав власного будинку, ходив у
лахмітті, тепер маститься запашними маслами, найкраще вино п'є, ходить в
одязі з тонких тканин,... Раби і рабині стали зухвалими у своїх
промовах...»[6,т.2,c.81]
У державах Стародавньої Месопотамії, де основним джерелом права став
писаний законодавчий акт, прийнятий по волі правителя того чи іншого
царства, - Від Законів царя Ур-Намму, засновника династії Ура (кінець III
тисячоліття до н. е.), Законів Ліпід-Іштара, правителя царства Ісини, і до
найважливішого правового документу Месопотамії - Законів царя Хаммурапі. .
[11,т.1,c.60]
З кодексу Хаммурапі видно, що своїм законодавством він намагався
закріпити суспільний устрій держави, пануючою силою, в якому мали бути
дрібні і середні рабовласники, де «сильний не гнобив би слабкого». Ці закони є
першою спробою управляти політичним та економічним життям країни за
допомогою
правових
норм.
З’являється
примітивна
кодифікація.
Право Месопотамії так само, як право інших давньосхідних держав, несло на
собі помітний вплив релігії. Загальна риса законів Хаммурапі - його
жорстокiсть. Кістяк, - велике коло злочинів (близько 30) каралося смертною
карою яка здійснювалася за принципом Талiона. Велике коло злочинів (ЗХ близько 30) карався смертною карою, яка застосовувалась і за принципом
таліону не тільки у разі умислу злочинця, але і за його необережності. Згідно ст.
229 ЗХ будівельник побудував будинок, який обвалився, убивши господаря
будинку, підлягав смерті. Якщо при цьому гине син господаря, то вбивали і
сина будівельника (ст. 230). Лікарю, необережно выколовшему очей хворого
під час операції, відрубували кисть руки (ст. 218).
Смертна кара передбачалося у формі спалення, утоплення, саджання на
кіл; застосовувалися і членовредительские покарання: відрубування рук,
пальців, відрізання вуха, язика , якщо потерпілий і злочинець були рівними за
соціальним становищем. Були і інші покарання: звернення в рабство,
вигнанням з громади і сім'ї, штрафом, примусовою працею, тавруванням,
биттям палицями та ін.
При царі Хаммурапі приватна власність на землю досягла найвищого рівня
розвитку. Мали місце елементи кодифікації.
Правова думка, в Індії, яка також спрямована на захист рабовласництва,
знайшла відображення в релігійно – правовій ідеології індуїзму та його гілки –
брахманізму. Важливою пам'яткою політичної ідеології брахманізму є Закони
Ману. Зміст Законів Ману виходить за межі права. Вони «..крім правових норм
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різних галузей права, трактують і політичні , і моральні, і, релігійні приписи
благочестивому люду». [10,c.51]
За своїм значенням і популярністю закони Ману не поступаються
Законнам Хаммурапі. Їх складання відносять до I ст. до н.е. Авторами Законів
Ману були, мабуть, жреці однієї з давньоіндійських брахманістських шкіл.
Написані Закони Ману у формі двовіршів, ритмічною прозою. Всього в Законах
2685 статей.
У Законах проводиться ідея зверхності брахманів над усіма Варнами. У
Законах проводиться ідея зверхності брахманів над усіма Варнами. Це видно зі
статті, де «...Брахман, який оббріхує нижчого, обкладається штрафом. Шудрі,
який докоряє когось із вищої Варни, вирізали язик. А якщо він намагався вчити
брахманів, рот і вуха йому вливали кипляче масло». [10,c.54] Таким чином
проводиться ідея непогрішності брахмана.
Велика увага приділяється в Законах обожнювання царської влади. Вони
вимагають почитати царя як земне втілення божества. «Цар був створений з
часток цих кращих богів...він велике божество з тілом людини». [9,c.34]
У розвитку давньоіндійської правової думки важливе значення має трактат
«Артхашастра», спеціально розглядає питання державного управління. Трактат
приписується міністру Каутільї, що жив в IV ст. до н. е. Каутилья, так само як і
«закони» визнає необхідність поділу суспільства на Варни, визнає
божественність царської влади. У збірці домінує ідея сильної централізації
державної влади, однак головну місію
царя автор трактату бачить в
придушення внутрішньої смути, для чого використовуються каральні органи
влади. «Сильна караюча влада - це єдине, що забезпечує існування системи
Варн».[9,c.36] В інтересах збереження влади цар може порушувати закони і
використовувати будь-які засоби. Моральні основи не повинні прийматися до
уваги.
А ось Буддисти вважали всіх людей, рівними в праві на «порятунок».
Проголошуючи духовну рівність людей, ідеї любові до ближнього, буддизм був
пройнятий співчуттям до пригноблених мас. Він був спрямований своїм
вістрям протии засилля Варн брахманів і їїідеології. Тому, на мою думку,
буддизм ,як вчення не знайшов такого широкого поширення в Індіі.
Розвиток права в Китаї пов’язаний, в основному з ідеями Лао-Цзи та
Конфуція. Соціальним ідеалом Лао – Цзи був лад, заснований на рівності
людей і відсутності гноблення. Лао – цзи засуджує гніт і побори
експлуататорів. Він каже: «Голод в народі – це тому, що їх вищі беруть багато
податків на зерно. Це дає: - голод». [6,т.5,c.115]
Далі він засуджує свавілля та жорстокість правителів у сусідніх країнах.
Злидні трудящих він протиставляє розкоші багатіїв і називає цю розкіш
результатом розбою.
Але ідею відмови від боротьби – «недіяння» – Лао – Цзи обґрунтовує тим,
що люди повинні орієнтуватися на природні закони, не втручаючись у
громадське життя. Тоді, на думку Вчителя, насильство правителів саме по собі
буде усунуто. Цими ідеями Лао – Цзи чимось нагадує буддизм. Так само як у
буддизмі, теорія «недіяння» закликає до пасивності та смиренню, тобто
непротивленню злу.
Подібно вченню Лао – Цзи можно вважати правові ідеї Мо-Цзи. В його
вченні відображені інтереси пригноблених мас. Вони по суті носять примітивно
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– утопічний характер. за Мо - Цзи – верховна влада належить народу, який має
вище право обрання правителів і контролю за їх діяльністю. Для підтвердження
ідеї рівності всіх у державі Мо-Цзи посилається на волю неба.
Конфуцій лише викладає традиційні погляди Китаю того часу, не
придумуючи нічого нового. Дійсно, Конфуцій захищав громадські і політичні
порядки, проповідував ідеї культу порядків, збереження управління на основі
Ритуалу і Обрядів. При цьому відповідно до змісту ритуалу держава має бути
таким, щоб «Народ не смів, обговорювати державні справи.»[3,c.49] Тільки
таким шляхом можна зберегти панування родової знаті і уникати небажаних
змін.
Конфуцій виходив з уявлення про підкорення Долею людини, нібито
наданої небом. Цим він обґрунтував поділ людей на «вищих» і «нижчих».
Працівники зобов'язані коритися своїм експлуататорам. «Непослух
простолюдина вищому, - говорив він,- є початок безладу». «Якщо стерти
різницю між знаттю і простолюдинами, то як тоді можна буде показати
авторитет і велич знаті? До того ж, яке тоді буде держава, якщо не буде різниці
між благородними і простими людьми?»[2,c.42]
Важливою у вченні Конфуція є поняття «Жень»- гуманність, яка в його
розумінні означала принцип поваги і беззаперечного підпорядкування старшим.
Цей принцип означав любов, покірність підданих государя. Конфуцій вважав
небо божеством, зумовлюючим долі людей. З цієї позиції їм розглядаються
питання держави, правління, норм поведінки людей. Ідея божественної
природи влади – одна з центральних у вченні Конфуція. Цар зображується у
вигляді «сина неба» і тим самим обожествляются дії царя. Але самі государі –
не боги. Влада їх божественною доти, поки вони правлять розумно, слідуючи
по шляху, вказаному богом.
Найважливіша функція правлячих, по Конфуцію – це ставити кожної
людини на його місце в суспільстві відповідно до займаної їм посадою.
«...Государ повинен бути государем, підданий – підданим, батько – батьком,
син – сином»[6,т.5,c.26] . Ця ідея закріплювала існуючу суспільну ієрархію і
прирікала пригноблених на рабське становище.
Отже, розглядаючи політико-правові вчення Стародавнього Сходу, ми
побачили чимало спільних рис:
По-перше, і в СтародавньомуЄгипті, і в Межиріччі і в Індії, і в Китаї
рабство вважалось справедливим.
По-друге,боротьба проти рабства вважалася злочином.
По-третє, всюди сформувалася держава східно-деспотичного типу; право
на стороні багатства і знатності.
Не зважаючи на спiльнi риси,є i свої особливостi.
Стародавній Єгипет - заперечує чужоземців, перетворюючи їх на рабів.
У Древньому Межиріччі – проглядається строгий порядок кодифікаії.
У Давній Індії – мораль і справедливість-на першому місці.
У Стародавньому Китаї переважають:традиції,державність та ідеї рівності
Тим не менш, саме тут, на Сході, виникли і розвинулися державність і його
опора – правові теорії і разом з тим юридична література, правова культура, що
в кінцевому підсумку вплинула на правову культуру СтародавньоїГреції та
Стародавнього Риму.
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ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ УРСР 1964–1985 рр. (РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)
Історія Зміївського району 1964–1985 років знайшла своє відображення у
краєзнавчій літературі. Всю історію дослідження вказаної теми можна поділити
на два періоди: радянський (1960-ті – 1991 рік) та пострадянський або
український (з 1991 року).
1960 року було видано колективну працю А. А. Попова та Ю. С. Кегелеса
«Широкогабаритный механизированный птичник» [7]. Ця робота є описом
досвіду втілення у практику птахівництва новітньої на той час технології
інтенсивного методу утримання курей-несучок, розробленого Українським
науково-дослідним інститутом птахівництва (с. Борки Зміївського району).
Того ж року В. Ф. Сидора поділилася своїм досвідом роботи у брошурі
«2 000 000 яєць за рік». Авторка методичного посібника для птахівників
розповіла про отримання нею у 1959 році 1 000 000 яєць. Описується
організація роботи в широкогабаритному пташнику на 6 000 курей, та
потенціал застосування комплексної механізації у птахівництві [8].
Ці дві роботи дають уявлення про стан та перспективи розвитку сільського
господарства району на початку 1960-х років, описують передумови стрімкого
економічного злету, притаманного періоду 1964–1985 років. У контексті
нашого дослідження вказані праці цікаві ще й наведеним цифровим матеріалом,
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який надає змогу використати кількісні методи вивчення історії Зміївщини
«епохи застою».
1966 року Л. П. Галанцев склав буклет-брошуру «Зміївська ДРЕС» [1], у
якій розповідає про будівництво, початок роботи та подальші перспективи
розвитку електростанції. Велику частину тексту займає опис розбудови
соціальної інфраструктури селища енергетиків Комсомольського: дитячих
садочків, шкіл, житлового масиву, Будинку культури і т. ін.
1967 року розпочалася публікація 26-томної фундаментальної праці
«Історія міст і сіл Української РСР», яку започаткував том, присвячений
Харківській області [5]. Цю книгу написано з позиції доцільності
соціалістичного шляху розвитку народного господарства та суспільства. У
роботі описано соціально-економічний розвиток Зміївського району до 1967
року включно, наводяться його показники. Робота ця, відповідно до назви, веде
розповідь по населених пунктах окремо, що позбавляє можливості скласти
узагальнену картину по району в цілому.
1969 року авторським колективом у складі Л. Г. Гольдфарба,
В. М. Селіванова та К. Б. Правовєрової було опубліковано історикокраєзнавчий нарис «Зміїв». Останній розділ (с. 74-86) містить цікаву
інформацію про інфраструктуру, промислові підприємства, медичну та
культурну галузі міста [2].
1971 року з під пера Л. М. Строкова вийшов туристичний довідник
«Коробові Хутори» [6]. Для теми нашого дослідження цікавими є розділи,
присвячені опису рекреаційних закладів Зміївського району, розташованих у
мальовничих околицях с. Коропове.
1976 року вийшло друге російськомовне видання «Истории городов и сёл
Украинской ССР» [4]. З огляду на більш пізній час редакції цього тому, він
містить більше інформації, опис міст і сіл тут доведено до середини 1970-х
років.
1977 року видавництво «Прапор» випустило путівник «По Харьковщине»
[6], написаний колективом авторів. У книзі йдеться про великі міста й
новобудови області, зокрема про будівництво та начальний період
функціонування Зміївської ТЕС, хоча де в чому і повторює роботу
Л. П. Галанцева [1].
Нарешті, 1990 року опубліковано невеличкий туристичний буклет
«Знайомтесь – Зміїв: Короткий путівник» [3], який у стислій формі
розповідає про промислові об’єкти, заклади культури та інфраструктуру міста.
Власне, цей путівник є збіркою невеликих хронологічних статей.
Таким чином, радянський період історіографії досліджуваної теми налічує
всього 9 видань. При користуванні цією літературою необхідно пам’ятати
наступне. По-перше, кожну зі згаданих робіт присвячено окремому населеному
пункту або окремій темі. Крім того, негативні сторони розвитку економіки
1964–1985 років не висвітлені. Ймовірно, з ідеологічних причин. Тобто
наведену в них інформацію необхідно співвідносити з даними архівних установ
та мемуарною літературою, що дасть змогу синтезувати більш-менш повну
картину минулого. По-друге, з природних причин жодне з цих видань не
досягає верхньої дати хронологічних меж теми – 1985 року. Тим не менш,
література радянського періоду має високу цінність завдяки значному обсягу
фактів та кількісних показників.
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ЧЕРВОНИЙ ТЕРОР ПРОТИ ЦЕРКВИ В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ВІЙНИ ЯК ОДНА З ПРИЧИН ПАДІННЯ МОРАЛЬНОСТІ В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Історія Руської Православної Церкви має багатовікову історію. Особливо
насиченою подіями історія Православної Церкви в ХХ столітті. Це і період
деградації при Распутіні, і період гонінь при більшовиках, і період
подвижництва в роки Великої Вітчизняної війни, і її відродження в кінці
століття.
Актуальність нашого дослідження обумовлена продовженням процесу
втрати духовної культури сучасного суспільства. Більше половини українців
вважають, що живуть в аморальному суспільстві, Відповідно до соцопитування
55,8% українців вважають рівень моралі в Україні низьким. Про це свідчать
результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, повідомляє
Цензор. НЕТ з посиланням на «Лівий берег». При цьому, 33,2% опитаних
вважають рівень моралі середнім, і лише 4,2% - високим,а 6,8% респондентів
не змогли визначитися.[9]
Мною була висунута гіпотеза про те, що однією з причин занепаду, втрати
моральних орієнтирів суспільства є дії, проведені більшовиками щодо Руської
Православної Церкви . Тому об'єктом мого дослідження є історія
РПЦ;предметом - її історія в період громадянської війни (1917травень1922листопад).
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Мета - з'ясувати, чи пов'язаний процес гонінь на церкву із занепадом рівня
сучасної внутрішньої культури.
Завдання: - оцінити стан Російської Православної церкви після повалення
самодержавства та зміни в ній, місце, яке вона намагалася зайняти в житті
суспільства; вивчити діяльність церкви в нових умовах, в умовах формування
тоталітарної диктатури, і спробі примирити протиборчі сторони; вивчивши
літературу, розкрити факти знищення більшовиками церкви.
Методи дослідження: історичний, аналіз та оцінка отриманих відомостей,
узагальнення, діалектичний.
Вивчити питання гонінь на РПЦ мені дуже допомогли роботи С. Вериги,
Л. Регельсона, С. Мельгунова, в яких з усією нещадністю описані злодіяння
більшовиків.
При написанні роботи була використана різноманітна література та
джерела:
а) навчальна література і посібники (проф. Лічман Б.В. Історія Росії для
вузів - Ростов-на-Дону, 2005; Ратьковский І.С. і Худяков М.В.История
Радянської Росії, З-Пб - 2001).
б) монографії і дослідження: Введенський А. «Церква і держава» і
«Революція і церква». М.,1923., Верига Ст. «Конфіскація церковних цінностей в
Україні» Київ-Торонто, 1996, Бердяєв Н. Церковна смута і свобода совісті,
Шлях, 1926 р., № 5. Регельсон Л. «Трагедія Російської Церкви 1917 - 1945. М.,
«Фенікс», 2002.
Різні вчені писали багатослівні доповіді з питання про гоніння на РПЦ та
наслідки цього. Проте проведений мною аналіз літературних джерел показав,
що досі, на мый погляд, немає фундаментальних праць, присвячених даній
проблемі. Більшість робіт фахівців, що вивчають цей феномен є
вузькоспрямованими, в них розглядаються лише деякі аспекти проблеми. Разом
з тим, на мій погляд, недостатньо вивчені причини втрати морально-етичних
орієнтирів суспільства в результаті знищення церкви.
5 листопада 1917 р. в храмі Христа Спасителя, який вміщав патріархом
Московським і всієї Русі був обраний митрополит Московський Тихон. На
заключному засіданні Собору 20 вересня 1918 р. було вирішено черговий
Помісний Собор скликати навесні 1921 р. Засідаючи більше року, Собор не
вичерпав всієї своєї програми. Тим не менш, цей час став періодом
самовизначення РПЦ в нових історичних умовах. Була скасована остаточно
застаріла синодальна система церковного управління, та відновлено
патріаршество.
Проте
все більшу актуальність брала ідея «світської держави».
Тимчасовий уряд скасував обов'язкове викладання Закону Божого і передало
церковно-приходські школи у компетенцію Міністерства народної освіти.
Прем'єр-міністр заявив, що «…Тимчасовий уряд сповнений рішучості знищити
ті нитки, які заважають нового ладу стати позаконфесійним»[6,c.374].
Отже, церква, зовні потужна організація, опинилася в умовах наростання
кризових
явищ
в
небезпечному
становищі,
так
як,переважання
адміністративних методів в управлінні церквою над духовними, знизило
активність парафіяльного життя.
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Радянській владі існування церкви будь-якої конфесії було вкрай не
вигідно. Тому, після подій жовтня 1917 р. радянська влада розгорнула боротьбу
за «атеїстичну державу».
Перші державні заходи щодо відділення церкви від держави були
проведені вже на наступний день після повалення Тимчасового уряду.
Декретом про землю, прийнятим в ніч з 26 на 27 жовтня 1917 р., монастирі та
церкви позбавлялися своїх земель. Цим підривалася економічна самостійність
РПЦ.
Незабаром постановою РНК від 11 грудня 1917 р. школи духовного
відомства передавалися у відання Наркомпросу. Передачі підлягали «всі
церковно-приходські школи, вчительські семінарії, духовні училища, академії і
всі інші заклади духовного відомства. При цьому всі їх рухоме і нерухоме
майно також переходило у відання держави» . [6,379]
Ряд наділених владою діячів говорили в цей час про майбутнє вилучення з
храмів священних судин. Одночасно з'являються гасла: «Попи - це воші на
народному тілі», «священики - посібники мародерів і поміщиків». [3,c.9]
Державний тиск на РПЦ продовжував посилюватися. 20 січня 1918 року
Раднарком ухвалив декрет про відокремлення церкви від держави і школи від
церкви. Церква втрачала права юридичної особи. Всі будівлі та предмети,
призначені спеціально для богослужбових цілей, віддавалися за особливими
постановами місцевої або центральної влади в безкоштовне користування
відповідних релігійних громад. Викладання релігійних віровчень в навчальних
закладах заборонялося. Одночасно декрет, розвиваючи положення Декларації
прав народів Росії, яка проголосила свободу віросповідань, оголошував про
свободу совісті: громадяни могли сповідувати будь-яку релігію або не
сповідувати ніякої. Заборонялося видавати які-небудь місцеві закони, які
встановлювали б переваги і привілеї одного віросповідання над іншим. В
декреті, однак, містилася вказівка на те, що вільні виконання релігійних обрядів
забезпечуються остільки, «оскільки вони не порушують громадського порядку і
не супроводжуються посяганням на права громадян і Радянської
Республіки»[5,c289]
В листопаді 1917 р. Під час повстання московських юнкерів, Собор
звернувся до обох сторін із закликом не мстити, припинити кровопролиття і
проявити милосердя до переможених. Тоді ж було прийнято рішення про
відспівуванні загиблих з обох сторін і висунуто звернення до всього
російського народу покаятися в гріху братовбивства.
Прагнув уникати залучення в політичні події і патріарх Тихон. Він дав
зрозуміти, що відмовляє у благословенні військам Добровольчої армії так само,
як і окремим учасникам білого руху. У своєму посланні від 8 жовтня 1919 р.
патріарх забороняв духовенству ставати на бік білих і публічно їх
підтримувати.
Як видно з вищевикладеного, незважаючи на те, що Руська Православна
Церква займала суто нейтральні позиції по відношенню до нової влади, їй не
вдалося уникнути найжорстокішого тиску і кривавих репресій.
Серйозним потрясінням для Церкви стало повсюдне розкриття святих
мощів, яке з особливою силою розгорнулося в 1919 р. Спеціальну постанову з
цього приводу було видано Наркоматом юстиції в лютому 1919 р. Всього до
осені 1920 р. було проведено 63 публічних розкриттів. Спроби віруючих і
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духовенства чинити опір владі закінчувалися, як правило, арештами, судами і
висланнями. Загальна кількість загиблих за Церкву в роки громадянської війни
становило близько 12 тис. мирян, кілька тисяч осіб парафіяльного духівництва і
ченців, а також 28 архієреїв (вищого духовенства РПЦ). [4с.123]
Те, що сталося після приходу до влади в Україні соціалістів та
більшовиків, історія ще не знала. Безлад, анархія, погроми, гвалтування,
пограбування і вбивства тисячі невинних людей – те, що за собою несла в
Україну нова так звана«радянська влада». Однією з перших страшних репресій
зазнала Православна Церква. З цього часу звідусіль починають надходити
страшні звістки: червоноармійцями священника прив’язано до хвоста
необ’їзженого коня і пущено в поле – залишився один «мішок з кістками»,
священника закопано живцем, втоплено, забито чи замордовано на смерть,
розстріляно, посаджено на кіл, порубано шаблями на шматки. В Херсоні – у
тому ж році трьох православних священників більшовиками було розіп’ято на
хрестах, і тому подібне.[7c,704]
Ось неповні дані про гоніння на церкву в центральних губерніях протягом
півроку (червень 1918 - січень 1919):
«Вбито митрополитів - 1 (Київський Володимир), архієреїв - 18,
священиків - 102, дияконів - 154, ченців і черниць - 94. Закрито 94 церкви і 26
монастирів. Сплюндровано 14 храмів і 9 каплиць. Секвестрировані майно і
земля у 718 причтів і 15 монастирів. До тюремного ув'язнення засуджено за
«контрреволюційність» 4 єпископа, 198 священиків, 8 архімандритів і 5
ігуменів. Заборонено хресних ходів 18, розігнано церковних процесій 41,
порушені церковні богослужіння непристойністю в 22 містах і 96 селах».[6]
Більшовики не тільки нарощують стихію страшних злочинів, але і
систематично підживлюють її своєю демагогією, направляючи її в тільки їм
відоме русло.
Особливо старалися кати з латиських загонів, китайців чи
інтернаціональних батальйонів - улюбленців Троцького.
У січні 1919 року в Чернігові у жорстокий спосіб було закатовано прот. В.
Єфимовського. Це вбивство одним із перших розпочинає перелік злочинів
комуністів проти Православної Церкви на Чернігівщині. Дещо пізніше, в тому
ж 1919 році більшовиками жорстоко вбито архієпископа Чернігівського
Василія (Богоявленського). Після нелюдських катувань його живцем скинуто з
їдучого на великій швидкості потягу.[6,там також]
Навесні-влітку 1921 р. сталася катастрофа - посуха і згубний голод
охопили обширні території України, Поволжя, Приуралля, Північного Кавказу і
Криму. Понад 33 млн. чоловік виявилися охоплені цим лихом, кілька мільйонів
загинули від голоду. Російська Православна церква взяла активну участь у
допомозі голодуючим.
Під головуванням патріарха Тихона в країні був утворений «Всеросійський
громадський комітет допомоги голодуючим» (Помгол), Однак, В кінці серпня
1921р. Помгол був розпущений, а на його місці виникла «Центральна комісія
допомоги голодуючим при ВЦВК». Незважаючи на це, Церква продовжувала
роботу по збору коштів постраждалим. Зібрані гроші могли здаватися
парафіями «або безпосередньо у місцеві фінвідділи, або направлятися за
бажанням парафій в розпорядження вищих органів»[2 c.138]
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Слідом за цим 23 лютого 1922 р. ВЦВК прийняв декрет «Про порядок
вилучення церковних цінностей, що перебувають у користуванні груп
віруючих». 19 березня В. І. Леніним було підготовлено лист для членів
Політбюро, в якому вказувалося, що «саме тепер і тільки тепер, коли в
голодних місцевостях їдять людей і на дорогах валяються сотні, якщо не тисячі
трупів, ми можемо (і тому повинні) провести вилучення церковних цінностей з
самою шаленою і нещадною енергією»[1c.356] Вказівку Леніна, таким чином,
переслідувала дві основні цілі: забезпечити допомогу голодуючим районам
країни і в той же час підірвати значення Церкви, зменшивши її вплив на
населення.
Однією з головних завдань більшовицького керівництва на початку 1920-х
рр. став підрив впливу РПЦ в масах. 25 березня 1922 р. на місця була розіслана
секретна циркулярна телеграма ЦК РКП(б) за підписом секретаря ЦК В. М.
Молотова, в якій вказувалися шляхи вирішення цієї проблеми: «Потрібно
розколоти попів або, вірніше, поглибити і загострити існуючий
розкол».[4.c.326] Дійсно, у 1922 р. розкол у Православній Церкві став фактом.
Щоб якось спасти православ’я, у жовтні 1921 р. відбувся перший
Всеукраїнський православний церковний собор, на якому обрано власну
ієрархію, затверджено канони та устрій Української автокефальної
православної церкви (УАПЦ). Закон про автокефалію (самостійність) було
прийнято ще в Українській Народній Республіці 1 січня 1919 p., але тоді у
зв'язку зі зміною влади його не було реалізовано. Всеукраїнська Церковна Рада
обрала митрополитом священика Василя Липківського. До цього він був
настоятелем Софійського собору і вів Службу Божу українською мовою.
Таким чином, ми бачимо, що з плином часу боротьба проти православної
церкви набувала все більш жорстокі та грубі форми. Було зруйновано безліч
храмів, вбиті і заарештовані сотні священнослужителів.
Вивчивши і проаналізувавши літературу за темою роботи, мною зроблені
висновки про те, що жалюгідний моральний стан сьогоднішнього суспільства
пов'язана з тими подіями, які проводилися державою щодо церкви в перші роки
існування СРСР.
1. До жовтневої революції церква являла собою потужну організацію, але в
церковному житті поступово наростали суперечності.
2.Представники духовенства займали політичний нейтралітет, однак,
незважаючи на це, вона зазнавала жорсткий тиск.
3. З часом тиск на церкву посилювався і набував все більш жорстоких
форм: розорялися церкви, монастирі, священнослужителі піддавалися
жорстоким репресіям.
4.Були знищені архітектурні та культурні пам'ятки країни
5. Ліквідація впливу церкви на духовне життя суспільства призвела до
деградації суспільства, втрати моральних орієнтирів.
Висунута на початку дослідження гіпотеза повністю підтверджена.
Гоніння на Руську православну церкву, а згодом і на інші конфесії,
зробили свою чорну справу. Народ «...втратив іскру Божу», що відбилося на
духовному стані суспільства зовсім скоро. Суспільство увійшло в «нову смуту,
розгул анархії, і атеїзму, втрату духовно-моральних цінностей».
Результати не змусили себе довго чекати і вже в 30-і рр. ми бачимо, що
люди перетворюються в донощиків, зрадників, їх губить жадібність. Прикладом
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може служити роман Булгакова «Майстер і Маргарита». На зміну
християнської моралі прийшла нова система цінностей під жорстким
контролем ВКП(б). Однак, позбавивши людей віри в Бога, влада насаджувала
новий, комуністичний культ зі своїми «святими», «Мучениками» і «мощами»,
на зміну хресним ходам прийшли демонстрації трудящих, формувався новий
«іконостас».
Здавалося б, після краху комуністичного режиму сучасне духовне життя
мало би відновитися, але ми бачимо ще більший занепад: величезна кількість
хабарників, убивць, злодіїв, поява так званих «олігархів»,«членів сімей»,
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ЧОМУ Я ОБИРАЮ ДЕМОКРАТІЮ
На основі наявних в учнів знань з історії та правознавства сформувати
уявлення про сучасне демократичне громадянське суспільство, визначати його
ознаки; розвивати соціальну, формувати комунікативну та полікультурну
компетенції, вдосконалювати інформаційну компетенцію уміння самостійно
знаходити та опрацьовувати інформацію; виховувати активну життєву позицію
учнів, демократичне ставлення до суспільних процесів, свідоме бажання
захищати демократію та ії переваги перед тоталітаризмом, авторитаризмом,
ксенофобією, шовінізмом.
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СЕЛО ОЖЕНИН ЗА ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ
Оженин – найбільше, найкрасивіше село на Острожчині. Вперше його
назва згадується в історичних документах І половини XVI ст., а саме в році
1534. В ті давні часи оженинські маєтності належали князям Заславським –
можновладним магнатам польсько-литовської держави. Вже тоді село було
предметом міжусобних сутичок, про які знав навіть король. Сталося так, що
Михайло Заславський заклав село Оженин за кілька тисяч литовських грошей
Янові і Катерині Комницьким, а потім вирішив залишити село за собою.
Комницькі подали на Заславського до суду, але коли повітова шляхта на чолі з
Луцьким намісником приблизилась до володінь князя Заславського, він зустрів
їх пострілами. Король Стефан Баторій по цій події навіть видав указ, що
згадується в акті від 20 червня 1583 p., яким зобов’язував кременецького,
володимирського, луцького старост ополчити шляхту всього волинського
воєводства для приборкання непокірного князя. Справу, очевидно, виграв
останній, тому що вже 29 вересня 1583 року він продав Оженин із с. Стадники
Криштофору Римінському. Той у свою чергу 10 липня 1590 року продав ці
маєтності Іванові Одинцю-Соколовському, який 30 липня 1629 р. в Луцьку
земському судді перепродав наше село Данилові Божець-Єловицькому –
кременецькому підкоморію, що володів також селами Плоске, Дереморівка,
Чепель, Давидів та іншими. Відтоді, з невеликими перервами, Оженином
володіли лише Єловицькі. У XIX столітті його власники Грациан Єловицький
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був сьомим нащадком цього могутнього і заможного старовинного волинського
роду, польсько – литовського походження, який ще до XVI століття
користувався княжим титулом, а його представники займали високі урядові
посади.
Саме періоду господарювання останнього представника роду Єловицьких
в Оженині ми вирішили присвятити наше чергове дослідження. Як жив
останній власник Оженина, з якими думками і подіями зустрічали і проводжали
день Божий наші прадіди ми спробуємо дізнатися з документів, фото тих часів
і, звичайно, зі спогадів односельчан.
Так вже повелося з давніх-давен, що щедрі українські землі весь час були
«яблуком розбрату» не тільки між окремими феодалами, а й між величезними
державами – Литвою, Туреччиною, Угорщиною. Але найбільше хотіли бачити
себе в ролі власника українських чорноземів, ставків, левад, нив, річок і
українського люду дві найближчі «сусідки» – Польща і Росія, які з часу своєї
появи на світ заплямували себе тавром загарбника нашої Батьківщини, чим весь
час викликали в українського народу протистояння і боротьбу за свою землю і
віру. Документи 1648-1654 років засвідчують «Оженино», «Оженинскоє
владение», «оженинские леса» як місце, де активно діяли козацько-селянські
ополченці в противагу каральним загонам польської шляхти. Так, наприклад, у
донесенні возного від 13 квітня 1649 року мовиться, що в кременецького
підкоморія (двірського чиновника) ополченці спалили в «Оженино» його
майно, архів і документи, в яких стверджувалися феодальні повинності селян.
Не припинялись ця боротьба і після визвольної війни Хмельницького. Селяни
нападали на поміщицькі маєтки, рубати ліс, знищувати панські посіви.
Звичайно, що така поведінка оженинців викликала у землевласників бажання
ще більше посилити феодальний гніт. Водночас із збільшенням соціального
напруження зростає і національно-релігійне гноблення. Польські власті разом з
католицькими духовенством намагаються окатоличити місцеве населення.
Документи за 1728 рік стверджують, що власник Оженина Францішко
Єловицький примушував місцеве українське населення відвідувати уніатську
церкву, а сам же він в 1722 р. здійснив паломництво в Рим і привіз в
оженинський костел образ Божої Матері – Мадонни, який і до нині зберігається
в нашому селі, в православному Свято-Михайлівському храмі, і є однією з
найбільш шанованих ікон вірянами.
Не бачило спокою і достатку наше село і після входження Волині до
складу Росії в 1793 році. Оженинці продовжували жити в злиднях і безправ’ї. В
лютому 1840 р. економ М. Дідковський за непокору бив місцевих селян
канчуками, палицею, ногами, погрожував вбити, або заслати в Сибір. В цей час
«популярним» покаранням було випровадження на службу в російське військо.
Так місцевий житель Квасунь Мусій відмовився виконувати панський наказ, за
що й був владою засуджений на 25 років армійської служби.
Маючи низькі врожаї, селяни змушені були найматися до панів на роботу –
за 60 копійок в день з конем, за 30 копійок – без тягла. По 20 копійок у день
платили жінкам. Важке матеріальне становище погіршували численні податки –
подушне, державний, земельний, земські і страхові збори.
Початок ХХ століття приніс для України і для Острожчини чергову війну
за її багатства. В котрий раз, використовуючи тяжке становище нашої держави,
озброївшись аморальністю, цинізмом і хижацькими інтересами на українських
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теренах зійшлися в двобої буржуазна Польща і більшовицька Росія. У другій
половині вересня 1920 року Оженин захопили польські війська. Та за Ризьким
договором 1921 року між Росією і Польщею західні землі України, включаючи
Волинь, Острожчину і наше село Оженин ввійшли до складу Польщі. Село
підпорядковували Хорівській гміні Острозького повіту Волинського
воєводства. За даними 1921 року в селі було 155 житлових будинків, 865
жителів, в тому числі 796 українців. (Примітимо тут також, що село Оженин
включало в себе польські колонії Вітольдувку і Маївку).
Таким чином, «завдячуючи» договору в м. Ризі, наше село Оженин знову
повернулося в «обійми» польської держави. Наш край, як і всі
західноукраїнські землі зазнав важкого соціального гніту, польські власті
обкладали селян чисельними податками. Ускладнювало тяжке становище
оженинців те, що більшість селянських господарств були малоземельними,
продавати ж свою сільськогосподарську продукцію вони могли лише за
низькими цінами, які поляки встановлювали в той час. Все це неодмінно вело
до пошуку додаткового заробітку і наймів, а це була лише «чорна» робота.
Поляки на наших землях почали активно впроваджувати в життя політику
колонізації, ополячення та окатоличення нашого населення.
Польська влада в історії нашого села залишилась ще як піонер шляхобуду,
зокрема їй належить ініціатива і будування автошляху від Оженина до м.
Острога. Цей шлях почали будувати в 1923 році на основі ґрунтової дороги. На
той час бруківка вважалась якісною дорогою, і влада на будівництво грошей не
шкодувала. Велику роль у будівництві шляху відіграла залізниця. Саме по ній
вантажні потяги привозили сюди будівельний камінь, який перевантажували на
кінські підводи і розвозили по дільницях дороги.
Найтяжчим питанням, з яким зустрілася Друга Річ Посполита після
Ризького договору було національне питання (типова проблема всіх імперій і
тих земель, які вони приєднують до себе насильницьким шляхом). Хоча
офіційно польська Конституція 1921 р. і 1935 р. проголошувала рівні права всіх
громадян, національна політика польських властей у І половині 1920-х років
відзначалася особливою дискримінацією.
Вона відома під назвою «політика національної асиміляції», що
передбачала створення однонаціональної польської держави шляхом
примусової асиміляції населення так званих «східних кресів», куди входила
Острожчина, а також відмовлялося особам непольського походження у праві
вільного національного розвитку. Конкретними проявами цієї програми стала
асиміляторська мовна та шкільна політика, колонізація східних земель
осадниками, недопущення осіб непольського походження до роботи в
адміністративному апараті. А за даними перепису населення за 1921 р. у
Волинському воєводстві проживало 1 млн. 134 тис. українців, 191 тис. поляків,
178 тис. євреїв, 35 тис. німців. Але жоден українець, чех, німець чи єврей не
виконував у міжвоєнний період функції старости. І лише незначна частина осіб,
і то за умов повної гарантії своєї лояльності до влади, могла займати нижчі
щабелі в адміністративному апараті, зокрема у самоврядуванні.
Політика варшавського уряду характеризувалася також польською
осадницькою колонізацією на західно-українських землях. Найбільше
віськових осад виникає на території південних земель Волинського воєводства,
де були найкращі землі. За даними Центрального союзу осадників, до початку
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1923 року осадники отримали допомогу в розмірі понад 2 мільйони доларів. До
1929 року у Волинському воєводстві виникає понад 3000 осадницьких
господарств.
І як не згадати тут релігійне питання, бо збереження православними
українціями віри своїх батьків було основою їх як нації. Чималих переслідувань
зазнали наші земляки, бо були об’єктом окатоличення, а відтак і ополячення.
Особливо наприкінці 30-х років розгорнулося масове навертання їх до римокатолицької віри. В селі протягом 1935-1937 рр. будується новий костел
«Найсвятішого Серця Господа Ісуса». Будували його всі поляки Хорівської
гміни, куди входило наше село. Пани надавали коні, якими з Острога звозили
цеглу, поряд будували приміщення для ксьондза. Великий двоповерховий
костел розпочав богослужіння в 1938 році. Перед війною костел обслуговували
три капуцини (монахи), вони носили великі коричневі сутани з рукавами і
поясом. Два молодших були у добрих стосунках з оженинцями, а третій лаяв
місцевих селян за те, що не ходили в костел і шанували українські традиції.
Досить складними соціально-політичними відносинами між українцями і
поляками відгукнулися події в середині 30-х років. Проводячи загальний аналіз
справ, підкреслимо, що до смерті Ю. Пілсудського воєвода Волинський Генрих
Юзефський намагався проводити політику «взаєморозуміння» польської влади і
українського населення, а після смерті Пілсудського, новий уряд активізував
процес ополячення українців. З’явились лозунги: «Польща для поляків!»,
«Купуй у поляків!» Службовців української та російської національності
переводили в центральну Польщу. Збільшивши і тиск на православних.
Історики вважають, що власне цей період нерозумної політики з боку офіційної
Варшави послужив в майбутньому основою «Волинської трагедії».
Націоналістично налаштовані українці хотіли відомстити за насилля і
приниження, яких вони зазнали в 1935-1939 роках.
Значні національно-соціальні протиріччя корінилися ще в тому, що у всіх
ділянках державного, суспільно-політичного, культурного життя країни
вживатися могла лише державна, тобто польська мова. Нічого державного тут
не було, таке явище характерне для багатьох країн. Українська мова могла
існувати виключно як місцевий діалект у художніх творах для означення
місцевого колориту. Вже 21 травня 1921 р. волинський воєвода видав
розпорядження про заборону української мови на території воєводства в
офіційному користуванні. Прагнучи прискорити процес інкорпорації
українських земель Польщею, в 1924 р. було прийнято закон про заборону
вживання української мови в державних установах. У цьому ж році міністр
освіти, професор Львівського університету Станіслав Грабський здійснив
реформу школи, яка перетворила більшість україномовних шкіл на двомовні,
так звані утраквістичні. Реформа школи 1924 р. була однією з ланок
загальноосвітнього курсу польського уряду на ліквідацію української мови і
національного самовираження місцевого населення.
1 вересня 1939 року. В цей день почалася Друга Світова війна, де першою
офіційною жертвою фашизму стала Польща, і хоча СРСР не здійснив нападу на
цю країну, але поляки в цей момент розглядалися з боку комуністів – ворогами.
Недаремно Сталін вважав себе «вірним ленінцем», бо вирішив до кінця
реалізувати план, автором якого був Ульянов: віддати Західну Україну на
початку 20-х років, щоб згодом, зміцнившись, повернути її собі вже назавжди.
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Історія не визнає однобокого підходу до вивчення будь-якої теми. Завжди є
намагання показати в її дослідженні і позитивні, і негативні сторони. Тепер ми
знаємо, як було, і лише можемо припустити, а що якби... Але історична наука
не містить слова «якби», а лише твердження – було.
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ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Війна – це страшне лихо, смерть і сльози, втрати близьких, знущання над
живими. Для українцівжахи війни почалися 22 червня 1941 р., коли німці
завдали нищівного удару по СРСР. На захоплених територіях встановлювався
німецький окупаційний режим, відбувалася ліквідація будь-яких ознак
державності й територіальної єдності. Чинився шалений наступ на духовне
життя поневоленого народу. Тисячі людських доль було понівечено війною.
Особливо важко довелося жінкам у роки Другої світової війни. Чоловіки
йшли на фронт. На тендітні жіночі плечі опустився важкий тягар: це їм
потрібно було виорати, посіяти й виростити хліб для фронту. Це вони замінили
своїх чоловіків, батьків, братів у шахтах та на заводах. Уже перші звістки про
віроломний напад Німеччини викликали в жінок безмежний гнів і пекучу
ненависть до ворогів. На зборах і мітингах, що проходили по всій країні, жінки
заявляли про свою готовність стати на захист Батьківщини: ішли у військові й
там наполегливо домагалися відправки на фронт.
Дана тема є актуальною та цікавою, оскільки і в ХХ столітті, і сьогодні
участь жінок у воєнних конфліктах стає реальністю. З наукової точки зору
актуальність теми визначається тим, що дослідження та вивчення жіночих доль
у роки Другої світової війни в науці майже не проводилися й не отримали
жодного повного висвітлення в наявній літературі. Крім того, на сучасному
етапі склалася досить сприятлива ситуація, що дозволяє більш глибоко та
об’єктивно дослідити й по-новому розглянути становище населення в роки
війни.
Послідовне вивчення й осмислення даної проблеми здійснювалося
радянськими та сучасними вітчизняними істориками (В.Я.Галаган,
І.Т.Гринченко, Н.М.Головін, М.В. Коваль) [1-3; 4; 6-8]. Саме вони ввели в
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науковий обіг значну частину документального матеріалу й дали перші
концептуальні оцінки, а також працювали над поглибленим вивченням теми
українського жіноцтва в роки Другої світової війни.
У дослідженні здійснено спробу розкрити дану проблему, зокрема на
прикладі життєвої історії учасниці війни. Тому робота містить розповідь самої
очевидиці подій. Дані спогади не є опублікованими матеріалами та записані з
вуст жінки, чия доля пов’язана з трагічними роками війни.
У кожній сім’ї пам'ять про війну, героїзм української жінки буде жити
завжди, адже в кожній із них чи то бабуся чи прабабуся боролися з
фашистськими загарбниками. Особливо нелегка доля дісталася жінкам, які не
побоялися піти на фронт, ризикуючи власним життям, рятувати інші. У місті
Охтирці, що на Сумщині,також є мужня й відважна жінка-фронтовик Ганна
Раб, нині Коваленко Ганна Марківна. Те, що довелося побачити, пережити й
робити на війні, жахливо суперечило її жіночому єству.
Коваленко Ганна Марківна народилася 30 грудня 1926 року в селі
Погрібняки Семенівського району на Полтавщині в багатодітній родині. У
родині було п’ятеро дітей (брати Федір – найстарший, Михайло, Володимир,
сестра Уляна і, звісно, Ганна). Батько був держслужбовцем. Саме тому сім’я
Раб була змушена часто переїздити з міста в місто (Оржице, Хорол, Пирятин,
Охтирка).
Ганна Марківна прагнула успішно закінчити школу та вступити до
педагогічного училища.Та її мріям не судилося збутися. У червні 1941 року по
країні пролунала жахлива звістка – гітлерівська армія перейшла кордон нашої
Батьківщини, почалася кривава війна.
Сім’я Раб майже в повному складі опинилася в м. Есентуки, де їх
прихистила вірменська сім’я, теж багатодітна (п’ять синів). У приїжджих не
було нічого їсти з собою та ще й мама Ганни Марківни тяжко захворіла –
відняло ноги. Та дівчина в таких складних умовах не розгубилася, не здалася,
не стала чекати допомоги й пішла до місцевого госпіталю просити дозволу
працювати, хоча б «чорноробочою». Розвантажували поранених, прийняли 900
чоловік.
Здавалося б, звичайна підсобна робота, але поранених поступало все
більше й більше. Молоді хлопці, покалічені війною, відмовлялися їсти, адже не
хотіли жити. І саме юна дівчина Ганна взяла на себе зобов’язання – переконати
цих мужніх воїнів не відмовлятися, а боротися за своє життя. Мабуть,
урятувала не один десяток людських доль.
Та смілива й наполеглива дівчина не зупинялася на досягнутому. Їй замало
було бути корисною в тилу – вирішила піти на фронт. У 1942 році Ганна
написала заяву до військомату, хоча й була занадто юною. Уже через три дні
прийшла повістка про необхідність з’явитися до військомату. 25 дівчат
відбирали у військоматі, щоб відправити в училище – школу молодших
авіаспеціалістів у м. Совєтошені у Вірменії. Через півроку навчань в училищі
відправили на фронт.
Доля цікаво повернулася до Ганни Марківни, адже коли розподіляли
випускників, молода дівчина потрапила в групу, що складалася із 12 хлопців і
вона тринадцята. Командири вірили, що така дівчина як Ганна, з характером,
буде командувати юнаками. І не помилилися…
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Їхня група із тринадцяти чоловік була зарахована в резервний полк 16
повітряної армії
230 дивізії 55 гвардійського винищувального полку.
Перебуваючи на фронті, дівчина отримала тяжке поранення, але була
врятована. У 1943 році сім’я Раб уже повернулася до свого дому – у звільнене
від фашистів місто.
Війна забирала тисячі життів, руйнувала людські долі. Та інколи
траплялося, що ці трагічні події об’єднували закохані серця. Ганна Марківна не
стала винятком, адже на фронті зустріла свого героя, який, наче принц у казці,
урятував їй життя. Мабуть, це була найщасливіша подія в житті мужньої та
сміливої жінки-воїна. Відважний лейтенант не лише врятував від загибелі тоді
ще зовсім юну дівчину, але й, одружившись з нею, піклувався про спільну сім'ю
до останнього подиху. Звісно, про те, як німці бомбардували госпіталь, у якому
перебувала вона, щойно прооперована, разом з іншими пораненими, Ганна
Коваленко згадує зі смутком на обличчі та болем в очах.
Ганна брала участь у боях на Курській дузі, в оборонних операціях у
Ковелі та Любліні. А за визволення Варшави їй навіть оголошена подяка від
самого Сталіна. Разом з бійцями дійшла до Німеччини, де й зустрічала звістку
про завершення війни.
Армійська дисципліна, солдатська форма на багато розмірів більша,
чоловіче оточення, важкі фізичні навантаження – усе це стало нелегким
випробуванням. Але Ганна Марківна, на перший погляд, тендітна жінка,
мужньо відстоювала честь і свободу Батьківщини.
За мужність і відвагу, проявлені в боях, молодший сержант у відставці
Ганна Марківна Коваленко відзначена урядовими нагородами: орденом Богдана
Хмельницького 3-го ступеня та орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня,
медалями: Жукова, «За перемогу над Німеччиною», «За відвагу», «Захиснику
Вітчизни» та багатьма ювілейними медалями. Зараз вона на заслуженому
відпочинку, але має активну життєву позицію.
Протягом століть жінка була й залишається символом миру, берегинею
домашнього вогнища й затишку. Слухаючи розповіді цієї жінки, бачачи за
кожним її словом біль і сльози, ми ще раз переконалися, що війна руйнує
людські долі. І хоча в усі часи долею жінок були сім'я й дім, але це не заважало
їм ставати воїнами. У нашій пам'яті назавжди залишиться подвиг цих простих
українок. Для нас вони справжні герої, які з честю пройшли всі випробування
долі. Ось такі вони – українські жінки!
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ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ОУН ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ НА ТЕРЕНАХ,
КОНТРОЛЬОВАНИХ УПА
Одним із найважливіших для України аспектів Другої світової війни була
діяльність Української повстанської армії (УПА), спрямована на виборювання
незалежності. Сьогодні особливо вражає той факт, що в цей важкий час армія
не тільки воювала, а й у дуже стислий термін на звільнених від окупантів
територіях впроваджувала справжню державну економічну модель, розроблену
задовго до початку війни. Між Першою та Другою світовими війнами
опрацюванням програми економічної політики в майбутній незалежній Україні
серйозно займалася Організація українських націоналістів. Протиставляючи
себе водночас і комуністичному, і нацистському режимам, але при цьому не
поділяючи і ліберальної доктрини, теоретики ОУН прагнули впровадити в
Україні новий, третій шлях розвитку[1]. Суть його полягала у застосуванні
найкращих надбань людства в площині економічної теорії та практики. Цей
третій шлях розвитку був успішно пройдений в Чехословаччині, Німеччині,
Франції, Італії, США і має назву «економічний націоналізм» [2].
Актуальність теми полягає у тому, що економічний націоналізм є
ефективним принципом формування потужної високотехнологічної економіки і
створення на цій базі основ для постійного зростання добробуту населення .А
саме це є одним з головних завдань незалежної України.
Суть економічного націоналізму полягає у захисті власного національного
виробника з метою дати йому зміцніти й підготуватися до неминучої у
майбутньому світової конкуренції, а потім і утвердитися на світових ринках.
При цьому використовуються такі методи, як протекціонізм, меркантилізм та
інші. Метою використання цих заходів є створення економічної бази
національної держави, а відтак і формування модерної нації. Економічний
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націоналізм передбачає політику, в якій допускається використання елементів
класичного капіталізму й принципів вільного ринку, з одного боку, і захисних
методів та державного регулювання окремих сфер господарського життя в
інтересах нації – з іншого. Співвідношення методів коливається в залежності
від рівня розвитку[10].
Ідея економічного націоналізму полягала не в самоізоляції власної
держави і не в економічній ксенофобії. Основна його мета передбачала
створення потужної економічної бази країни власними силами. На практиці це
неминуче означало поєднання найефективніших елементів класичного
капіталізму з державним впливом. Яким мало бути це співвідношення,
залежало від стану розвитку національної економіки відносно інших. Після
досягнення рівня економіки, здатного конкурувати з розвиненими державами,
економічний націоналізм передбачає зміну тактики – від захисних дій держава
переходить до підтримки економічної експансії національного бізнесу. На
порядок денний виходить вільна торгівля, яка проповідується усьому світу для
забезпечення максимального обсягу власних ринків збуту.
Український націоналізм та його творці – провідники ОУН – були
сучасниками розквіту економічного націоналізму в Європі. Спостерігаючи за
розвитком держав у міжвоєнний період, члени ОУН сформували власну
економічну платформу, адаптовану до українських реалій[3]. Щоправда, шлях
українців до впровадження економічних теорій, на відміну від багатьох інших
націй, лежав через боротьбу за здобуття незалежної держави.
Усі господарські плани ОУН були розподілені на чотири групи: фінансові,
торговельні, промислові та аграрні [5]. За кожним із напрямів до Першого
Конгресу ОУН в 1929 році готувалися спеціальні реферати – тексти проектів
організації господарства майбутньої України. Кожен з них був окремим
дослідженням, яке спиралося не тільки на теоретичні надбання розробників, але
і на практичний досвід інших держав [6]. Насамперед увага націоналістів була
прикута до практики Чехословаччини та Польщі – країн, котрі нещодавно стали
на шлях незалежного розвитку і які вони добре знали. В другу чергу
розглядались розвинені країни.
Автор реферату «Фінансова політика України» Яків Моралевич у першу
чергу розглянув питання введення національної грошової одиниці, створення
банківської системи та процедури виплати державних боргів.
Обираючи оптимальний спосіб управління промисловістю, Леонід
Костарів запропонував розподілити всі галузі на три основні групи. До першої
належали ті, які мали стратегічне значення (об’єкти гірничої, металургійної,
частково – хімічної промисловості, машинобудування, оборонного комплексу).
Ними мала володіти й управляти держава. Друга група – галузі, які мали менше
стратегічне значення: видобуток і обробка мінералів, деякі види
машинобудування і хімічної промисловості. Тут підприємства мали ставати
акціонерними товариствами із контрольним пакетом акцій в державній
власності. Решта акцій мали бути передані до рук приватних підприємців, що,
безсумнівно, сприяло б розвитку вільного біржового обігу. Третя група
охоплювала всі інші галузі. За задумом Л. Костаріва, до неї мали б входити
майже всі середні та малі приватні підприємства, котрі діяли б у рамках вільної
конкуренції без жодної участі держави[9].
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Систему організації торгівлі розробив Микола Сціборський. Крім
пріоритетних завдань та пропозицій, автор дав відповіді на запитання про те, як
треба захищати національну економіку від шкідливих зовнішніх впливів, як
найкраще розподіляти наявні блага в суспільстві, як створити сприятливі умови
для організації українського експорту. Для цього весь реферат був розділений
на 3 ключові блоки: 1) організація зовнішньої торгівлі (імпорт-експорт); 2)
організація внутрішньої торгівлі; 3) організація транспортної мережі[4].
Економічна платформа ОУН передбачала передачу торговельної діяльності
на ринку зерна до приватних рук. Фермерські господарства мусили вирішити
аграрне питання в Україні[5]. Ініціатива та управління земельними ресурсами
передавались фермерам, які могли обирати вигідні умови роботи, обробляти
землю, вести торгівлю і сплачувати податки. Для успішного старту
передбачалося виділити спеціальні довгострокові кредити. Їх збалансовано
мали надавати і держава, і приватний капітал[4].
Базами реалізації економічної політики ОУН протягом кількох місяців у
1943 р. виступали «повстанські республіки» УПА на Волині (Колківська,
Кременецька, Антоновецька, «Січ»), які складалися з декількох десятків сіл,
контрольованих повстанською владою. Тут були облаштовані казарми для
вояків, медпункти, лазарети, лазні, м’ясокомбінати, хлібопекарні, тартаки,
млини, швейні, взуттєві, шкіряні та майстерні по ремонту зброї тощо. Участь
місцевого населення у допомозі повстанцям була у цих регіонах доволі
високою. Практичне використання економічного націоналізму було ускладнене
відсутністю власної держави та воєнними подіями. Однак навіть у прикладах
організації господарського життя та у зверненнях до бійців УПА та цивільного
населення містились довоєнні ідеї ОУН щодо специфічного економічного
устрою майбутньої держави. Доволі яскраву картину змальовує один із записів
у щоденнику повстанця Олександра Повшуха, датована 1 серпня 1944 року:
«…Як на диво в державі була створена держава: були школи, створені
підпільним проводом уряди, по селах були впроваджені електрика (Хрінники і
інші села) і сотні безстрашно гуляли… Ставки збіжжя, молока, м’яса і інше
селяни платили повстанцям, селянин знав тільки повстанців (провід)» [8].
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АЦТЕКИ
Ацтеки називали свою батьківщину «островом Ацлан» (місце, де живуть
чаплі). Точне місцезнаходження їх прабатьківщини невідомо, проте більшість
дослідників схиляються до думки, що спочатку плем’я жило на островах,
прилеглих до північній частині Каліфорнійського затоки. Від слова «ацлан» і
пішла назва «ацтек». Те, що зазвичай називають ацтекської цивілізацією,
фактично було створенням щонайменше семи племен, серед яких мисливські
племена власне ацтеків виявилися найбільш войовничими.
Ацтеки були великими любителями словесності і збирали бібліотеки
кодексів з описами релігійних обрядів та історичних подій або які мають
реєстри збору данини. Папір для кодексів виготовлявся з кори. Деякі вчені
стверджують, що до наших днів не дійшло жодного ацтекського кодексу
доіспанської епохи, інші вважають, що таких два – Бурбонський кодекс і
Реєстр податків [4].
У другій половині XII ст. ацтеки з’явилися в Центральній Мексиці.
Відповідно до їхніх власних переказів, колись дуже давно до них звернувся богпокровитель Уїцилопочтлі і сказав, що вони повинні оселитися там, де їм вкаже
орел, що сидить на кактусі і пожирає змію. 165 років шукали ацтеки це місце на
мексиканських просторах. Залишилися позаду численні виснажливі походи і
криваві битви з іншими племенами, і нарешті, божественне приречення збулося
на одному з островів озера Тескоко – вони побачили довгоочікуваного орла. Це
сталося 18 липня 1325 р. Так виникло поселення Теночтітлан (Плодове дерево,
яке росте з каменю), або Мехіко (буквально «Місце Мехітлі», як ацтеки іноді
називали бога Уїцилопочтлі).
Завоювавши великі території, ацтеки створили могутню імперію, яка
успадкувала культури всіх попередніх мексиканських цивілізацій.
Основу харчування ацтеків становили кукурудза, боби, гарбуз, численні
різновиди стручкового перцю чилі, помідори та інші овочі, різноманітні фрукти
з тропічної зони і колючий грушоподібний кактус нопаль, зростаючий в
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напівпустелях. Рослинну їжу доповнювали м’ясо одомашнених індиків і собак,
дичина, риба.З усіх цих компонентів ацтеки вміли готувати дуже поживні і
корисні тушковані блюда, каші, соуси. Із зерен какао вони готували запашний
пінистий напій, призначений для знаті. З соку агави готувався алкогольний
напій кульці. Агава давала також деревне волокно для вичинки грубої одягу,
мотузок, мереж, сумок і сандалій. Більш тонке волокно виходило з бавовни,
який культивувався за межами долини Мехіко і ввозився в столицю ацтеків.
Носити одяг з бавовняних тканин мали право тільки знатні люди. Чоловічі
головні убори і пов’язки на стегнах, жіночі спідниці та блузки нерідко
покривалися мудрими візерунками.
Соціальна організація. Ацтекської суспільство було суворо ієрархічними і
поділялося на два основні класи – спадкову аристократію і плебс. Ацтекська
знать жила в розкоші в пишних палацах і мала безліч привілеїв.
Нижчий клас становили землероби, рибалки, ремісники, торговці.
Освіта і спосіб життя. Приблизно до 15-річного віку діти отримували
домашню освіту. Хлопчики освоювали військову справу і вчилися керувати
господарством, а дівчатка, яких в цьому віці часто видавали заміж, вміли
готувати, прясти і вести домашнє господарство. Крім того, і ті й інші
отримували професійні навички в гончарному ремеслі і мистецтві вичинки
пташиних пір’їв [3].
Досягнення науки і мистецтва. Ацтеки мали циклічний рахунок часу.
Сонячний 365-денний календар вони поєднували з ритуальним 260-денним
календарем. Відповідно до першого, рік ділився на 18 місяців по 20 днів кожен,
до яких наприкінці додавалося 5 нещасливих днів. Сонячний календар
застосовувався до сільськогосподарського циклу і основних релігійних обрядів.
Ритуальний календар використовувався для пророкувань людської долі.
Ацтеки створили великий пласт усної літератури, представленої жанрами
епічної і ліричної поезії, релігійних пісень, драмою, легендами і переказами. За
тематикою ця література також досить різноманітна і варіює від оспівування
військової доблесті і подвигів предків до споглядання і роздумів про сутність
життя і призначення людини.
Ацтеки проявили себе як мистецьки будівельники, скульптори, ювеліри,
ткачі. Особливою пошаною користувалося мистецтво виготовлення виробів з
яскравого пір’я тропічних птахів. Пір’ям прикрашали щити воїнів, одягу,
головні убори. Ювеліри працювали по золоту, гірському кришталю і бірюзі,
проявляючи надзвичайне майстерність в створенні мозаїк і орнаментів.
Релігійні уявлення ацтеків. Релігія ацтеків була політеїстичною. Вони
вірили, що божества керують силами природи і діями людей. Богів ацтеки
зображували схожими на людей, але надавали їм гротескні, жахливі риси, іноді
навіть звірині. Ацтекський політеїстичний пантеон включав в себе безліч богів і
богинь. Кожному божеству ацтеки споруджували храми, де жерці і жриці
відправляли його культ.
Завоювання ацтеків іспанцями. Ернандо Кортес, син збіднілого
іспанського дворянина з Естрамадури, одного разу так набрид місцевій владі,
що йому довелося бігти з Іспанії. Кортес відправився в морську подорож і
висадився на острові Санто-Домінго [1]. У 1511 році він разом з Веласкесом
захопив Кубу, а потім став піратствувати, знищуючи маленькі поселення
індіанців і грабуючи іспанські кораблі. У 1518 року пішли чутки, що на північ
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від Юкатану, в глибині материка, є могутня, багатолюдна і багата золотом
країна ацтеків.
Добравшись до ацтекських кордонів, Кортес через місцевих індіанців
попросив у Монтесуми (правителя ацтеків), зустрічі. Сім днів чекали
конкістадори відповіді, а в цей час у палаці Монтесуми йшли безперервні
наради: столицю охопило почуття страху і невпевненості. А виною всьому був
бог ацтеків Кецалькоатль, якого ацтеки представляли білою людиною з
хвилястою бородою. Легенда стверджувала, що бог прибув з «країни, де
сходить сонце» на крилатому кораблі (самі ацтеки вітрил не знали) і зійшов на
землю як раз в тому місці, де розбив табір Кортес. Білий бог навчив індіанців
ремесел і добрим звичаям, дав їм мудрі закони і релігію, а також заснував
країну, де вирощували бавовну різних кольорів, а кукурудза давала качани
більше людського зросту. Виконавши свою місію, Білий бог повернувся туди,
звідки прибув. Але ще Білий бог передбачив появу білих завойовників через
моря, які підкорять усі індіанські племена і скинуть богів, замінивши їх
іноземним богом.
Іспанці рухалися далі, постійно воюючи з місцевими індіанцями і
перетинаючи височенні гірські хребти, їх дорога лежала через перевали
гірського хребта, що оточує долину Мексики. Піднявшись на черговий перевал,
іспанці не повірили власним очам: «Ось вона – земля обітована!» [2]. У
кристально чисте повітря, пронизаному яскравими променями сонця,
виднілася, як на долоні, кольорова мозаїка невеликих полів, садів, лісів і
яскраво-блакитних озер. Посередині найбільшого озера, немов на полірованої
гладі кришталевого дзеркала в тіні незліченних пірамід лежала білосніжна
столиця ацтеків – Теночтітлан – «Венеція Заходу», як відразу ж назвали її
конкістадори.
8 листопада 1519 армія іспанців і їх союзників попрямувала до міста.
Озеро Тескоко перерізала рівна, як стріла, гребля, побудована з каміння і піску.
З обох її сторін пливли незліченні пироги, навантажені всілякими товарами. В
кінці греблі, оточений сановниками в парадних шатах, їх очікував, сидячи в
позолоченому паланкіні, сам Монтесума. Монтесума подарував Кортесу нитку
шліфованого кришталю, який цінувався у ацтеків дорожче золота. Потім він
повів іспанців в місто. Натовпи індіанців дивилися на іноземців з цікавістю і
занепокоєнням.
На другий день Кортес зі своїми офіцерами відвідав палаци Монтесуми і
величезну піраміду, які перебували на центральній площі міста. На вершину
піраміди вели 340 ступенів, і з запаморочливої висоти Монтесума показав
Кортесу всю пишноту і міць Теночтітлана, що складався з окремих, але тісно
пов’язаних між собою міст [5]. У Тескоко налічувалося 300 тисяч жителів (в
Лондоні тоді 200 тисяч), а населення всього Теночтітлана досягало 3 млн.
жителів. Ось як виглядало місто з висоти пташиного польоту: Теночтітлан
лежав в центрі озера на овальному острові, з’єднаному з материком трьома
греблями, що пересікаються каналами, з перекинутими через них розвідними
мостами. Крім того через озеро до міста тягнувся великий акведук з
теракотовими трубами, по яких текла вода з сусідніх гір, так як озеро було
солоним. Іспанці з занепокоєнням помітили, що в разі збройного конфлікту з
міста буде важко вирватися. Перед храмом стирчав величезний моноліт з
червоної яшми, на якому в жертву богам заколювали людей. Всередині
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храмової вежі іспанці побачили бога війни. Це був потворний і величезний ідол
Уїцилопочтлі. «Це статуя, – пише один з офіцерів Кортеса Берналь Діас, була
цілком покрита золотом і коштовностями. У правій руці чудовисько тримало
цибулю, а в лівій пучок стріл. На шиї величезного ідола висіло намисто з
людських черепів, інкрустованих сапфірами». Жахливе враження справляли
хащі, які стояли перед статуєю, на якій все ще диміли три людських серця. А
біля підніжжя піраміди іспанці побачили дерев’яне спорудження з гігантських
сходів, де нарахували 136 тисяч людських черепів, акуратно нанизаних на
поперечини. Через тиждень Кортес став виношувати плани захоплення імперії
Монтесуми. Знаючи з досвіду, що індіанці перестають чинити опір якщо їх
вождя вбивають або беруть в полон, він вирішує захопити Монтесуму і від його
імені взяти владу в свої руки. Кортес на чолі декількох іспанців увірвався до
палацу і там захопив короля ацтеків. Він сам особисто закував Монтесуму в
кайдани. Але навіть зазнавши такої ганьби, володар індіанців не закликав народ
до боротьби. Страх перед прибульцями позбавив його не тільки розуму, а й
почуття власної гідності. Народ вже йому не вірив ... Монтесума видав Кортесу
всю ацтекську скарбницю, але його покірність привела тільки до того, що
конкістадори абсолютно розперезалися. Неможливо детально розповісти про
події, що відбулися в країні ацтеків [6]. Монтесума був смертельно поранений
кимось із індіанців, який жбурнув у нього каменем, він помер на самоті і в
розпачі. Іспанці видали тіло Монтесуми ацтекам, і до сих пір невідомо, де він
похований. Протягом декількох місяців Кортес намагався зломити лютий опір
ацтеків. Морем крові, вогню і зрад, – адже навіть Тескоко, що лежить поруч з
Теночтітланом, став союзником Кортеса. Продовжувалася облога ацтекської
столиці. Втрати ацтеків, за різними джерелами, обчислювалися від 120 до 240
тисяч убитими. Серед союзників конкістадорів загинуло 30 тисяч. Іспанцям ж
перемога дісталася ціною незначних втрат. Отже, вся тяжкість війни лягла на
плечі індіанських племен, хоча вигоди від неї мали лише білі прибульці з-за
моря. Відразу ж після здобутої перемоги іспанці стали систематично руйнувати
столицю. Уламками палаців і храмів засипали канали, піраміди зрівняли з
землею і на місці Теночтітлана побудували своє місто, назвавши його Мехіко.
Там, де на піраміді височів храм бога війни, нині стоїть кафедральний собор, а
на руїнах палацу Монтесуми височіє колишня резиденція іспанського
губернатора. Не минуло й п’яти років, а столиця ацтеків – багатюща
скарбниця скульптури і архітектури – виявилася настільки грунтовно
похованою під фундаментами іспанських будинків, що від неї не залишилося і
сліду. Індіанська метрополія перестала існувати, проте народ її не загинув.
Натовп індіанців: ремісників, ткачів і гончарів, ювелірів знову заповнив вулиці
і ринки іспанського міста. Елементи чисто індіанські і принесені іспанцями
послужили основою нової мексиканської культури з її своєрідним, глибоко
національним обличчям [7].
Столицю ацтеків, Теночтітлан, конкістадори зруйнували дощенту.
Залишки стародавніх споруд не привертали уваги, поки в 1790 під час земляних
робіт були виявлені Камінь Сонця і 17-тонна статуя богині Коатліке.
Археологічний інтерес до ацтекської культурі виник після того, як в 1900 був
відкритий кут головного храму, але широкомасштабні археологічні розкопки
храму були зроблені тільки в 1978-1982 роках. Тоді археологам вдалося
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оголити сім окремих сегментів храму і витягти з сотні поховань більше 7000
предметів ацтекського мистецтва і побуту.
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РЕПРЕСІЇ КОМНАЧСКЛАДУ РСЧА 1920-1930 РР., ЯК ОДНА ІЗ
ПРИЧИН ПОРАЗКИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ПОЧАТКУ 1941:
ПРАВДА ЧИ МІФ?
Недавно по «п’ ятому каналу» ввечері йшла передача (серіал) «Останній
міф», в якій розкривалася історія Другої Світової війни. Ця програма мене дуже
зацікавила і тому мені захотілося дізнатися самому про деякі питання , що
стосуються Другої Світової війни. До того ж 2016 рік - ювілейний в історії
Другої світової війни,(напад нацистської Німеччини на СРСР) тому
актуальність мого дослідження не викликає сумнівів. В той же час,
активізуються спроби багатьох воєнних істориків переглянути деякі явища і
факти, які стосуються Великої війни.
У підручниках з історії України за 11 клас Турченко Ф.Г., Струкевича
О.К., Пометуна О.І та ін… можна взнати, що «…керівний склад РСЧА зазнав
великих втрат через політичні репресії, тільки в УРСР репресовано понад 15
тисяч військових командирів….на початок 1941 року лише 7 % командирів
мали вищу освіту»[8c.15]. Виходить, що майже половина керівного складу
Червоної армії напередодні Великої Вітчизняної війни було знищено? Червона
армія була настільки обезголовлена?
Колишній підлеглий Тухачевського, А. В. Тодорський стверджував: «Наші
важкі невдачі початкового періоду Великої Вітчизняної війни з незліченними
людськими і територіальним втратами з'явилися в значній мірі результатом цих
репресій Сталіна»[8, с. 5].
Читаючи статті в мережі, військову літературу по даній проблематиці, я
дізнався, що історики виділяють наступні причини катастрофи 1941 року:
- брак компетентних командирів, що настав внаслідок репресій РСЧА в 30ті роки;
- військово-технічна відсталість Збройних сил;
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- використання потенціалу країн Європи фашистською Німеччиною;
- раптовість нападу.
Вивчаючи інформацію про репресії 30х років, у мене виникало все більше і
більше питань. Чи це Так? Настільки погані були командири Червоної Армії під
час Великої Вітчизняної війни? Навіщо Сталіну була потрібна чистка в армії?
Наскільки вірна цифра в 40тис. репресованих офіцерів, і що під цією цифрою
криється? Як вплинули каральні заходи на боєздатність армії? Як можна було
виграти війну з «обезголовленою армією»? Вивчаючи джерела, мемуари,
наукову літературу з цих питань, а особливо, в енциклопедії з Великої
Вітчизняної війни, я з подивом виявив, що більшість командного складу
Червоної Армії в 1941 році починали свою військову кар'єру ще в роки Першої
світової та Громадянської воєн, тобто в 1914 - 1918 роки.
Гіпотеза: репресії комскладу Червоної Армії в 1941 р. не є основною
причиною поразок у 1941году.
Об'єкт дослідження: кадрові зміни в РККА в 30-ті роки.
Предмет дослідження: проблема репресій у Червоній Армії
Мета: визначити характер кадрових змін, їх основні причини та наслідки.
Завдання: вивчити спрямованість репресій, особистості репресованих
проаналізувати якість командного складу Червоної армії на початковому етапі
Великої Вітчизняної війни.
Методи дослідження: методологічною базою даного дослідження є :
історичний, статистичний; аналіз та оцінка отриманих відомостей;
порівняльний; діалектич-ний.
Структурна побудова статті обумовлена метою дослідження . На початку
статті розкривається поняття і сутність репресій, їх причини і кількість на
основі раніше невідомих джерел і літератури ( «Известия ЦК КПСС» №№ 1-2
за 1990 р.), визначається характер кадрових змін в РСЧА. Далі на базі даних, в
основному, Енциклопедії «Велика Вітчизняна війна», «російського архіву»
розкриваються якісні характеристики нової військової еліти. У висновках на
основі дослідження спростовується теза про низьку якість командного складу
Червоної армії.
Перш, ніж почати свій аналіз, необхідно дати визначення - що ж таке
репресії. Коли мова йде про репресії, то абсолютна більшість людей розуміє,
що до них слід ставитися в залежності від обставин. «Репресії» в перекладі з
латині - це «каральна міра, покарання, яка здійснюється державними
органами»[5,с.697.], однак цьому слову надається негативний політичний сенс,
коли мається на увазі, що здійснюють репресії «реакційні режими проти
прогресивних сил».
Розмірковуючи про масштаби «чистки», яка спіткала Червону Армію,
найчастіше говорять про 40 тисяч репресованих офіцерів. Ця цифра була
введена в широкий обіг Д. А. Волкогоновим. У нього ми знаходимо, що «...з
травня 1937 року по вересень 1938 року, тобто протягом півтора років, в армії
зазнали репресій 36 761 осіб, а на флоті — більше 3 тисяч»[6, с. 51].
Слід зазначити, що Дмитро Антонович тут же робить важливе
застереження: «Частина з них була, правда, лише звільнена з РСЧА». Як
бачимо, в число «репресованих» включені не тільки розстріляні або хоча б
заарештовані, але й особи, просто звільнені з армії. У статті Н. Р. Павленко
репресовані офіцери перетворюються в «воєначальників»: [цит. по 7, ]
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А. Н. Яковлєв веде мову вже про 70 тисяч, причому стверджує, що всі вони
були знищені: «Більше 70 тисяч командирів Червоної Армії були знищені
Сталіним ще до війни»[10с.5].
У 1938 р. звільнено 16362 людини або 9,2% від облікової кількості, з них
політ складу 3282 людини. В 1939 р. звільнено 1878 осіб або 0,7% до облікової
чисельності, з них політскладу 477 осіб.
У серпні 1938 р Є. А. Щаденком була створена комісія для розгляду скарг
звільнених командирів , яка ретельно перевіряла матеріали звільнених шляхом
особистого виклику їх виїзду на місце працівників запитів парторга-нізацій,
окремих комуністів і командирів, які знають звільнених, через органи НКВС і т.
д. Комісією було розглянуто біля 30 тис. скарг і в результаті відновлено 11178
чол.
Кількість звільнених становила менше 2,5% офіцерського складу
напередодні війни. Низька якість підготовки офіцерського складу
пояснювалося не стільки цими звільненнями, скільки масовим припливом
нових кадрів з військових училищ, в зв'язку з зростанням чисельності армії,
відсутністю можливості «обстріляти» офіцерів в умовах бойових дій.
А звідки ж міг взятися брак кадрів перед війною, на яку так люблять
посилатися? Справа в тому, що в цей час, в зв'язку з переходом на кадрову
армію, чисельність Червоної Армії різко збільшувалася. При цьому
створювалися десятки тисяч нових офіцерських посад, які необхідно було
заповнити. Посилаючись на дані надані з доповіді Є. А. Щаденко виходить, що
в кількісному відношенні вплив репресій на командний і начальницький склад
РСЧА виявляється досить незначним, а що утворився некомплект був
викликаний різким збільшенням чисельності армії.
На жаль, чимала частка командирів, що зазнали в той час політичних
переслідувань, безвинно постраждала, але більшість з них незабаром було
виправдано і відновлено в армії. Як видно з вище наданих даних, інша
половина була «зачищена» не дарма. Можна сказати, що «чистка» РСЧА пішла
лише на користь. «...Оскільки структура була врятована від розбещення її
зсередини …контингенту, шпигунів, алкоголіків та іншого наброду»[2, с. 153]
Основний удар сталінських чисток був нанесений по вищому командному
складу. Їх 837 осіб, що мали персональні військові звання (від полковника і
вище). Було заарештовано 720 осіб.
З 5 маршалів -3
З 5 командармів 1 рангу - 3
З 10 командармів 2 рангу - 10
З 57 комкорів корпусів -50
З 186 комдивів -154
З 16 армійський комісарів 1 і 2 рангу – 16
Але відповідь про вагомість внеску цих людей і як вони могли вплинути на
хід війни, не пояснюється. Тоді я звернувся безпосередньо до особистостей зі
списку, що б зрозуміти, який їх внесок в перемогу над фашистами.
І тут відкриваються кілька цікавих фактів,- багато офіцерів взагалі не були
пов'язані безпосередньо з корпусами і дивізіями в армії. Ось декілька
прикладів:
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- комкор Магер Максим Петрович - член військової ради Ленінградського
військового округу, - комісар який лекції командирам читає про марксизмленінізм і світову революцію. ніколи не командував корпусом;
- комкор Ткачов Іван Федорович – начальник цивільного повітряного
флоту;
- бригадний комісар Шапино Самуїл Григорович - начальник будівництва .
Зводив Центральний театр Червоної Армії;
- дивкомісар Кальпус Борис Олександрович заступник голови Комітету у
справах фізкультури і спорту при РНК СРСР;
- комдив Ракітін Микола Васильович - інспектор фізпідготовки РСЧА при
НКО СРСР,
- комбриг Абрамович Сергій Іванович, 1893 року народження, виконував
обов'язки начальника штабу та начальника 3-го відділуЗахідно-Сибірського
округу військ НКВС;
- комбриг Войтенков Михайло Костянтинович, член ВКП(б) з 1919;
комбриг заступник начальника Головного управління військового постачання
НКВС СРСР.
Як видно зі списку, основна маса розстріляних «військовослужбовців» до
моменту арешту в до Червоної армії відношення не мали.
Що стосується керівництва РСЧА, то розглянемо деякі факти діяльності
одного з радянських маршалів:
Тухачевський Михайло Миколайович..16.02.1893, Смоленська губ.,
Маршал Радянського Союзу (1935), росіянин, член ВКП(б) з 1918, поручик
царської армії, освіта вища, із дворян, закінчив Олександрівське військове
училище, в Громадянську війну на вищих командних посадах, засуджений
11.06.1937, звинувачений.: участь у «військовій змові» в Червоній Армії і
підготовка повалення радянської влади шляхом збройного повстання і поразки
СРСР у майбутній війні. Розстріляний 12.06.1937..[11]
Історики кажуть, що він зіграв велику роль у технічному переозброєнні
Червоної Армії, зміну організаційної структури військ, у розвитку нових родів
військ та видів збройних сил, авіації, механізованих і повітряно-десантних
військ, ВМС, у підготовці командного та політичного складу.
Тухачевський, наприклад, пропонував Сталіну в 1927 провести протягом
одного року близько 50-100 тис. танків! Для порівняння: пік світового
танкового виробництва, не тільки у війні, але взагалі у світовій історії – 1944
рік. Так ось в цей піковий рік Радянський Союз, США, Великобританія,
Німеччина, Японія, Італія, Канада і країни світу, разом узяті, до 100тис. танків
так і не дотягнули. А Тухачевський хотів тільки за один рік побудувати танків
більше, ніж вся світова економіка побудувала в самий розпал війни і зробити це
до початку індустріалізації СРСР.
Чистка 1937-1938 рр. відкрила дорогу генерації Жукова. Зрозуміло, ця
генерація славна не тільки перемогами, але і поразками. Але важко навести
переконливі докази, що Тухачевський, Якір, Уборєвич, Єгоров та інші,
військове мистецтво яких було сформовано в роки Громадянської війни, могли
перемогти якусь іноземну армію. Єдину в своєму житті зовнішню війну з
Польщею – вони програли.
Так що наслідки репресій 1937-1938 рр. не вплинули на обороноздатність
країни. Ось всі говорять про те, що армію «Обезголовили», знищили всіх
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найвидатніших і кращих командирів, в результаті чого залишившись ні з чим,
тобто з неготовим до війни кадровим складом. А що представляє з себе
кадровий склад і наскільки він був некомпетентний? Щоб відповісти на ці
питання, з енциклопедії «Велика Вітчизняна Війна 1941-1945» ми взяли
навмання короткі біографії командирів, які успішно воювали на фронтах
Великої вітчизняної війни.
Тимоше́нко Семе́н Костянти́нович (1895- 1970,) — Маршал Радянського
Союзу. Учасник Першої світової та громадянської воєн, герой фінської та
Великої вітчизняної війни, командував фронтами.[12]
Гречкін Олексій Олександрович (1893-1964) генерал – лейтенант (1943р).
У Радянській Армії з 1918. Закінчив курси «Постріл», курси вищого начскладу
при Військовій академії Ген. штабу. Брав участь у радянсько-фінській війні і
громадянської. З 1940 року помічник командира Північно-Кавказького ВО. З
1941 генерал-майор, в ході війни командував 56-ю (1941р) стрілецькою
дивізією 16 ск.(1942р), 20 (1942-1943) десантно-стрілецьким корпусом, З 1944р.
Заступник командувача 3-м Прибалтійським фронтом [4, С.222]
Каріофілі Георгій Спиридонович (1901-1971),генерал-полковник артилерії.
У Радянській Армії з 1918 року. Закінчив Військову Академію ім. М. У Фрунзе,
учасник Громадянської війни. В ході війни нач. штабу артилерії Західного
фронту (1941), начальник артилерії Північно-Кавказького ВО(1941).[там також,
с. 564]
Петро Кирилович Кошовий(1904-1976) Маршал Радянського Союзу
(1968). Двічі Герой Радянського Союзу. Учасник громадянської війни, закінчив
в 1939 академію ім. Фрунзе, перед Великою Вітчизняною війною обіймав
посаду начальника штабу дивізії в званні полковника. З 1943року командир
стрілецької дивізії, а потім — стрілецького корпусу[12] та багато інших.
Велика кількість перспективних командирів червоної Армії пройшли
хорошу школу під час війни в Іспанії., на Халкін – Голі, та ін . Більшість з них
після участі у цих конфліктах стрімко піднялися вгору.
З вище представленої інформації можна зробити наступний висновок, що
репресії 30х років не вплинули на обороноздатність країни і тим самим не
можуть бути причиною поразки влітку 1941р. Таким чином наша гіпотеза
доведена.
«Чистка» виправдана тим, що країна готувалася до війни і головною метою
була перемога в «світовій революції». Головнокомандувачу потрібні були
надійні, розумні, енергійні, навчені люди, які вміють аналізувати військову
ситуацію і на основі цього правильно виконувати накази. Я вважаю, що
кадровий склад напередодні війни був повністю підготовлений і був готовий
вести бойові дії.
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СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ В БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
В історію нашого народу Українські січові стрільці вписали сторінки
невмирущої слави. Вони здійснили надзвичайно великий прорив у
національному житті, розбудивши свідомість українців, вивільнивши енергію
глибоких верств корінного народу Галичини, готового боротися за своє
культурне і національне відродження, будувати незалежну соборну Українську
державу. Кожна пригноблена нація рано чи пізно піднімається до розуміння
свого становища й до необхідності утвердження своєї державності. Умови для
досягнення незалежності народів, які входили до складу Австро-Угорської
імперії виникли з початком Першої світової війни.
Історія України безпосередньо пов’язана з людьми, котрі жертвували
своїм життям заради свободи, завдяки яким ми зараз є незалежними під
блакитно-жовтим прапором. Одними з цих героїв є січові стрільці, легіон
борців за свободу українського народу, які понад сто років тому власними
силами виборювали крок за кроком гідність та свободу української нації. Як і
понад століття тому, так і сьогодні український народ повинен захищати своє
право на незалежний та вільний розвиток, можливість самостійно будувати
європейське майбутнє для підростаючого покоління українців. І в даний час
українські патріоти захищають рідну землю від зовнішнього та внутрішнього
ворога, який усіма силами намагається роз’єднати наш народ, розділити
Україну в угоду імперським амбіціям сусідньої держави. Нинішні захисники
української державності є достойними нащадками славетних Українських
січових стрільців, які свого часу віддали своє життя за свободу і незалежність
України.
Геополітичне положення України неминуче перетворювало її на зону
протистояння ворогуючих коаліцій, місце, де рано чи пізно, мала вирішуватись
доля європейських монархій. При цьому інтереси самого українського народу
лишалися на задньому плані для обох ворогуючих імперій. Суперники в
майбутній війні, намагаючись підірвати єдність у таборі ворога, всіляко
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підтримували визвольні рухи українців, вели активну ідеологічну обробку
некорінного населення імперій. Гасло створення самостійної Української
держави стало основним гаслом політичних рухів і усього діяння українців
Австро-Угорщини. Саме тут почали створюватися перші спортивно-молодіжні
організації, які згодом стали основою легіону Українських січових стрільців. У
1894 році за ініціативою В.Нагірного було створено організацію «Сокіл».
Другою стала «Січ»,заснована у 1900 році К.Трильовським. Вже організований
у 1911 році «Пласт» був деякою військовою підготовкою патріотично
настроєних учнів старшої школи. Об’єднуючись в подібних організаціях,
українська молодь західних земель викристалізовує власний погляд,
національну свідомість, вчиться відстоювати власні політичні права.
У відповідь на заклик Головної Української Ради і Української Бойової
Управи у кожному повітовому містечку були утворені комітети по набору і
формуванню українського стрілецтва. У «Маніфесті Головної Української
Ради» зазначалось зокрема, що «…побіда Австро-Угорської монархії буде
нашою побідою. І чим більше буде пораженіє Росії, тим швидше виб’є година
визволення України. До бою – за здійснення ідеалу, який в теперішню хвилю
з’єднує ціле українське громадянство! Нехай на руїнах царської імперії зійде
сонце вільної України!» [6, с.212-213]
Але події 28 червня 1914 року загальмували дальший розвиток стрілецьких
товариств через вбивство в Сараєво намісника австрійського престолу. Австрія
оголосила війну Сербії та розпочала загальну мобілізацію. «Оцінюючи здобуте,
можна стверджувати, що Перша світова війна застала українство Галичини на
половині свого визвольного шляху. Виходячи з умов війни, політичні
українські партії в Галичині вирішили об’єднатись і підняти питання про
створення українського легіону в австрійській армії.» [1, с.9]
На заклик ГУР відгукнулося 28 тисяч добровольців, але на збірку легіону
Українських січових стрільців у Стрию наприкінці серпня-початку вересня
1914 року прибуло тільки десять тисяч осіб, бо деякі повіти Галичини були вже
захоплені російською армією. З цього числа добровольців австрійське
командування відібрало тільки 2 500 стрільців. Скоріше всього уряд імперії
злякався масового патріотизму українців, не ризикуючи збільшити кількість
січовиків. Згодом січові стрільці вирушили до Закарпаття, де і дали клятву
слугувати українському народові. Під час клятви австрійська монархія
вимагала, щоб стрільці принесли клятву лише їй, але січовики виправили
більшу частину тексту, тим самим підтверджуючи свою вірність українському
народові. « Я, Український Січовий Стрілець, присягаю українським князям,
гетьманам, Запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму
Рідному Краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь
української зброї до останньої каплі крові…» [3, с.40]
Учасниками легіону УСС були різні люди: педагоги, студенти, безробітні,
учні старших класів. Але основну, добре організовану та фактично
підготовлену його частину складала молодь та патріоти організацій «Січ»,
«Сокіл» і «Пласт». Об’єднуючи кращі сили молоді, які представляли практично
всі суспільні верстви Галичини, легіон Українських січових стрільців став
втіленням передової політичної думки і виражав надію свідомої частини
галицько-українського суспільства на завоювання української державності.
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Патріотично настроєні погляди були притаманні й українським жінкам.
Першою жінкою-офіцером у складі січового товариства стала Олена Іванівна
Степанів (псевдонім – Олена Степанівна). Ще будучи студенткою Львівського
університету, займала активну життєву позицію, говорила про обов’язкову
участь жінок у політичному житті та про їхню працю на випадок війни. Для
себе вона вже давно вирішила, що її місце в рядах стрілецтва. І хоча
представниць «слабкої» статі не приймали до війська, для неї зробили виняток.
Під час війни Олена Степанів була учасницею жорстоких битв, що гриміли
в Карпатах. Нарівні з чоловіками тут воювали й інші галичанки. Вони стійко
витримували щоденні випробування, долали марш-кидки довжиною понад
п’ятдесят кілометрів, але, зціпивши зуби, вперто доводили, що є такими ж
повноцінними січовиками, як і чоловіки. «Я була дуже втомлена і знесилена,
цілком так само, як мої товариші, - згадувала пізніше Олена, - але якраз тому,
що я жінка, не хотіла до цього признаватися, і це підбадьорливо вплинуло на
всіх так, що вони забули про втому та труди.» [2, с. 43]
Першу медаль «За хоробрість» дівчина отримала за участь у боях під
Комарником, на Маківці та під Болеховим. Олені тоді виповнився двадцять
один рік. У стрілецькому війську дівчину часто сприймали за молодого вояка.
Проте жінка на війні здавалось все ж таки чимось незвичним. Підвищення в
армії жінки отримували за військову діяльність. Під командою Олени Степанів
були переважно гуцули, які вмить виконували кожний її наказ.
Австрійське командування, висилаючи перші стрілецькі сотні на фронт,
робило це легкодушно і непродумано. Українські січові стрільці ще не були
достатньо підготовлені, існували проблеми з обмундируванням та озброєнням.
Найближчими днями вони мали зустрітись із ворогом, що залишивши
великими силами Галичину, продирався тепер через Карпати.
Вперше від далеких подій початку XVIII століття пролилась кров за
Україну, кров перших вояків новітньої української історії. Проте думки про
самостійність українського народу уряд Австро-Угорщини навіть не допускав.
Такі сподівання українців були йому чужими й несприйнятливими. Щоб
обмежити позитивний вплив патріотично налаштованих січовиків на місцеве
населення, уряд імперії заборонив «усусам» підтримувати зв’язки з місцевими,
обмежив контакти січових стрільців із західними українцями.
Щоб мати більший контроль над січовими стрільцями, січові курені були
згодом позбавлені самостійності. Через деякий час вони були ліквідовані, а
стрілецькі сотні перетворені в партизанські загони, перед якими ставилось
лише одне завдання: військові дії в тилах російських військ та розвідувальні
операції.
Незважаючи на великі втрати, зверхнє ставлення австрійського
командування, січові стрільці відродили лицарську традицію України. Свіжі
могили патріотів під Сянками та Верецьким, на яких поставлено хрести із
прізвищами героїв та гордими написами «Впав за волю України» стали
беззаперечним доказом права українського народу на вільне, незалежне життя,
започаткували героїчний похід українських патріотів за створення самостійної
держави.
Війна сприяла поширенню поборницьких настроїв серед українців. І
наддніпрянські, і західні українці дедалі частіше стали відчувати себе
представниками єдиної спільноти. Це був визначний крок на шляху
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формування сучасної української нації. В силу своєї малочисельності легіон
Українських січових стрільців звичайно не міг вирішити долю Першої світової
війни, але це ні в якій мірі не применшує ролі і значення «усусів» в
національних змаганнях початку ХХ століття, бажання створити незалежну і
соборну Українську державу.
Беззаперечно, вони були найкращими
представниками українського суспільства, героїзм і самопожертва яких стали
прикладом наступним поколінням борців.
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«ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ» КИЇВСЬКОЇ РУСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦЕРКОВНИХ
ТА СВІТСЬКИХ ТВОРІВ І ЗАКОНОДАВЧИХ ПАМ’ЯТОК
Тема взаємовідношення людини та влади не є новою для історичної науки.
Можна навіть стверджувати, що в більшості історичних досліджень, які стали
класичними, ця проблематика займає найвагоміше місце. Однак сучасність
кидає виклики застарілій традиції, змушуючи її змінювати вектори
дослідження.
Епоха Київської Русі, на перший погляд, є достатньо вивченою, однак
відповіді на широке коло питань переважно ґрунтуються на гіпотетичному
рівні пізнання. Причиною цього є, як відомо, мала кількість джерел, датованих
тією добою, до яких можна звернутись у наукових пошуках. До створення
переважної більшості текстів, що збереглися і були введені до наукового обігу
так чи інакше мають відношення владні інститути руської держави. Це, звісно,
лише спрощує нам аналіз тих фактів, які збереглися на їх сторінках і виявляться
цікавими для нашого дискурсу. Щодо опрацювання самого фактажу, то для нас
виявились корисними теоретико-методологічні розробки сучасної школи «нової
історії», яка пропонує ретельно відноситись до постановки проблеми
дослідження. Завдяки цьому у дослідника з’являється можливість задати
джерелу ті питання, відповіді на які ще не були отримані до цього. Враховуючи
специфічність обраної теми, вважатимемо цей постулат необхідним в нашій
роботі.
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Відомий сучасний філософ та історик М. Фуко звернув увагу
представників гуманітарної області знань на виховну роль держави в житті
кожної окремо взятої людини. На його думку, закладами виховання виступають
всі державні інституції, які мають за мету створити зручну для керування та
лояльну до влади особистість. Сутність природи державної влади лише
підтверджує цю тезу.
Людину доби Раннього Середньовіччя неможливо уявити без врахування її
складного світогляду, в якому значне місце займали ірраціональні почуття. Цю
постать ще не торкнулись секуляризаційні впливи Просвітництва, тому
вірування посідали важливе місце в житті пересічного індивіда. Язичницькі
культи та християнська церква мали сильний вплив на життя
ранньосередньовічної особистості. Людина народжувалась, проходила свій
земний шлях та вмирала в лоні релігії. Роль останньої в тогочасній соціалізації
особистості була беззаперечною. Тому не дивно, що світська влада намагалась
в своїх діях спиратись або на звичаєві норми права, які відбились в
язичницьких віруваннях, або на потужну розвинуту ієрархію, представлену
християнською церквою. Внутрішня діяльність князя Володимира
Святославовича наглядно підтверджує взаємодію світської влади з обома
видами релігійних систем. Християнство перемогло, однак, на перших порах,
воно, в силу свого гуманістичного вчення, не могло вписатись в структуру
нещодавно язичницького суспільства. Тому воно не мало можливості
виконувати свої безпосередні обов’язки, які полягали у забезпеченні потреб
потенційних вірян, та світської влади. Остання ставила за мету не тільки
інституціональну легітимацію себе, а й досягнення соціального спокою в
державі. Це мало відбутись завдяки, по-перше, сакралізації влади, та, по-друге,
введенням до складу суспільства церковної ієрархії, яка має зв’язок із
світською владою і впливає на широкі верстви населення шляхом здійснення
соціально-релігійної діяльності.
Як відомо, християнське вчення помітно відрізнялось від язичницьких
вірувань. Не дивно, що воно не одразу увійшло у життя людей. Попередні
релігійні традиції побутували в суспільстві ще тривалий час після хрещення.
Однак, варто сказати, що свої обов’язки по відношенню до світської влади нова
релігія почала виконувати майже одночасно із своїм проголошенням
офіційною. Церковна проповідь, спрямована на всіх без винятку осіб, мусила
нести в собі ту інформацію, яка була б безпечною для світської влади. Важливо
зазначити, що разом із запровадженням християнства як офіційної релігії,
пожвавлюється розвиток освіти в Київській Русі, що теж, враховуючи її
характер, наклало свій відбиток на розвиток тогочасних суспільних настроїв.
Відбувається формування нової особистості в суспільстві, не пов’язаної з
«анархічними» настроями язичницької традиції, а вихованої в пошані до
сакральної князівської влади. Апогеєм цього процесу стала кодифікація законів,
відомих як Руська Правда, завдяки яким можна було інституціонально
впливати на пересічну людину, незважаючи на її релігійні та інші вподобання.
Автор даного нарису ставить за мету показати за допомогою яких засобів
відбувається оформлення в давньоруському суспільстві людини нового типу –
корисної та безпечної для князівської влади, т. зв. «виховний ідеал» в
державно-суспільному уявленні.
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«Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона є однією з перших
письмових пам’яток Давньої Русі місцевого походження, являючись за своїм
змістом церковною проповіддю. Важливо зазначити, що незадовго до появи
даного тексту, на Русі існував антагонізм між слов’янськими племенами та
Хозарським каганатом, державною релігією якого був іудаїзм, що в своєму
вченні спирається старозавітню традицію. Сюжет «Слова» базується на
возвеличенні Благодаті (Нового Заповіту) та протиставлення її Старому
Заповіту (Закону) [2]. Звісна річ, що в даному творі іудейська традиція
охарактеризована як гірша за християнську. Бог, який дав іудеям закон – Яхве,
є язичницьким богом, йому чуже милосердя, він ближче до слов’ян-язичників,
ніж християнський бог. Однак Благодать на боці останнього, тому цілком
закономірним є те, що русичів охрестили, а незадовго перед цим відбувся
розгром Хозарського каганату. Як бачимо, можна простежити тонку алегорію,
просякнуту релігійною апологетикою з одного боку, а з іншого – національнорелігійною зверхністю щодо нещодавнього супротивника, чий вплив все ще був
сильним на місцеве населення.
Приблизно в однаковий час зі «Словом» на Русі з’являється перша збірка
писаного права – Руська Правда [4]. Враховуючи те, що Київська Русь була
конгломератом різних племен та племінних об’єднань, слабко прив’язаних до
центральної влади у Києві в силу культурних відмінностей та, географічного
фактору в державі завжди мали місце відцентрові тенденції. Створення збірки
права, обов’язкової для кожної частини країни наклало помітний відбиток на
відносини центру та периферії. Попереднє звичаєве право ґрунтувалось на
взаємодії двох осіб – потерпілого та винуватця, з мінімальним залученням в
процес інших осіб, в тому числі тих, що представляють владні органи.
Завдяки Руській Правді в цю сферу проникає князівське посередництво,
причому не безоплатне. Віднині правитель мав право на, по-перше, матеріальну
вигоду від кожної справи, і, по-друге, на регулювання індивідуальних взаємин
між людьми в своїй державі. Таким чином центральні владні інститути входили
в життя будь-якої простої людини і встановлювали систему правил поведінки,
яка трималась штрафних санкціях, що було вигідно державній владі.
За часів Володимира Всеволодовича (онука Ярослава Володимировича)
виникає найважливіше джерело з історії Київської Русі – «Повість минулих літ»
[3]. Оскільки цей літопис був написаний на замовлення самого князя
Київського, не дивно, що в ньому простежується апологетична концепція влади
династії Рюриковичів, до однієї з гілок якої належав замовник «Повісті». В
наступні роки дана праця стала найбільш популярною в культурницькій
традиції Давньої Русі та її нащадків. Хоча ні автор, ні замовник літопису
насправді не мали мети зробити з нього дидактичну роботу, «Повість» своїми
відомостями volens nolens впливала на історичне знання як сучасників, так і
нащадків, при цьому виконуючи свою першочергову роль – апологетики
практичної діяльності київських князів, формуючи їх позитивний колективний
образ.
Приблизно для такої самої мети, тим же Володимиром Мономахом було
створено знамените «Повчання дітям» [1]. На сторінках цього джерела перед
читачем постає образ справедливого князя, якому притаманні християнські
чесноти, який піклується про знедолених, виховання своїх нащадків, державний
добробут тощо. Складається враження, що імідж князя насправді був таким
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чистим, але варто згадати, що Володимир Всеволодович жив в епоху
князівських усобиць, в яких сам приймав активну участь, не сильно піклуючись
про засоби досягнення мети. Підтримка християнської моралі та каноніків для
нього, за твердженням Б. Романова, є таким собі способом здобуття
політичного капіталу.
Звісно, не можна говорити зі стовідсотковою впевненістю про свідоме
прагнення князівської влади Київської Русі цілеспрямовано виховувати
кожного мешканця в дусі лояльності до себе та своєї діяльності. Раннє
Середньовіччя ще не знало подібних форм організації суспільства,
притаманних Новому часу. Однак, логічним здається той факт, що будь-яка
держава апріорі є зацікавленою у своєму виживанні на політичній арені, і для
досягнення цієї мети будуть прийнятні будь-які засоби. Хоча державна влада
Київської Русі історично не могла свідомо використовувати свій виховний
потенціал індивіда, проте вона своїми інститутами (церква, право, навчання)
мала можливість впливати на поведінку і думки конкретно взятого індивіда і
несвідомо змінювати їх з користю для себе.
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ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В ЛЮБОМЛЬСЬКОМУ ПОВІТІ
ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
Важливе місце в культурно-освітньому житті Любомльського повіту
посідало шкільництво. Питаннями розвитку освіти займались органи місцевого
самоврядування. Згідно із законами «Про створення і утримання загальних
шкіл» та «Про будівництво загальних шкіл» від 17 лютого 1922 р., до
компетенції гмінних самоуправ відносилось раціональне використання коштів,
які держава виділяла для забезпечення шкіл відповідними приміщеннями і
кваліфікованими вчительськими кадрами [7,28]. Гміни, також, були зобов’язані
забезпечувати навчальні заклади спеціальним обладнання, письмовим
приладдям, а також виділяти паливо та дбати про освітлення.
У більшості випадків утримання вчителів було обов’язком гмінних
самоуправ. Освітні працівники, згідно із діючим на той час законодавством,
отримували від гміни земельні наділи розміром до 2 моргів. У випадку
відсутності у гміни земельної власності, держава сплачувала вчителям
компенсацію у розмірі, що дорівнював вартості належної їм землі. Гмінні
самоуправи забезпечували вчителів житлом [7,29].
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Зазвичай гміни не обмежувались виконанням лише передбачених
законодавством обов’язків, а часто несли значно більше витрат, зважаючи на
скрутне становище шкільництва. Видатки на освіту закладались у щорічних
бюджетах гмінних органів самоврядування і були обов’язковими, в іншому
випадку примусово вносились до бюджетів повітовими відділами. Повіт також
закладав до свого бюджету відповідні кошти на розвиток освіти Любомльщини,
але цього фінансування було замало для того, щоб суттєво покращити ситуацію
у шкільництві. Видатки на освіту можна простежити аналізуючи таблицю 1.
Зокрема у бюджет повіту на 1935/1936 рр. було закладено на розвиток
освіти тільки 1 000 злотих. У 1937/1938 рр. видатки з бюджету повіту на освіту
склали 5 980 злотих, але і ця сума не вражає оскільки на Любомльщині на той
час діяло більше 80 шкіл і вони потребували більшої уваги з боку повітової
влади [2,35].
Таблиця 1. – Видатки на освіту в Любомльському повіті [5,87].
Рік
Видатки
Рік
(злоті і гроши)
1924
1322
40
1930/31
1925
1621
00
1931/32
1926
3267
48
1932/33
1.01 – 31.03. 1927
1525
00
1933/34
1927/28
6429
24
1934/35
1928/29
3608
01
Разом
1929/30
4103
89

Видатки
(злоті і гроши)
550
00
350
00
350
00
550
00
800
00
24 477
02

Окрім органів місцевого самоврядування, які відповідали за стан освіти на
Любомльщині, цим питанням займалася, також, незалежна шкільна рада –
установа, спеціально створена для вирішення проблем шкільництва краю.
Розпорядженням міністра віросповідань і публічної освіти 3 травня 1922 р. на
території Волинського воєводства було утворено шкільний округ з центром у
Луцьку, а з 1 грудня 1922 р. у Рівному з прямим підпорядкуванням його
відповідному міністерству [4,1].
До компетенції кураторіуму Волинського шкільного округу було віднесено
керівництво і контроль над виховними та освітніми закладами, державними
школами. Також, кураторіум готував проекти бюджету округу, асигнував
коштів на народну освіту та здійснював керівництво шкільними кадрами. Окрім
цього, з 1 жовтня 1933 р. почали свою діяльність шкільні інспектори [4,1].
Згідно із законодавством, вони здійснювали організацію, керівництво і нагляд
за державними, і приватними школами та дошкільними установами.
Стан освіти на початку 20-х років на Любомльщині був катастрофічний. У
ситуаційному звіті Любомльського староства за 15.12.1920 р. – 15.01.1921 р.
йдеться: «...В Любомльському повіті керує справами освіти заступник
шкільного інспектора Володимирського повіту пан Кремінський. Навчальних
підручників з алфавітами в повіті біля 80%. В I районі функціонує 5 шкіл: в
Любомлі, Ягодині, Вульці Острівецькій, Перевалах і Замлинні. В ІІ районі, в
який входить 4 гміни, – не функціонує жодна школа. Такий стан пояснюється
відсутністю організатора та органів самоврядування, які б взяли на себе
фінансування шкільництва. Гміни такі бідні, що не здатні на ремонт шкільних
приміщень без допомоги держави.
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З п’яти шкіл, які функціонують, всі з польською мовою викладання. Є
підстави для відкриття шкіл з українською мовою викладання, адже населення
місцеве – це українці та євреї і дуже мало поляків».
Кількість шкіл в повіті зростала з кожним роком, щоправда влада дбала
тільки про розвиток освіти на польській мові. У Любомльському повіті взагалі
не відкривались школи з українською мовою навчання, а лише польські та
двомовні польсько-українські і польсько-російські. Зокрема польських шкіл за
першу половину 20-х рр. було відкрито 17, а польсько-українських – 19.
Польсько-російських шкіл на березень 1923 р. у повіті нараховувалось аж 16, а
росіян за переписом 1921 р. проживало 37 осіб.
На 1928 р. у Любомльському повіті нараховувалось 57 шкіл. На одну
школу в міській гміні припадало 1924 жителі, в гмінах: Бережці – 978,8;
Головно – 1641,5; Гуща – 1238,4; Пульмо – 907; Шацьк – 1739,8; Згорани –
1299,5. В школах повіту працювало 102 вчителі, 2 інструктори ткацьких робіт,
крою і шиття (в с. Ягодині і с. Римачах), а також один інструктор по
кошикарству, який працював у Любомлі. Серед 102 вчителів 92 були
кваліфікованими педагогами, 7 – мали достатню освіту, 3 – працювали без
спеціальної освіти. За національним складом 86 вчителів були польської
національності, 6 – російської, 7 – української, 2 – єврейської, 1 – німецької
[5,34-36].
Не зважаючи на зростання кількості шкіл в Любомльському повіті
відсоток неписьменних залишався великим. На 1930 р. з 43 249 дітей старше 10
років початкову освіту мали 8 033 особи (18,6 %), середню і спеціальну
професійну освіту мали 359 осіб (0,8 %), вищу мали 44 особи (0,1 %) і
неписьменними були 34 792 особи, що становило 80,4 %. Це був найвищий
показник неписьменності у всьому Волинському воєводстві [1,34].
Відсоток дітей охоплених навчанням хоча і повільно, але зростав так само
зростала кількість шкіл. Школи в повіті відкривалися двох типів – польські та
польсько-українські. На 1928 р. з 57 шкіл, які діяли в повіті 44 школи були
польські і 13 – польсько-українські [5,35] (Див. таблицю 2.).
Таблиця 2. – Кількість шкіл та відсоток дітей, які ходили до школи [5,33].
Рік Кількість шкіл Відсоток дітей шкільного віку, які відвідували школу (%)
1914
10
20
1921
45
50
1928
57
58
1935
81
72

Насправді жодної різниці між польською і польсько-українською школами
не існувало і там, і там безроздільно панувала польська мова викладання, а
такий предмет, як українська мова, або не викладався взагалі, або під час уроку
дітей залучали до суспільно корисної праці. Одна з волинських газет тоді
писала, що в школах краю мова викладання залежить від волі громади, та
насправді у простого люду ніхто не питав якою мовою навчати їх дітей.
Щоб зменшити кількість неписьменних серед дорослого населення
відкривались курси для дорослих. У Любомльському повіті на кінець 30-х років
курси для дорослих були організовані в п’ятнадцяти селах. Ці курси
відвідувало 423 слухачі. Для навчання дорослого населення повіту було
залучено 21 вчитель [8,181]. Організація курсів для дорослого населення не
значно зменшило кількість неписьменних в повіті.
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Будівництво нових шкільних приміщень потребувало значних коштів і
тісної опіки зі сторони органів місцевого самоврядування. Для збільшення
мережі освітніх закладів повітовим сеймиком було створено повітовий комітет
будівництва шкіл. Цей комітет виготовляв плани та проекти споруд, керував
будівництвом та сплачував рахунки. До складу комітету входили два делегати
від села де має проходити будівництво, вибрані на сільських зборах, один
делегат від гмінної ради, який живе в селі де будувалась школа. Головою
комітету був солтис села де заплановано будівництво [3,1].
Будівництво шкіл було тривалим процесом і потребувало значних коштів.
Так муровану 2-класну школу в с. Бірки Любомльської гміни будували 4 роки.
Будівництво закінчили в 1929 р. Вартість робіт склала 46 600 злотих [3,4].
Вартість 3-класної дерев’яної школи, побудованої в с. Скиби в 1932 р., склала
34 400 злотих [3,4].
Будівництвом шкіл на Любомльщині опікувалось, також, Товариство
допомоги будівництву початкових шкіл. В повіті на 1 червня 1934 р.
нараховувалось 32 осередки цього товариства в яких нараховувалось 516 членів
[6,285-286].
У повіті в цей період було тільки дві приватні школи на дому – в
Любомлі. Так, в приватних будинках Оксани Михайлівни Ужвій і Онуфрія
Миколайовича Трофимовича української грамоти, читання і арифметики
вчили 10 – 13 дітей. Заняття тривали по 3 – 4 години щодня, крім неділі.
У 1937 р. в Любомлі відкрито приватну гімназію, якій присвоїли ім’я
Юліуша Словацького. Навчання в ній було платним: 36 злотих за
навчальний рік. Дітей у гімназію набирали після закінчення 6, 7 класів
повної школи. Відповідно було організовано 1, 2, 3, класи нового навчального
закладу.
В 1938 р. в Любомлі збудовано за кошти магістрату нову двоповерхову
муровану початкову школа № 3. Нині в цьому приміщенні знаходиться
Любомльська школа І – ІІІ ступенів № 2. У 1938 – 1939 рр. у ній навчалися
польські діти, а також українські, з прізвищем на «ий».
Значне збільшення шкіл не привело до повної ліквідації неписьменності.
Воно тільки покращили ситуацію. Більшість неписьменних складали
мешканці села. На 100 сільських жителів старше 10 років у Волинському
воєводстві не вміли читати і писати 52,3 чол. [9,185]. Не всі діти ходили до
школи. На Волині, наприклад, у 1931 р. поза школою залишилося 112 969 дітей
шкільного віку, або 21,7 % [9,185].
Великий вплив на освітньо-культурні процеси Любомльщини мала
«Просвіта». Це українське громадське товариство на Волині розпочало свою
активну діяльність в 1917 р. коли у м. Рівному був створений перший його
осередок. Луцька «Просвіта» була заснована в серпні-вересні 1918 р. На з’їзді
«Просвіти» у Луцьку було прийнято рішення заснувати волинську «Просвіту»,
яка мала б діяти на всій Волині, але польська влада на це не дала згоди.
Заснував і очолив волинську «Просвіту» І. Власовський. Активно працювали в
«Просвіті» Є. Петрицький, В. Островський, О. Левчанівська, М. Маслов і ін.
Організація влаштовувала курси українознавства, створювала кооперативи,
гуртки і майстерні. Повітові організації мали свої читальні [10].
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Активно діяла «Просвіта» у Любомлі та деяких селах повіту. Література в
основному доставлялась із Львова, через що польська влада створила
своєрідний кордон, щоб ізолювати Волинь від Галичини.
Для фінансової підтримки просвітян у Любомлі був створений кооператив
«Сила». Підтримку «Просвіті» надавав і колишній посол польського Сейму
Василь Мохнюк, який відкрив у повітовому центрі книгарню «Культура», через
яку розповсюджував українську літературу. Щоб менше було переслідувань з
боку польської влади, інтелігенція і прогресивна молодь називали свої зустрічі і
заходи «Шевченківською академією» [10]. До українських історичних дат і
річниць організовувались академії, в програмі яких були вистави місцевих
аматорів, виступи декламаторів та обговорення рефератів місцевих дослідників.
У 20-х – 30-х роках XX ст. на Любомльщині діяла ціла мережа навчальновиховних закладів та культурно-освітніх об’єднань. Швидкі темпи розвитку
шкільництва в повіті засвідчують про важливе значення для Другої Речі
Посполитої освіти – потужного засобу ополячування українського населення
Польщі. Через шкільництво, культуру та соціально-побутову сферу влада
намагалася втілити в життя свою асиміляційну політику.
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A LESSON “UKRAINE IS MY MOTHERLAND”
(THE – 8th FORM)
Theme: UKRAINE
Topic: UKRAINE IS MY MOTHERLAND
Objectives:
- to activate the new vocabulary, to improve pupils’ skills in different
tasks:
dramatizing the dialogues, making up sentences etc.
- to practice pupils in listening, reading, speaking, writing.
- to bring up patriotism, love to Ukraine.
Materials and visual aids: pictures, a tape-recorder, a map of Ukraine, words on the
blackboard and the poem “Ukraine”.
PROCEDURE
I. INTRODUCTION
T: Good morning, children. Glad to see you! How are you? I’m glad you are OK and
ready to work. You see the epigraph on the blackboard. Let’s read it all together.
Ps: He, who loves not his country, can love nothing.
T: Give the equivalents to this one, please.
T: These words are connected with our today’s lesson. So, the topic is “Ukraine is my
Motherland.”
II. CHECK ON HOMEWORK
T: You have got some tables with letters. And your task was to find as many words as
you can. You should remember that the words are across and down. So, read your
words. And who has got some other words?
S U O I
C I
L E D
P T O U R I
S T P
D O U K R A I
N E
H O L I
D A Y P O
S T A T E M M A P
H I
S T O R Y P L
S Y A D I
L O H E
III. WARMING - UP
T: Ukraine is our Motherland. What do you know about our land? What does the
word ´´patriotic´´ mean? What synonyms to the word “Motherland” do you know?
We`ll discuss these questions today. Let´s remind the words which we often use to
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speak about different countries and their inhabitants. Read the definition and name
the word [4]:
- Someone who lives in a particular town, country, or state, who legally belongs to a
country and has rights and responsibilities there. (a citizen)
- It is an area of land that is controlled by its own government, President, king, etc. (a
country)
- It is a country where you were born and to which you feel a strong emotional
connection. (Motherland)
- It is a moral or legal duty to do something. (obligation)
- Someone who loves his country and is willing to defend it. (a patriot)
T: There are lots of wonderful songs and poems about Ukraine. Let’s read one of
them paying a great attention to the sounds, intonation and to the content of the
poem. Pupils read the poem “Ukraine” by Y. Polishchuk [3].
Ukraine
Blue sky and yellow field of grain
Is on the flag of my Ukraine.
Its emblem speaks to all the world
With FREEDOM - such a lovely word.
Bread-salt will give to a friendly guest
Ukrainian people without request.
They work and sing the song of praise
To God who's able from ash to raise.
Ukraine rejoices in the Lord
Reviving from His mighty Word
Forever lives who's born again.
Long live and pray, my land Ukraine!
T: What’s the main idea of this poem?
IV. MAIN PART. Brainstorming.
T: Patriotism is love and devotion to one´s country. However, patriotism has had
different meaning over time, and its meaning is highly dependent upon context,
geography, and philosophy.
Comment on the quotation.
2. ´´Ask not what your country can do for you, but what you can do for your
country.´´ John F. Kennedy.
LISTENING
T: The history of Ukraine knows a lot of brave and courageous people who loved
their land and fought for its independence. One of them was Taras Shevchenko.
Listen to the text "Taras Shevchenko" and do some exercises.
а) Pre – listening
- phonetic work : free, freedom, founder, patriot, to publish, to entitle, testament
b) While-listening
ONE OF THE UKRAINIAN PATRIOTS
The history of Ukraine knows its own "Byron" — Taras Shevchenko, whose
poems are full with love to his Motherland. At the time of Shevchenko's life Ukraine
was not free and the great Ukrainian poet dreamt about the free and happy life of his
people in future. But he understood that Ukrainian people would need to fight for
freedom. In 1840 he published his first book of poems entitled «Kobzar».
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In his famous "Testament" he wrote:
And in a great new family,
The family of the free,
With softy spoken, kindly words,
Pray, men, remember me.
The "Testament" ended on a hopeful note that one day Ukraine would be free.
Taras Shevchenko was the founder of a new Ukrainian literature. He established
Ukrainian as the national literary language. He showed the world its beauty and force.
T. Shevchenko was a real patriot of his Motherland [1].
Find out if the facts are true or false:
1. T. Shevchenko's poems are full of love to his Motherland.
2. At the time of his life Ukraine was free.
3. He established Ukrainian as the national literary language.
4. In 1850 he published his first book of poems entitled "Kobzar"
c) Post-listening. Choose the right word combination in columns and complete the
following sentences according to the text:
-The history of Ukraine knows the name of...
a) Byron; b) Shevchenko; c) "Kobzar"
-The poet understood the Ukrainian people would...
a)need to be free; b)need to live in freedom; c)need to fight for freedom
-Shevchenko hoped that his Motherland would...
a)become free; b)show the beauty and force of its language; c)dream about a happy
life in future
READING
a) Pre-reading activities. Answer the question.
- What do you know about our country?
Geographical Position of Ukraine
Ukraine is situated in the south-east of Europe. It borders on Russia, Belarus,
Moldova, Slovakia, Hungary, Poland and Romania. The area of Ukraine is 603,700
sq. km. The territory of Ukraine is mostly flat. There are the Carpathian Mountains in
the west and the Crimean Mountains in the south, but they are not high. The main
rivers are the Dnieper, the Dniester, the Buh, the Donets and others. The Dnieper is
one of the longest European rivers and one of the main sources of hydroelectric
power in the country.
The geographical position of Ukraine is very favourable because the country lies
on the crossroads of the ways from Asia to Europe. Since the times of Kyivan Rus
Ukrainian roads have been used for trade contacts.
Ukraine is traditionally an agricultural country. Wheat, maize and other corns,
vegetables, all kinds of fruit are grown here. The country is rich in natural resources,
such as iron ore, coal, non-ferrous metals, oil, gas. It has developed a varied industry,
concentrated mostly in and around big cities, such as Kyiv, Dnipropetrovsk, Odesa,
Kharkiv, Lviv and others. Ukraine produces planes and ships, lorries and buses,
electronic equipment and agricultural machines, TV and radio-sets and other goods
[4].
b) While-reading activities.
Skimming the text.
Complete
the sentences
Ukraine is situated…
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- There are the … and the … mountains in … .
- The population …
- The biggest cities of …
c) Post-reading activities. Quiz “Do you know Ukraine?”
-What is the territory of Ukraine?
-What is the longest river of Ukraine?
-What countries does Ukraine border on?
WRITING
T: Take a sheet of paper and fill in the factfile. Remind your knowledge of Ukraine’s
geographical position, please. I know you like this school subject.
Key-facts about Ukraine
Name:
Official language:
The head of the state:
Territory:
Population:
Capital:
Largest cities:
Main rivers:
T: Who's the first? Check on.
SPEAKING
Work in pairs
T: Choose a partner. Ask and answer the questions using your key-facts about
Ukraine.
Example:
PI. What is the territory of Ukraine?
P2. Its territory is 603,700 sq km.
V. HOME ASSIGNMENT AND EVALUATION
T: Your homework for the next lesson is to prepare a dialogue about Ukraine.
VI. SUMMARISING
T: What have we done today? Was it difficult for you to make up questions? I’d like
you to love our Motherland, our native Ukraine. Love it when you are in trouble, love
when you are happy. Let´s become real patriots of Ukraine! Do you agree with Byron
who said: “He, who loves not his country can love nothing”?
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1. Полупан А.П., Полупан В.Л., Малахова В.В. Ukraine. A Cultural Reader. –
Харків, Видавнича група «Академія», 2000. – 55с.
2. Полупан А.П., Полупан В.Л., Малахова В.В. Ukraine.Work Book. –
Харків, Видавнича група «Академія», 2000. – 68с.
3. Англійська мова та література. Випуск №11. – Харків, ТОВ Видавнича
група «Основа», 2012. – С.10-13
4. Англійська мова та література. Випуск №13. – Харків, ТОВ Видавнича
група «Основа», 2011. – С.12-15

88

УДК 82

Бондаренко А.Ю.
учитель української мови та літератури,
вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Виноградівський навчально-виховний комплекс
П`ятихатської райради Дніпропетровської обл.,
с. Виноградівка.
anjelika2608@gmail.com
ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ ТА МОТИВІВ
У БАЛАДИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОР
Проблема реалізація міфа в мистецтві і в фольклорі має складний характер.
У більшості випадів митець бере якийсь кульмінаційний момент і на його
основі пише твір. Міфологія є необхідна умова і первісний матеріал для будьякого мистецтва … Вона (міфологія) є світ і, так мовити, грунт, на якому
тільки і можуть розквітати твори мистецт- ва [6, с.105].
Міфологія розкриває нам давні народні вірування, так як і в мові, у ній є
дані про народну філософію і про закони мислення взагалі. Народна творчість
представляє собою єдине епічне сказання, яке у своїй основі було
міфологічним. При переході від одного покоління до іншого вона змінювалася
зовні, зберігаючи незмінною давню основу. У ній відбувалося нашарування
досвіду, який не можна було заперечувати, тобто все сприймалося на віру.
Для поетики ранніх творів Т.Шевченка характерні мотиви, які мають
виключно міфологічне звучання. Кобзаревий міф – індивідуальний витвір. У
нього маємо міфологічне мислення і міфологічні структури, але ніяк не міф у
значенні впорядкованої послідовності подій чи реконструкції єдиної оповіді [1, с. 52].
Відомо, що Тарас Шевченко не перший в українській літературі звернувся
до народної творчості, і новизна у використанні фольклору визначалася не
лише майстерністю поета у відтворені народних мотивів. На відміну від своїх
попередників, він не стилізував твори під фольклор: Т.Шевченко або
трансформував його, або лише спирався на вироблені в ньому естетичні
цінності. Його самобутня творчість органічно зливалася з фольклором як
формою національного самовиявлення [4, с. 36].
Центральна і найпомітніша риса Шевченкового міфологічного мислення
полягає у синхронності створюваного ним світу. У його творах стираються і
навіть зникають відмінності між минулим, теперішнім і майбутнім. Час
анулюється як на словесному рівні, так і на діючому. Це простежується у таких
рядках:
Збиралися подруженьки,
Слізоньки втирають;
Збиралися товариші
Та ями копають [5, с. 17].
Або
Якби знала, що покине,Була б не любила;
Якби знала, що загине,Була б не пустила [5, с. 53].
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Руйнування часу зводить події майбутнього і минулого у теперішній час.
Це помітно не стільки в зовнішніх вираженнях («давно колись те діялось»,
«минулось»…), скільки в підтексті. Хронологічні розмежування у поезії
Т.Шевченка вторинні, вони знаходяться на другому плані. Для Кобзаря головне
розкрити глибоку правду суспільства, глибше проникнути у духовний світ
людини, зосереджуючи увагу на динаміці подій, а не на часі. Вторинний час і
для міфів, хоч у його структурі є певні стадії існування «до» чогось і «після»
чогось. Час у міфі зовсім не час, а одвічний первісний час, що насправді
означає певну позачерговість, або час без часу [1, с. 55].
Символічним у Т.ШевченкА є зображення і місце дії. Воно може або
взагалі не згадуватися, або згадується у найзагальніших назвах «Давно колись
то діялось/ у нас на Вкраїні» [5, с. 142]; «Реве та стогне Дніпр широкий» [5, с.
12]. Існують більш конкретні вказівки на місце: «В таку добу під горою,/ Біля
того гаю» [5, с. 12]; «У нас козак в очереті» [5, с. 14]; ; «А дівчина спить під
дубом/ При битій дорозі» [5, с. 15]. Подібне зображення місця дій переважає у
творах поета, виняток становить чи не одна поема «Гайдамаки». Такий прийом
застосовувався і в міфологічних оповідях: … у легендах часом зустрічаються
рядові імена та прізвища, нічим не підтверджені назви населених пунктів.
Вони, мабуть, наводяться оповідачем із розрахунку на те, що прив’язка сюжету
до певних
просторово – часових орієнтирів сприятиме
посиленню
вірогіднос- ті [2, с. 37].
Для більшості творів Тараса Григоровича основним фоном для
зображуваних подій було село, але поет не вдається до його копіювання.
Т.Шевченко пропонує досить вибіркове зображення цього світу. Перед нами
певна модель, до того ж досить досконала і жива реальність. Це не стільки
опис, скільки певна система знаків. Читаючи твори Кобзаря, ми підсвідомо
переключаємося із просторово-часового світу, у якому постійно перебуваємо, у
світ духовний, у світ вічності.
Образ України відмінний від того образу, який створювали його
попередники. Своєрідне світобачення і світосприйняття поетом навколишнього
світу. Шевченко накладає свою власну модель на світ, на емоційне життя
простих людей [1, с. 59].
Можна сказати, що Кобзар розмикає межі простору. Таке розімкнення
характерне і для міфів. «… міф розмикає межі часу й простору. Міфологічна
модель або код, може накладатися на емпіричне сприйняття і місця, і часу.
Завдяки такому переходові в код, будь-яке місце дії, хоч яким би воно було не
значним … стає основою прозріння, в якому осягається не що інше, як сама
суть міфологічного сприйнятої України. Це просвітлення стосується й поета,
адже коли міф висвітлює сенс подій, то поет грає роль активного носія
міфу» [1, с. 67].
Помилковим буде твердження, що Шевченкові балади дещо абстрактні.
Деяка міра узагальнення є, але вона досягається не через абстрактне, а через
конкретне й окреме. В поета «окреме» - це художній образ, який формується
за допомогою великої кількості асоціацій.
По діброві вітер виє,
Гуляє по полю,
Край дороги гне тополю
До самого долу.
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Стан високий, лист широкий
Марне зеленіє.
Кругом поле, як те море
Широке, синіє [5, с. 53].
Т.Шевченко у зображуваному ним світі вбачав глибоку дисгармонію і
конфлікт. Це виявляється на трьох парадигматичних рівнях:
- на рівні окремого героя і його долі,
- на рівні сім`ї,
- на рівні соціального макрокосмосу з акцентом на динаміці і внутрішніх
спрямуваннях цілого колективу [1, с. 68].
Перший рівень конфлікту притаманний «Причинні». Смерть хлопця і
дівчини, на перший погляд, може здатися не мотивованою. Але ця смерть
зумовлена злою долею, яка тяжіла над героями, якийсь рок сприяє цьому.
Така її доля… О боже мій милий!
За що ж ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту! [5, с. 13].
У даному уривкові багато питальних і незакінчених речень, які посилюють
трагічне звучання. Поет просить Бога зглянутися над дівчиною і без того
нещасною. Слово «бог» первісно мало значення «доля», яка була втіленням
щастя і зустрічі. Шевченко просить послати їй долю, тобто щастя і зустріч із
коханим, «бо люде чужії її засміють» [5, с. 13].
В «Утопленій» дещо інший конфлікт. Перед нами вбивство матір’ю своєї
дитини. Ненька стоїть на перешкоді до одруження доньки і проклинає той час,
коли породила «нелюбу дитину».
У баладі «Тополя» дівчина сумує за коханим і обертається в тополю.
Таку пісню чорнобрива
В степу заспівала.
Зілля дива наробило —
Тополею стала [5, с. 50].
Символічним у цьому творі є те, що дівчина не гине, а виживає в природі і
цим увінчує свою молодість і граціозність. Ми маємо не зникнення героя, а
перехід його в інший стан, так зване інобуття. Якщо для формальної логіки
характерна позиція або-або, то для міфу така логіка не допустима. У міфі
смерть – це народження, але народження в іншому форматі. Час зупиняється.
Чому? Може для того, щоб підкреслити трагедію життя молодої людини чи для
того, щоб нагадати людям про заподіяне.
Фантастика – необхідний компонент усякої міфологічної легенди.
Особливою фантастичністю вирізняються в легендах найдавніші мотиви:
перетворення людини в рослину, в тварину, пошук і віра в чар-зілля.
Фантастичні епізоди про перетворення дівчини в тополю (за допомогою зілля),
про перевтілення в русалку – взяті з міфології. Т.Шевченко, безумовно, знав не
тільки ці легенди, а й народні пісні з подібними сюжетами.
Багатим і чи не єдиним джерелом шевченкових творів було живе слово
народу, з його метафоричними звуковими та зоровими образами. У фольклорі
знаходимо сліди найдавніших вірувань – тотемізму, анімізму і демонології.
Проникнення образів, вище згаданих вірувань, відбувалося декількома
шляхами:
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- внутрішня еволюція,
- контамінація з іншими образами,
- асиміляція образів між собою [2, с.130].
Творчість Кобзаря засвідчує різні типи взаємин із міфологією і
фольклором. Ми маємо й імпровізацію в народному дусі, і використання
міфологічного мотиву як зерна задуму, і пряме перенесення образу і т.п. Усі
вони закономірні, повноправні, нерозривно взаємопов’язані. Тарас Шевченко
не тільки використовував здобутки минулого, але міг органічно мислити,
творити в дусі міфу.
Ранні твори Тараса Григоровича характеризуються використанням таких
образів як: сирота, доля, лихо, «той бік», «цей бік», думка, відносяться до
романтизованих народнопісенних символів. У поета один і той самий образ
набуває різних відтінків значення, увиразнюється та уособлює в собі інше якесь
значення.
Образ сироти ми зустрічаємо задовго до Кобзаревих творів. Тему
знедоленості сироти знаходимо у народних піснях. Мотив перед беззахисністю,
недоброзичливістю та озлобленістю людей невипадково захопив Шевченка.
В образі сироти сконцентровані горе, безправність молодої людини,
відірваність від роду, від свого коріння, самотність – це, по-перше. По-друге,
Тарас Шевченко сам все це пережив і в нього ще були свіжі спогади про тяжке
дитинство.
Сирітство і Лихо – ці два поняття завжди поруч. Лихо переслідує не тільки
сироту, воно ходить поряд із кожною людиною, як і Горе, і Біда. Ці поняття у
давні часи розумілися як «людиноподібні, рідше зооморфічні істоти» [3, с.1].
Міфологічне підґрунтя персоніфікованого образу зумовлює особливу його
вірогідність, зримість контурів.
Лихо в «Утопленій», на нашу думку, служить для підкреслення контрасту
образів матері і дочки, для контрасту життя самої матері.
Серед села вдова жила…
Білолиця, кароока
І станом висока…
В неділю і в будень…
Пила та гуляла,
Поки лихо не спіткало,
Поки не та стала…
Лихо, лихо! Мати в’яне,
Дочка червоніє… [5, с. ].
Образи Лиха, Горя, Біди, Нещастя контамінувалися між собою. Це
відбулося напевно тому, що ці поняття – образи існували поряд, вони хоч і
мали різні назви, проте функції їх були чимось подібні. Тому зараз їх можна
поставити у синонімічний ряд.
Образ матері і дочки в «Утопленій» побудовані на протиставленні. Мати
не тільки не любить Ганнусю, але й переслідує її. І вкінці-кінців власноручно
топить дівчину. Здається світ перевернувся, якщо вже подібне твориться. Але
ніщо не зникає безслідно. Смерть – це теж життя, тільки в іншому обрамленні.
Ганнуся не зникає, вона кожну ніч виходить із води в образі русалки.
Русалка – єдиний міфологічний образ, який увійшов у слов’янську ліричну
пісню, переважно українську та білоруську [2, с. 108].
92

Отже, трансформація міфологічних образів у фольклор і в професійне
мистецтво має складний характер. Інколи дуже важко відшукати корені того чи
іншого образу і простежити точний шлях входження його в літературу.
До складу Шевченкових балад увійшли образи різні як за генезисом, так і
за часом побутування. Але в кожен образ поет вніс і своє. Він подає власне
трактування образу чи персонажа. І ми знову і знову переконуємося в тому,
Тарас Григорович не копіював світ, а відтворював його згідно свого
світосприйняття і згідно свого мислення.
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ПОЕТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ЛЮБОВІ ДО БАТЬКІВЩИНИ В ПОЕЗІЯХ
ГРИГОРІЯ БІДНЯКА
Творчість багатьох українських письменників пронизує глибока
самовіддана любов до Батьківщини, прагнення зберегти і примножити славу
рідного народу. Доля України, її минуле, сучасне і майбутнє – лейтмотив
творчості багатьох творів Г.Бідняка.
Назва поетичної збірки символічна – «Молитва перед іконою України».
Наскрізною деталлю є образ ікони України, перед якою ліричний герой
спокутує свої гріхи і гріхи своїх пращурів, молиться за долю своєї держави та її
людей з надією на краще майбуття.
Збірка складається з чотирьох частин: «Благовіст Україні», «Повернення
до святинь», «Шляхи істини», «Філософія життя». Перша частина збірки
починається віршем «Бережіть Україну», який схожий на молитву. Поет
звертається до людей із закликом пам`ятати, що країна – одна, і жити в ній
треба, і вмерти. Автор наголошує, що своїми діями люди закладають початок
майбутнього – побудови нової держави для прийдешніх поколінь:
Як надію нащадкам,
майбуть сотворіть,Бережіть Україну, Люди!
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Ліричний герой вірша «Діалог з Богородицею» перед іконою України
замолює гріхи всіх людей і просить Бога дати мудрості і сили Україну зберегти.
Ідея єдності поета з долею України та його народу звучить у поезіях «До
України», «Ода українському народу», «Клич України», «Сон».
Болісними є роздуми поета про долю українського народу в творі
«Повернення до святинь». Автор називає Україну вдовицею, розмірковує над її
долею, згадує її історію:
Чи схаменуться українці?
Чи українство збережеться?
З упевненістю в краще майбутнє звучать слова:
Та буде свято
у Сірківці.В те праколишнє
вірю я!
З вірою в майбутнє держави закінчується перша частина збірки. Кожна
строфа вірша «Україна буде» звучить стверджено:
А Україна буде.
Буде жить.
У другій частині збірки «Повернення до святинь» автор звертається до
історії свого народу, вказує на зв`язок історичних поколінь, наголошує, що
майбутнє необхідно творити, пам`ятаючи про минуле.
Третя та черверта частини збірки - дороговказ життя людини, філософське
осмислення поетом призначення людини на землі, її ролі в розбудові держави,
орієнтація на духовні цінності.
Вираження любові до рідного краю як вияв громадянської позиції
письменника
Для письменника Україна постає у символічному образі молодого грона
калини, теплого запаху свіжої ріллі («Сонце»), орлиної пісні, сонячного ранку
(«Пробудження»), нареченої в голубій фаті («Сон»), батьківського рідного
порогу, дуба запорізького могутнього, козацької вольності, скіфських могил (
«Гранослов Україні»). Як справжньому синові болить йому за долю країни:
поранена Україна, плаче ненька рідна («Надія»), стопечальний край
(«Гранослов Україні»). Його вірші – вірші-сповіді та вірші-заклики любити і
боронити свою Вітчизну.
У творах Г.Бідняка образ України асоціюється із рідним краєм Дніпропетровщиною, до якої він звертається з глибокою повагою:
Там, за Марганцем,
є село Городище…
В нім юність моя
відшуміла, мов птах…
На все життя поет зберіг синівську любов і відданість цьому куточкові
української землі. Тут поет зростав, тут пізнав кохання (вірші “Пам`ять”, «Моє
село», «Рушник», «Краю мій», «Дніпропетровщино моя»). Звідси, з цієї землі
пролягла його дорога до України.
Зображення теми історичної пам’яті народу в поезіях
У творах поета стверджується, що історія набуває нового життя в
сучасності, а людина долучається через минуле до вічності. Важливим
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складником духовного життя нації є формування історичної свідомості. Тому
важливими для Г.Бідняка є тема історичної пам’яті.
Образ України у творчому доробку поета постає зі спогадів про важливі
історичні події, про прекрасних людей, чесних, духовно багатих. На прикладі
долі героїв, які вийшли боронити землю від більшовицьких загарбників, автор
стверджує надію розбудити віру у віковічну мрію українського народу – волю
(«Під Крутами…»).
Незважаючи на гостре відчуття недолі рідного народу, присвячена Україні
поезія не звучить песимістично. У ній по-філософськи мудро обгрунтовано
думку про велике майбутнє України. Поет неодноразово звертається у своїх
творах до славного минулого українського народу, з ним пов'язує пекучі
проблеми сьогодення. Для відродження пам`яті про героїчне минуле народу,
віри в незнищеність нації письменник звертається до образів Івана Сірка
(«Дотик до історії», «Іван Сірко: останній дотик до святинь життя»), уславлює
козацьку вольницю («На роздоріжжі»).
Образ рідної землі є тим ідейним,
духовним стрижнем, який пронизує вірш «Безсмертя»:
… На повний зріст
у постаті забутій
встає терплячий,
гордий мій народ.
Поет глибоко переконаний, що терплячий, гордий український народ
може стати на повний зріст, лише пам`ятаючи про незнищеність козацького
духу. Тому постає у творі образ Івана Сірка як гімн життю і волі.
У творах «Балада пам`яті загиблих поетів-в`язнів», «Орисі Сокульській»
звучить слово Г.Бідняка за тих, хто боровся за українську націю, хто вірив у
світле її майбутнє, хто не зрадив своїм ідеалам – В.Стуса, І.Світличного,
І.Сокульського. У віршах створено образ нескорених українців, яких віками
нищили різні зайди, але не змогли зламати їхнього духу.
Відтворення трагічних сторінок історії українського народу – провідний мотив
творів Г. Бідняка
Події однієї з найбільших трагедій двадцятого століття – голодомору –
навічно закарбувалися в пам`яті людства. Тема голодомору звучить у багатьох
віршах поета. Закликом звучать слова автора не повторити 1933 рік у віршах
«Пересторога», «Біля хреста померлих в 33-м», «Ровесникам змору». Автор
наголошує, що тортури радянської влади зміг винести український народ,
вистояти і вижити. Пам`ятати про ті страшні роки – священний обов`язок
кожного, хто живее нині і житиме після. Відповідальність за життя прийдешніх
поколінь покладено на нині сущих. Поет говорить:
Тож будьмо пильними,
щоб зло зупинити,
щоб рік тридцять третій
не повторити!
У творі «Подзвін в ім`я прозріння» Г. Бідняк звертається до живущих нині
в Україні, аби пам`ятали ті страшні сторінки історії та «не створили страшне
лихо знову». Відродження України, на думку поета, можливо лише в злагоді та
мирі. Тому пророчими є останні слова поезії, які перегукуються з рядками
Шевченкових творів:
Буде правда, буде воля,
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щедрий стіл, раїна.
Вас ні не забуде
Ненька-Україна!
Символічний образ чорної, спустошеної України постає у вірші «Чорний
вітер»:
З Чорнобиля
несеться чорний вітер,
і чорний біль
торкається сердець.
І проросли на схилах
чорні квіти,
і чорним став
на цвинтарі чебрець.
Для підкреслення масштабності Чорнобильської трагедії автор
використовує епітет «чорний»: чорне вбрання, чорний чебрець, чорні квіти.
Символом життя, за яке з останніх сил хапається дитина, постає образ білого
цвіту вишень. Так хочеться жити, але стає чорним білий світ. Ліричний герой
замислюється:
За що страждаєш,
рідна Україно?
За що прокляття
на оцій землі?
і звертається до пращурів, аби пробудити в живих пам`ять та нагадати, що ми –
люди, а земля-годувальниця в нас одна.
Проблема митця і таланту, митця й народу в поезіях Г. Бідняка
Глибоко турбувала Г.Бідняка доля рідної мови. Вирісши у
російськомовному оточенні, він завжди відчував, що його призначення поета і
громадянина — боронити українську мову, українську культуру. Проблеми
мови порушені поетом у
віршах «Не померла мова», «Віршомазам»,
сповнених філософського підтексту. У поезіях проаналізовано традиційні для
мистецтва філософські проблеми митця і таланту, митця й народу, митця і
влади. Із темою творчості тісно пов’язане осягнення культурно-художнього
досвіду минулого та мотив прапам’яті народу. Українська ментальність,
культура народу стає джерелом натхнення для митця.
Доведено, що поет, відірвавшись від народу, не тільки не визволяється
духовно, а, по суті, позбавляє себе не лише свободи, а й сенсу життя.
З болем говорить тяжку долю українського слова у вірші «Не померла мова»:
Катували,
кидали за грати,
пістолет підводили до скронь.
Виривали з язиком
із рота
всі політикани,
що були…
Разом з тим у творі звучить пафос незнищеності мови, бо вона є втіленням
вікового коріння українського народу. Названа поезія сильна вірою в те, що
дух народу і її мову не вбити нікому.
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Образ поета і поезії постає в творі «Поетові». Як і його попередники,
Г.Бідняк стверджує:
Якщо поет ти,
а не блазень,
свого народу патріот,
корчуй пером
оту заразу,
що зневажає
твій народ.
Своїми творами Г.Бідняк допомагає формувати громадянські почуття
людей, духовність читача і цілого суспільства. Його вірші постають у книзі як
цілісне, вдумливе осмислення пережитого.
Вагомим складником духовного життя нації є формування історичної
свідомості. Тому важливими для Г.Бідняка є тема історичної пам’яті. Образ
України у творчому доробку поета постає зі спогадів про важливі історичні
події, про прекрасних людей, чесних, духовно багатих. Поет неодноразово
звертається у своїх творах до славного минулого українського народу, з ним
пов'язує пекучі проблеми сьогодення, вказує на зв`язок історичних поколінь,
наголошує, що майбутнє необхідно творити, пам`ятаючи про минуле. Поет
глибоко переконаний, що терплячий, гордий український народ може стати на
повний зріст, лише пам`ятаючи про незнищенність козацького духу.
Разом з тим у творах Г.Бідняка звучить пафос незнищеності мови, бо вона
є втіленням вікового коріння українського народу. Поезії сильні вірою в те, що
дух народу і її мову не вбити нікому.
Г.Бідняк неодноразово звертається в творах до образу Тараса Шевченка.
Його творчість поет сприймає як історію українського народу. Г.Бідняк називає
Кобзаря пророком, який повинен прийти в наші душі. Суспільні проблеми
сьогодення українського народу автор розглядає з погляду громадянської
позиції Шевченка, його світобачення, його боротьби за долю народу.
Відповідальність за життя прийдешніх поколінь покладено на нині сущих.
Поет стверджує, що ми повинні пам`ятати уроки голодомору, Чорнобильської
трагедії, щоб не повторити ці помилки в майбутньому.
Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства,
оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу і
незалежність, людина не може бути громадянином. Патріотизм охоплює
емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі,
своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.
Твори Г.Бідняка пронизує глибока віра в те, що український народ знайде в
собі сили відродитися, посісти гідне місце серед інших народів світу. Ця віра
допомагала йому жити, долати сумніви і вагання. Не можна без хвилювання
читати натхненні слова поета: «Я хочу всім на Україні добра, щасливого
життя».
Творчість Григорія Бідняка яскраво визначається поетично-філософською
думкою, яка грунтується на синівській любові до святинь рідного краю.
Отже, з чого починається любов до рідного краю? У кожного свій шлях
його пізнання. І, на мою думку, саме з цього починається моральний ідеал
українського народу! Як мешканку Дніпропетровська, мене цікавить минуле і
сучасне рідного краю, тому що саме те, що залишили нам наші пращури, і те,
97

що ми намагаємося зберегти для наших нащадків: спадщина нашого народу,
яка має цінний досвід формування вільнолюбної людини, борця за народні
ідеали, господаря рідної землі, громадянина незалежної України.
Я вважаю, що ми, майбутнє ХХІ століття, повинні знати, досліджувати і
берегти багатство рідної землі, моральний ідеал українського народу: якщо не
ми, то хто!?
УДК 398

Васіна Валерія
учениця 9-А класу
Афанасьєва І.І.
учитель української мови та літератури
Кременчуцької гімназії №5
імені Т.Г. Шевченка
УЧАСТЬ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНОГО МУЗЕЮ
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №5 ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА У
ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ ТА ТРАДИЦІЙ
Кожен народ має свою історію, звичаї та традиції. Це неоціненний скарб,
надбаний багатьма поколіннями, життєва мудрість, що прийшла від пращурів.
Наша нація дуже стара, українська культура бере початок ще з
дохристиянського періоду . Звичаї та рідна мова об’єднують людей у народ і
супроводжують упродовж усього життя. Кожна епоха їх змінює, розвиває і
доповнює. В усіх народів світу існує повір`я, що той, хто забув звичаї своїх
батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світі і ніде не може знайти
собі притулку, бо є втраченим для свого народу.
Великий поет Тарас Шевченко, звертаючись до України як до матері, що
вічно страждає, питає:
Чи ти рано до схід-сонця
Богу не молилась?
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
Але як відновити звичаї, як змусити дорослих людей співати веснянки,
колядки? За спостереженнями активу фольклорно-етнографічного музею,
більшість дорослого населення України не знає звичаїв, традицій. Деякі не
знають жодної колядки, ніколи не брали участь в обрядах, не знають історії
держави, бо та історія, що викладалась, коли старше покоління навчалось у
школі, має суттєві відмінності від сучасного трактування. Тож
актив
фольклорно-етнографічного музею має збирати і зберігати розповіді очевидців
про життя прадідів, їхній побут, забуту історію, походження прізвищ та
багато іншого і пропагувати творчість та звичаї рідного народу,.
Русифікація, зневага до релігії у XX столітті призвела до того, що було
втрачено чимало народних традицій. Хіба знають діти XXI століття, що їхнім
дідам забороняли ходити до церкви, хрестити дітей, влаштовували облави під
час релігійних свят біля храмів? А оскільки більшість звичаїв та обрядів були
пов’язані з релігією, то в забуття поринули і вони. Лише наприкінці 50-х років
в атмосфері "хрущовської відлиги" деякі народні календарні звичаї, хоч і
змінені відповідно до політичної дійсності, набули актуальності.
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Актив музею Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г. Шевченка, прагнучи
зберегти й відродити українські звичаї, збирає у шкільному музеї давні
побутові речі, рушники, одяг, знаряддя праці, матеріали про святкування
Різдва, Купала, народні пісні Полтавщини. А найцікавішою роботою, на наш
погляд, якою займається актив музею, є театралізування найвидовишніших
свят: Різдва й Купала.
Оскільки традиції святкування Різдва різні не лише в кожній країні, а й у
кожному населеному пункті, відрізняються навіть у кожній родині, варто
досліджувати їх там, де вони ще збереглися. Одні Свят-вечір розпочинають із
куті, інші нею завершують трапезу. У деяких сім’ях дідух ставлять на
найпочеснішому місці – на столі. В інших – ховають його під скатертину.
Проте без дідуха, куті та колядування не обходяться свята в жодній українській
родині, тому важливо знати значення та походження різдвяних атрибутів.
З Різдвом пов’язано багато повір’їв та звичаїв. У цей день нічого не їли,
поки не з’явиться перша зіронька на небі, вірили, що за це можна попросити
Господа про найпотаємніше та найбажаніше. Усі готувалися до святкової
урочистої вечері, що проходила як справжній ритуал. На чисте сіно ставили
горщики з узваром і кутею. Їх іноді покривали обрядовим хлібом-книшем.
Господині повинні були наслідувати квоктання курей, вважалося, що це
забезпечить гарну несучість у новому році. А господар ніс кутю, імітуючи
гудіння бджіл. Ці традиції потроху забуваються, напевно, через урбанізацію,
села занепадають, молодь не зацікавлена залишатись там.
Народ вірив, що зоряна ніч перед Різдвом символізувала врожайний рік.
На стіл до Свят-вечора готували чітко визначену кількість страв, зазвичай сім,
дев’ять або дванадцять. Воскову свічку запалювали під час трапези; щоб
відвернути злі сили, курили ладаном, читаючи молитву. Також вірили, що у
цей вечір до хати сходяться всі померлі родичі й сідають до столу, тому слід
дмухнути на стілець перед тим, як сісти. Навіть мити посуд у цей день
вважалося за гріх. Дітей посилали зі стравами до друзів та родичів, які у свою
чергу передавали такі ж самі страви зі свого столу. Це символізувало приязнь,
взаємну щедрість і спорідненість сімей.
Зазвичай колядують хлопчики, бо вони, як вважали, приносять удачу.
Колядки і щедрівки – це два пласти календарних пісень, які збереглися
винятково в традиції українців. Є різниця між колядою і колядкою: колядка –
різдвяна пісня народного походження, яка прославляє народження Христа, а
коляда – це церковна пісня.
Другого дня, на Різдво, ходить вертеп. У перекладі слово «вертеп» означає
печеру, в якій народився Ісус. Тобто це є відтворення театральною мовою дива
народження Христа. Часто вертеп називають Вифлеємом, бо саме там його
започаткували.
Групи чоловіків, неодруженої молоді або дітей відвідували подвір’я
кожної хати . Вони славили господарів, бажали їм здоров’я, щастя, щедрого
врожаю. В основі цих обходів лежала магічна ідея «першого дня», згідно з
якою побажання, висловлені на новорічні свята, мали стати реальністю. У
тематиці колядок представлені як релігійні, так і світські мотиви мирної
хліборобської праці, козацьких військових походів, громадського та сімейного
побуту. Новорічні наспіви виконувалися парубочими, дівочими або змішаними
дитячими колективами. Зірка –це традиційний атрибут колядування. Її
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виготовляли із звичайного решета, до нього прилагоджували «роги» та
прикрашали фольгою, різнокольоровим папером та стрічками. «Коза»– обрядгра з масками, що мав свій усталений сценарій, пісенний і музичний репертуар.
Танок «вмирання» і «воскресіння» символізував прихід нового року, він
супровождувався піснею :
Де коза ходить, там жито родить,
Де не буває, там вилягає.
Де коза ногою, там жито копою,
Де коза рогом, там жито стогом.
Вертеп традиційно складається із двох частин: біблійної, до якої входять
Йосиф, Діва Марія, народжений Христос та царі, які прийшли віддати йому
шану. Інша частина вертепу – це світські персонажі, яких додумали люди. Це
жид, воїн, чорт тощо. Нині вертеп часто набуває політичного забарвлення, у
нього вводять персонажів із сучасної історії.
Фольклорно-етнографічний
музей Кременчуцької гімназії №5 імені
Т.Г. Шевченка збирає матеріали про святкування зимових календарних свят. На
уроках української мови та літератури діти вчать веснянки, колядки, щедрівки
та співають їх групами. Зібрано й адаптовано для театралізування сценарії
вертепу; виставу показали не тільки учням та вчителям гімназії, а й батькам у
традиційному українському обряді.
Ще одним святом, яке збереглося до XXI століття, є найколоритніше та
найцікавіше свято Івана Купала, яким закінчується літній сонячний цикл
календарних дохристиянських свят, що з часом, після прийняття християнства,
деякою мірою трансформувалося в церковне свято. Йдеться про народження
Івана Хрестителя, яке святкується церквою 7 липня, або 24 червня за старим
календарем.
Народна пам’ять зберегла купальську обрядовість та пісні, які належать до
найдавніших часів, до первісних поезій та ритуалів на честь Сонця. Звичайно,
багато чого було втрачено за останнє століття, коли йшла боротьба з
національними традиціями і народними обрядами.
Час доводить, що залишаються актуальними і в XXI столітті ті форми
давньої календарної обрядовості, що перестали сприйматися як суто релігійні й
перейшли в явище народного мистецтва, святкової розваги. Повернення
українців у національне русло має відбуватися не насильницьким шляхом, як
колись проводилась русифікація. Ми маємо поступово відродити давній
менталітет і усвідомити себе не меншвартими малоросами, а самобутньою
нацією. Але процес цей, на жаль, не може бути швидким, адже декілька
поколінь виросло в російській Україні, де навчались російською мовою,
дивились російські фільми, читали російські книги. Сьогодні, коли процес
українізації повільним кроком рухається країною, ми маємо залучити до нього
школи, виховні заклади. Але найкраще це робити в ігровій формі, коли діти
різного віку
братимуть участь у відтворенні народних свят, стануть
співавторами , акторами, сценаристами.
На жаль, музеї України не відрізняються великим різноманіттям та не
викликають інтересу. Зараз ми переживаємо той час, коли «бабусині хатинки»,
де ще залишались давні печі, побутові речі, руйнуються, а старовинним речам,
як це не прикро, не знаходиться місця в сучасних квартирах, і вони найчастіше
опиняються на смітниках, бо українці ще не можуть осягнути важливість
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родинних реліквій, їх надзвичайне значення. Тому шкільний музей може стати
прихистком для старовинних речей й долучитися до процесу відновлення
пам’яті народу. Пройде ще десятиліття – і ми шкодуватимемо про втрачений
час, можливості, побутові предмети, які вважали неактуальними і
неважливими.
Елементи календарних свят та обрядів нині широко використовуються у
творчості професійних та самодіяльних митців, у декоративно-прикладному й
театральному мистецтві. Традиційні свята й обряди чимдалі активніше входять
у систему сучасної культури. Після багаторічного панування войовничої
безбожності у 1990 р. рішенням Верховної Ради України офіційними святами
проголошені Різдво, Великдень, Зелені свята. Відновлення самобутності має
відбуватися у свідомості найменших українців, у дитячому віці, через сімейні
цінності.
Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження християнських
моральних цінностей, національних традицій, що проповідують ідеали добра і
любові, стверджують унікальність української нації. А творча молодь України
має бути в авангарді прогресивних змін. Тільки нашою спільною наполегливою
працею можна не тільки відродити культуру, а й покращити наше сьогодення.
Відроджуймо наші традиції та культуру разом!
УДК 82.09
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ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗІВ КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ
ЯК НОСІЇВ НАЦІОНАЛЬНОГО ІДЕАЛУ КОЗАЦТВА
У ТРИЛОГІЇ «ДЖУРИ»
Явище козацького характерництва є однією із загадкових, навіть містичних
сторінок розвитку українського суспільства, яка за останні роки привернула
значну увагу, проте все ще залишається недостатньо вивченою. Найбільш
ґрунтовними працями з теми є дослідження Т. Каляндрука, Ю. Фігурного, де
розкривається історична основа феномену; Марченко Н.П., Романенко Л.В.,
праці яких зосереджені на аналізі постаті Володимира Рутківського та його
творчості.
Однак, комплексне вивчення художнього відображення
характерництва в різних видах мистецтв поки що залишається справою
майбутнього.
З давніх козацьких часів характерниками називали воїнів, що мали
надзвичайні або надприродні можливості. «Вони вважалися чаклунами,
чародіями, пророками та знахарями» [6, c. 92]. За переказами, деякі козацькі
гетьмани, кошові отамани й знамениті полковники були характерниками. Серед
них Дмитро Байда-Вишневецький, Іван Підкова, Самійло Кішка, Северин
Наливайко, Петро Сагайдачний, Максим Кривоніс, Дмитро Нечай і вже
згадуваний — Іван Сірко.
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Що ж насправді означає слово «характерник» і ким були ці загадкові
козаки? У давніх історичних джерелах під характерниками мали на увазі воїнів,
наділених надзвичайними і навіть надприродними можливостями, що
виділялись з козацького оточення. Звичне на перший погляд слово навіює нам
думки про сильний дух і характер. Часто в різних джерелах
терміну«характерник» приписують грецьке походження: «character» –
відмінна риса. У праці Котляр Ю.В. знаходимо відомості про дослідження та
доведення А. Клоса щодо пояснення слова «характерник». Він вважає, що
пояснення цього слова слід шукати за допомогою санскриту – давньоарійської
мови. Характерник - це «той, хто володіє божою енергією» [3].
Одним із активних пропагандистів славного історичного минулого нашої
країни став сучасний письменник Володимир Рутківський. Його шлях до
визнання був довгим, але в царині підліткової сучасної української
історичної літератури, на нашу думку, йому немає рівних. Історична трилогія
Володимира Рутківського «Джури» становить безсумнівний інтерес і як
історико-літературний, і як ідейно-естетичний твір для юного читача. Повісті
розкривають національні риси українського народу, сприяють розумінню
усієї важливості духовної самосвідомості нації, характерних особливостей,
духовної та фізичної енергії, якими володіли наші далекі предки.
Володимир Рутківський відтворює традиційні елементи козацької
культури, які були основою устрою Запорозької Січі, а саме: своєрідна
транстформація культу воїна-звіра, яка відтворена у зв’язку козаків зі
спеціально навченими вовками; особливе ставлення козаків до коней, а також
особливості козацького побратимства, яке у трилогії зображено ширше, ніж
дружба лише між українськими козаками [1, 3].
Із характерниками читач знайомиться вже в першій частині «Джури
козака Швайки», і, на нашу думку, саме тут дається вичерпна інформація про
основи навчання й удосконалення вмінь і навичок, якими повинні володіти
обрані козаки. Справжній характерник народжувався один на сотню, а може, й
на тисячі майбутніх воїнів. Він чув степ і в ньому коней за два дні до їхнього
приходу, він чув ворогів і відгадував їхні плани, він чув річку, кожну травинку
в степу. Ця людина могла бачити й чути те, чого не бачили й не чули інші. Це
був не тільки маг від природи, а навіть трошки вище – людина, яка з’єднувалася
з природою. Керований він був матінкою-Землею, тією, де народився [6].
Запорозькі козаки-характерники володіли не тільки військовою, а й
практичною побутовою магією: лікування хвороб, загоювання ран, вміння
замовляти природу. Автор саме таким справжнім характерником із
надможливостями, які вражають і Швайку, і волхвів, зображує Санька: «І
Швайка, невловимий, хоробрий і всюдисущий Швайка, що ніколи й нікого не
боявся, втупився у Санька з якимось забобонним захватом» [14], «Еге ж,
Грицику, аби ж то Санько був звичайний ворожбит! Ні, він вартий сотні
ворожбитів [Швайка]» [7].
Специфічним було й навчання молодих воїнів. Характерник насамперед
мав показати свої особливі уміння, такі, що дадуть йому можливість опанувати
ці таємні знання. Звичайна людина доступу до цього знання не мала. До того
ж майбутній характерник повинен мати професійну спадковість, і сила
передається йому від семи поколінь (а знати треба було своїх предків до
дев’ятого коліна). Матір Санька відчувала, що її син не такий як усі, тому й
102

оберігала: «…Санька вважали маминим синочком, бо тітка Мокрина його й на
крок не відпускає від себе», «А за сина, бач, їй [Мокрині] лячно. Санько на
власні вуха чув, як мама казала про це сусідкам. Їй ввижається, що татари
прийдуть тільки заради нього» [3].
Так, у трилогії «Джури» робиться акцент на тому, що хлопчики (головні
герої) уже від природи мали певні здібності, які треба було розвинути. У
Санька були неабиякі таланти: він умів наслати ману, загіпнотизувати ворога,
передбачав майбутнє, а Грицик показав себе як талановитий козак-воїн,
чудовий стратег і відчайдух. Тому Санька було віддано на виховання до волхва
діда Кудьми, який навчав його керувати своїми уміннями, таємницям козацької
медицини, а Грицик знаходився поряд зі Швайкою, брав участь у боротьбі
із кримчаками, які весь час здійснювали напади на українські села.
Духовний наставник навчав учня тих знань, які він отримав від свого вчителя
[6].
Дід Кудьма був одним із старших ворожбитів, які відіграли особливу роль
у формуванні козацької Січі: «О, у нас є такі знахарі! І найкращий з-поміж них дід Кудьма. Таких … на всю Україну, може, два чи три набереться. У наших
краях до нього всі нитки сходяться. Ми всі перед ним, наче беззахисні
пташенята на долоні», «А що вже знахар з нього - і мертвого на ноги
поставить!», «Майже щодня до нього приходять лікуватися то лось, то борсук,
то ще хтось» [7]. Саме дід Кудьма радить Швайці та діду Кібчику збирати
козаків та селитися на острові Хортиця, бо він бачить, що «Україна не сьогоднізавтра готова спалахнути, як оце багаття? Біда лиш у тім, що все сирі гілки
трапляються» [7]. Відчуваючи свою смерть, він поспішав передати всі знання
Санькові. І юнак вбирав ті таємні знання, і сили його росли: « … він теж дечого
навчився. І сили від неба може набирати, і на ворожінні всілякому почав
тямити, і лікувати накладанням рук теж уміє. І в травах непогано кумекає.
Проте найбільше Санькові до вподоби блукати поміж небом та землею. Ось
так: заплющиш очі, розслабишся, ніби поринаєш у сон - і ширяєш могутнім
орлом у тому безмежжі, наслухаєш тишу, вдивляєшся у те, що миготить перед
заплющеними очима. І, бува, часом таке побачиш, що аж душа у п'яти
проситься. То промайне небом щось блискуче, схоже на велетенського птаха з
непорушними сріблястими крильми, втікаючи від гемонського гуркоту, то
привидяться чудернацькі будівлі, точнісінько такі, як ото поставити одну на
одну десять хат» [7].
У силу свого характеру Санько більше тяжів до лікування й пророкування,
а тому часто заздрив Грицику, який часто знаходився в гущі подій разом із
козаками-розвідниками: «… понад усе хочеться стрибнути на гарячого коня,
вихопити шаблю — і кинутися на ворога. Так, як це робить його друг Грицик.
І тут, хоч як змушуй себе стати мудрим, обачливим і розважливим — все одно
так хочеться іноді кинути все і кудись помчати, борюкатися, реготати!» [8].
Дід Кудьма передав Санькові найдавніші вміння характерників. Одним із
найважливіших способів тренування був сон, під час якого підвищувалася
чутливість мозку й рецепторів до сприйняття зовнішньої та внутрішньої
інформації. Часто в такому стані Санькові приходили різні видива: «Дід
Кудьма казав, що це – видиво з майбутнього. Та Санько уже й сам не раз
переконувався в цьому. Переконувався – і жалів тих, хто народиться на цей світ
пізніше: чого тільки їм не доведеться зазнати!» [7].
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Козак Швайка, до якого прибиваються Санько та Грицько, належить до
особливої когорти характерників – це розвідники, яких у
козацькому
середовищі називали пластунами. Про таких козаків писав А. Чайковський:
«Хто меткий та хитрий, вміє собі порадити, дістає від товариства прикметник
характерника, якогось надчоловіка, котрого куля не бере і котрий самого
чортяку вміє окульбачити і заставити собі служити» [1].
На розвідників завжди покладалася велика відповідальність, бо саме від
їхніх умінь залежало життя інших воїнів. У трилогії, зокрема, показується
вміння розвідника маскуватися, наганяти ману на ворога й уникати пасток
навіть у безвихідних ситуаціях: «З усіх уруських вивідників був чи не
найвсюдисущіший і найневловиміший. То його сліди зринали біля
дніпровського острова Хортиці, Очакова, а то й у самій Кафі - серці
непереможного Криму. Скільки разів на нього влаштовували засідки і ставили
пастки, скільки кінних загонів розсипалося через нього по неосяжних
ординських степах - і все на марне. Вислизав він, як хитрий змій. Прокрадався,
неначе вовк. Або перевертень, що приймав будь-яку подобу» [7], «… такого
вивідника в усьому степу не знайти. Невловний, як вовк, і всюдисущий, як
лис, він може довідатися навіть про те, про що й на ханській раді пошепки
мовиться. А що вже товариш — за друга власне життя віддасть і не
скривиться!» [8].
Пройшовши школу характерників у наймудріших козаків і волхвів, молоді
козаки з особливими здібностями набували в битвах військового досвіду. Вони
ставали невразливими – їх не брали ні куля, ні шабля. Вони були найкращими
воїнами: «Із завмерлим серцем глянув Грицик туди, де мав затнутися від
удару його товариш, — і його рот сам собою розкрився від подиву: Санько
був цілий-цілісінький, а стріла якось дивно збочила і затремтіла оперенням у
снігу» [9], «Кроків за тридцять Санько розвернувся, зняв лука, наклав на
тятиву стрілу і націлив її на Грицика. Одначе в останню мить рука йому
здригнулася і він спрямував стрілу не в груди товаришеві, а в ногу. Він навіть
не помітив того поруху, що зробив Грицик, проте в Грициковій руці уже
тремтіло охвістя стріли» [9]. До того ж Санько та Грицик опановують
стародавні бойові техніки, знаннями про які володіють лише ворожбитиволхви: «А Грицик уже стояв, склавши руки на грудях і розглядав хмаринку,
що бігла над його головою. Він не звертав ніякої уваги на те, що до нього зі
спини підкрадався один з козаків. Та коли тому лишилося зробити якийсь крок,
— Грицик високо підстрибнув, нога його блискавкою змигнула в повітрі і
ніжно прихилилася біля нападникової щелепи», «Санько якусь хвилину
незмигно дивився на лату, а потім з хеканням рубонув по ній ребром правиці.
Ліва Лемешева брова підстрибнула угору: замість однієї довгої лати стало дві
коротенькі» [9].
Володимир Рутківський у своїй трилогії звертається до легенди про
створення воїна з надзвичайними фізичними можливостями, «щоб зупинити
таку навалу, потрібно, аби кожен з них [козаків] не поступався десятку
степовиків. Один на десятьох… А де їх взяти, коли навіть Швайка заледве
може впоратися з п’ятьма?» [9]. Санько оволодіває мудрістю волхвів і робить
з Грицика воїна, який здатен протистояти десятьом ворогам, у нього розвитуні
надзвичайна швидкість, витривалість, сила, увага тощо. Проте розвинути такі
можливості непросто: «Щоб з людини зробити справжнього характерника,
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треба довести її до такого стану, щоб їй було все одно — жива вона чи ні. А
потім заходитися її духопелити. І тоді в ній віднайдуться такі сили, які
звичайній людині навіть не снилися. Шкода, що не всі здатні витримати такі
муки» [9].
Отже, образи козаків-характерників у трилогії представлені персонажами
Санька та Грицика – молодих козаків, старих мудрих волхвів Кудьми та Куделі,
які передають досвід попередніх поколінь, таємниці ворожбитської магії,
вивідника Швайки – відчайдушного козака, справжнього патріота своєї рідної
землі. Традиційна відчуженість людей з надзвичайними можливостями,
заборона втручатись у мирські справи, дещо філософське ставлення до життя в
трилогії Володимира Рутківського трансформуються в суто український
патріотичний дух, притаманний перш за все козакам-характерникам. Вони
стають прикладом справжніх патріотів, які свої магічні властивості
застосовують насамперед для оборони української землі від зовнішніх і
внутрішніх ворогів, моральних перевертнів та зрадників.
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АВТОБІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОМАНУ
«ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» ІВАНА БАГРЯНОГО
Актуальність нашої теми очевидна, адже твір «Людина біжить над
прірвою» є примітним явищем літературного процесу другої половини ХХ ст.
Він – перспективний матеріал для наукових розвідок із огляду на його місце
поміж інших феноменів українського письменства означеного періоду. Якраз на
часі й розгляд автобіографізму «Людини…», адже це сприятиме глибшому
проникненню в духовний і психологічний світ письменника.
Попри те, що набутку Багряного «присвячено цілий масив літератури і
кількість публікацій невпинно зростає» [2, с. 11], твір «Людина біжить над
прірвою» на сьогодні досліджений мало. Одним із перших розглянув його
Василь Гришко, написавши вступне слово до видання «посмертної книги»
(В. Гришко) прозаїка-емігранта [3]. Про прозові полотна Івана Багряного з
погляду автобіографізму веде мову Олександр Шугай [4].
Мета статті – на матеріалі твору «Людина біжить над прірвою» Багряного
простежити переломлення автобіографічного матеріалу у художній текст,
взаємозв’язок між головним героєм роману та його автором.
Як твердить О. Шугай, бувають випадки, що переконливим документом
стає і художній твір, написаний із великим сумлінням на відповідному
біографічному матеріалі. У зв’язку з цим цікаво простежити автобіографічні
вияви «Людини…».
Час дії в романі – Друга світова війна, 1943 рік. Це час, коли сам
автор опинився на території, яка поперемінно переходила то під владу
гітлерівців, то до радянських військ. Епохальний час можна «приземлити»,
уточнивши його вужчий вимір, наприклад пору року. У романі відсутні прямі
називання «зима» чи «літо», але натомість – ціла низка опосередкованих
описів, деталей, явищ, які дозволять зрозуміти конкретні часові межі
багрянівського твору. Читаємо: «по розквашеній багнюці» [1, с. 2], «у сніг, у
багно, у болото» [1, с. 46], «по засніженому болоті» [2, с. 48],
«розквашеній глеюватій дорозі» [1, с. 179], «по мерзлій землі» [1, с. 198],
«над замерзлою Ворсклою» [1, с. 210], «через замерзлі саги, через засніжені
пагорби» [1, с. 215], ««текли згори струмки» [1, с. 252], «сніг був мокрий, а під
ногами чавкотіла вода» [1, с. 258], «левади, залиті поверх льоду водою» [1,
с. 315].
Тож доходимо висновку, що час основної частини роману у вужчому сенсі
це – кінець зими – початок весни, тобто своєрідна межова ситуація, у яку
потрапили й автор, і персонажі його роману.
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Митець досить точно вказав і місце зображуваних подій: «<...>
відбувається на Слобожанщині, цебто на тій частині нашої Батьківщини, що
зветься Слобідською Україною <...>. На тій Слобожанщині, що пройшла
найтяжчий шлях, який можна тільки уявити» [1, с. 40]. Слобожанщина, додамо
ми, рідні місця автора «Людини…».
Якщо уважно перечитати роман то, за деякими топографічними деталями,
поданими у тексті, можна визначити місце події ще точніше: «Максим її знав.
Це ж була баба Хациха! Найстатечніша, найтихіша й найпобожніша на всій 9-й
сотні [курсив наш – О. В.] людина» [1, с. 28] – то Охтирка, рідне місто митця.
На таку думку нас наштовхує роман «Маруся Богуславка», де письменник
стверджує, що тільки в Охтирці вулиці називають перевалками, а все місто
поділене на сотні.
Рідній «географії» – Слобідській Україні – автор співає гімн: «Грайворон.
Щось таке зворушливе звучало завжди в тім слові <...> воно в’язалося в його
пам’яті з річкою його дитинства, на яку, як на голубу нитку, була нанизана в
його свідомості назва цього міста, разом із іншими <...> назвами міст і
містечок, прив’язаних до самого його серця: Білгород… Грайворон…
Охтирка… Скелька… Опішня… Диканька… Полтава!.. Нанизані вони всі
дорогим разком на голубу нитку з золотою прошвою, ім’я якій В о р с к л а
<...>» [1, с. 188].
Ми ще раз наголошуємо на тому, що постійно впадають в око чимало
інших збігів між реальними місцями, подіями, фактами, людьми та їхнім
відтворенням у романі «Людина біжить над прірвою». Тут і мальовничий
куточок Охтирки з постаттю ганчірника, і родичі, і сусіди, близькі і просто
знайомі та земляки автора. Тож майже всі літературні герої, виведені автором у
романі, мали своїх прототипів.
Таким чином, і часопростір роману «Людина біжить над прірвою», і майже
всі його персонажі мають автобіографічне підґрунтя.
У сюжеті роману «Людина біжить над прірвою» йдеться про останній
перед вимушеною втечею з рідного міста етап випробувань для
головного/автобіографічного героя Максима Колота. Він архітектор і колишній
в’язень ГПУ. За законами воєнного часу Максимові загрожує смерть то від
«чужих» – німецьких окупантів, то від «своїх» – радянських «визволителів»,
котрі, «звільнивши» уже вкотре містечко, заходжуються виловлювати
«підозрілих».
Митець безсумнівно симпатизує Максимові Колоту. Він із гордістю
говорить про нього: «<…> це людина, яка не дала схопити себе страшному
самумові, викресала з себе силу волі, збунтувалася, вперлася ногами в груди
своєї землі й випала з загального руху. Більше того, вона повернулася й пішла
навпроти, пригинаючись до самої сирої землі, хапаючись за неї і за все, що на
ній є, не даючи скинути себе в прірву» [1, с. 38].
Максим – винятково обдарований духовно, морально і фізично, відома на
всю республіку людина, встиг побувати у Франції і на Колимі. Тепер його
заарештовують за доносом. Колот та його друг Микола, розчарувавшись у
можливості збудувати «новоєвропейську» Україну під німецьким пануванням,
«воюють мистецтвом» – малюють завісу-плакат у міському театрі, зміст якої
викликає вибух патріотичних почуттів у публіки. Герой погоджується зі
слідчим, що цей плакат – його політичний «символом віри». Усі елементи якого
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– сонце, пшениця, небо, хмари, ластівки, кобзарі – указують на віру Колота в
національне відродження через опертя на власні сили нації. Цей епізод має
автобіографічний характер: випадок із театральною завісою підказало
письменникові власне життя. До 1941 року Іван Багряний працював
художником в Охтирському театрі «Народний дім», свого часу він навчався в
Київському художньому інституті. У роки Другої світової війни перебував на
окупованій території, працював у видавництвах «Голос Охтирщини», «Нова
Україна», а також малював декорації в Охтирському театрі. 1942 року був
арештований за антифашистський зміст театральної завіси. Письменник два
місяці провів у тюрмі, ледь уник розстрілу. Тобто бачимо, що авторові мало що
доводилося вигадувати – життя саме диктувало сюжети для роману.
Найважливіша риса героя – чесність, вона виявляється особливо разюче.
Людині не так просто бути абсолютно чесною з усіма і, насамперед, із собою:
Максим на допиті вражає майора СМЕРШу своїм тверезим глибоким поглядом
на все, що відбувається і, головне, безстрашністю бути чесним до кінця. Колот
розуміє, що його промова не врятує йому життя, він і не сподівається на
помилування. Для нього, у цей момент (адже розуміє, що приречений), є
життєвою необхідністю сказати те, що бояться сказати інші, хоча прекрасно
розуміють, але ховають десь глибоко в собі: «Ви от нас – мене й безліч нас
називаєте “зрадниками вітчизни”, “ворогами народу”. Таж якщо у всьому
цьому дурноплясі, в цьому океані підлого рабства, зради й мерзоти ще є
патріоти своєї землі й свого народу, то це, власне, – МИ. Бож ми єдині стали
проти обох розпинателів своєї Вітчизни, проти обох ворогів, що розіп’яли наш
народ удвох на спілку, й поставили їм обом опір – чим і як змогли. Так. <...> Чи
ви знаєте, хто найбільший зрадник вітчизни й найжорстокіший ворог народу?
<...> Все він же, “батько народів”... Йосип Кривавий – Джугашвілі!..» [1, с. 115116]. Зрозуміло, після такого одкровення на Максима чекала смерть, але він із
когорти тих людей, що гинуть у бою, в боротьбі. У момент крайнього
виснаження втікає з колони смертників і розпочинає тяжкий шлях додому.
Домінантою Максима Колота під час його подорожі було прагнення вижити й
повернутися до родини, до своєї щойно народженої донечки. І в результаті
Максим не лише припадає до рідного порогу, а й повертає віру в ЛЮДИНУ,
втрачену ним у моменти присмертної межі розпачу.
Образ головного героя роману Іван Багряний творив із власної біографії.
Але не слід повністю ототожнювати особистість письменника із персонажем
твору – це різні особи, які перебувають у різних площинах виміру, але
взаємозв’язок між ними чітко простежується. Тобто, при всій схожості, є
суттєва відмінність між автором і його героєм.
Ми підтримуємо думку науковців, та пересвідчилися й самі, що
переконливим документом може бути і художній твір, написаний із великим
сумлінням на відповідному біографічному матеріалі. Кажемо про роман
«Людина біжить над прірвою», який був оприлюднений уже по смерті автора –
нашого земляка, митця-ювіляра Івана Багряного.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ
ЛІМЕРИКІВ ТА КЛЕРІХЬЮ
Поезія - тип літератури, яка висловлює ідеї, почуття, або розповідає
історію в певній формі (зазвичай використовуючи рядки і строфи). Вона часто
надає конкретні форми і умови, щоб запропонувати альтернативні значення
слів або щоб викликати емоційний чи чуттєвий вплив. Такі засоби, як
співзвуччя, алітерація і ритм іноді використовуються, щоб досягти музичних чи
комічних ефектів.
Деякі форми поезії особливі для певних культур і жанрів, відповідаючи
характеристиці мови, на якій пише поет. Краса, влада і вплив віршів рідко
залежать тільки від стилів, техніки і форм. Слова вірша закликають до глибокої
думки і сильних почуттів у слухача або читача.
Деякі поети написали виняткові вірші зі словами, об'єднаними в речення,
які досягають значення більше, ніж сума значень слів. Деякі з них стали
висловлюваннями, що ми вживаємо у повсякденній мові. Проходячи крізь час
та різні культури, значення слів змінюється, що деяким чином заважає
насолоджуватися оригінальною красою і владою віршів.
Дана робота, головним чином, стосується двох типів форм поезії лімерики і клеріхью. Вона презентує і пояснює лінгвістичну термінологію і
теоретичну основу їх складу. Є багато досліджень, зроблених з цих форм поезії
такими критиками як Френсіс Стіллмен, Бесс Портер Адамс, Джордж
Стенкліфф, автор книги «Speed Reading for Kids» та інші.
Ми вирішили провести дослідження дитячих лімериків і порівняти їх з
клеріхью.
Дослідження в дитячій поезії зосереджене на тому, чому діти віддають
перевагу, на дитячому понятті і ставленню до поезії. Клеріхью менш відомі,
ніж лімерики, але так само цікаві, як і останні.
Завдання нашого проекту полягає в тому, щоб вибрати лімерики і
клеріхью, відокремити дитячі лімерики, вивчити структуру лімериків і
клеріхью та їх лексикон, дослідити схильність учнів щодо цих двох форм поезії.
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Мета нашого дослідження - вивчити зміни в структурі лімериків, які
відбулися протягом часу і порівняти лімерики і клеріхью з точки зору їх змісту.
Ми застосували метод збору даних, використовуючи пошукове
дослідження, щоб зібрати попередню інформацію, та порівняльний метод для
структури і лексикону лімериків і клеріхью.
Головний матеріал для нашого дослідження - лімерики Едварда Ліра і
клеріхью Едмунда Клеріхью Бентлі, включаючи роботи, написані дітьми та
сучасними поетами.
Практична цінність нашого дослідження полягає у визначенні ролі та
функції лімериків і клеріхью, їх місці в дитячому житті як дидактичного
елементу.
Актуальність роботи полягає в тому, що ніхто не вивчав відмінності між
лімериками і клеріхью з точки зору їх лексикона, і ніхто не спробував
порівняти класичні та сучасні лімерики.
Як ми вже згадали, клерихью - варіація лімериков. У них є щось спільне і,
звичайно, вони відрізняються за чимось.
В першу чергу, і лімерики і клерихью забавні, вигадливі і прості.
Клерихью майже ніколи не сатиричні або образливі, і на відміну від лімериков,
вони націлені на відомих людей та змінюють місце їх розташування на якесь
абсурдне, часто надаючи їм спрощений і трохи спотворений опис.
Клерихью не має ніякого фіксованого розміру, тобто, рядки можуть бути
настільки довгими або короткими, як ми хочемо. Ми не повинні хвилюватися
про підрахунок складів або слів чи про ритм вірша, тільки про риму.
Наприклад,
E. C. Bentley
Mused while he ought to have studied intently;
It was this muse
That inspired clerihews.
або
Edward the Confessor
Slept under the dresser.
When that began to pall,
He slept in the hall.
Якщо ми порівнюємо клерихью з класичними лімериками, ми можемо
помітити, що в останніх є встановлений зразок, який може бути описаний
наступним образом:
DA DA DUH, DA DA DUH, DA DA DUH
DA DA DUH, DA DA DUH, DA DA DUH
DA DA DUH, DA DA DUH
DA DA DUH, DA DA DUH
DA DA DUH, DA DA DUH, DA DA DUH
Що стосується складів, повинно бути 8 складів у рядках 1, 2, 5 та 5 складів
у рядках 3 і 4.
When a limerick line starts out first,
What follows is fated, accursed:
If the third line takes tea,
The fourth must agree.
While five, two, and one pool their thirst.
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Сучасні поети додають третє римоване слово в останнній лінії лимеріка
або змінюють кількість складів, щоб зробити вірш більш цікавішим.
Ось лімерик, написаний дитиною:
The Lizard
There once was a lizard
He had no gizzard.
He went up north,
And kept going forth,
And wound up getting caught in a blizzard.
Ми бачимо, що він відрізняється від стандартної формули лімерика. Крім
того, у дитячих лімериков є свої власні особливості. І, оскільки це було вже
згадано, Лір почав писати свої вірші тільки щоб розважити дітей. Джордж
Стэнклифф, автор Speed Reading 4 Kids говорить: «Лімерики дуже цікаво та
забавно складати, навіть для тих, хто ненавидить школу або дуже не хоче
читати. Це дає дітям шанс вчитися, не відчуваючи, що це - 'робота'».
Ми вирішили дізнатися, що робить лімерики настільки привабливі для
дітей. Це не таємниця, що ви можете зацікавити дитину тільки щирістю. Але
якщо ви хочете змусити дитину сміятися, отримати її щиру щасливу посмішку
у відповідь, ви повинні бути щирими, також.
І ми не повинні забувати наступний факт: що змушує дорослих сміятися,
майже завжди не смішно для дитини. Річ у тому що, те, над чим сміються діти
повинно бути відзначеним рядом певних особливостей.
Одже, наша задача полягає в тому, щоб дізнатися те, що є настільки
особливим у дитячих віршах?
В першу чергу, давайте згадаємо, що логіка, якою користується дитина,
перебуває в ембріональному стані. І надзвичайно важко йому/її «переварити»
великий важкий текст, завантажений відносинами причини і наслідків. Ми не
повинні також забувати, що серйозні теми з «важким» словником абсолютно не
цікаві дитині. У будь-якого дитячого вірша, як правило, є простий, цікавий і
забавний зміст повчального характеру.
Є ще одна особливість - рима та ритм. Найчастіша рима в дитячих віршах
смежна (AABB). Саме це ми бачимо в клерихью (AABB) і (частково) в
лімериках (AABB + A).
Остання лінія в лімериках дає нам висновок автора про те, що було сказано
або особливість поведінки головного героя. І це може часто бути досить
ірраціонально і, таким чином, цікаво для дитини:
There was a Young Lady of Troy,
Whom several large flies did annoy;
Some she killed with a thump,
Some she drowned at the pump,
And some she took with her to Troy.
Ми можемо іноді відчувати смішний або саркастичний ефект останньої
лінії, особливо в сучасних лімериках, і, як ми вже згадали, це зроблено
цілеспрямовано більш довгим тільки, щоб посилити гумор цілого лімерика:
There was a young bard from Japan
Whose limericks never would scan.
When asked why this was,
He said ‘It’s because
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I always try to get as many words in the last line as I possibly can.’
Порівнюючи лімерики і клерихью, ми можемо заявити, що структура
клерихью завжди незмінна. Вони можуть змінитися за ритмам, але рима завжди
- те ж сама, суміжна.
Події, пригоди або проблеми, описані в дитячих лімериках, часто чарівні. І
ця забавна «неправда» привертає увагу дитини.
There was an old lady of France,
Who taught little ducklings to dance;
When she said. Tick-a-Tack!' They only said, 'Quack!'
Which annoyed that old lady of France.
На відміну від лімериков, які можуть бути забавними і іноді безглуздими і
грубими, клерихью зазвичай кумедні і химерні, а не сатиричні. Вони описують
людей, справжніх або нереальних, в деякій незвичайній ситуації, або говорять
нам, що відбувається з цими людьми, або насміхається над особливостями
характеру людини.
The entrepreneur Bill Gates,
loves to rollerskate
he skates down Seattle's hills
while his windows fall out of their sills.
Те ж саме ми можемо читати в лімерику. Відмінність - те, що ім'я людини,
даного в лімерику, зазвичай вигадане. Коли ми читаємо лимерік, у нас може
бути почуття читання казки: саме так більшість з них починається (Коли-то
давно було ...). І це - інша причина, чому діти люблять читати і створювати
лімерики.
Лімерики часто містять метафору чи порівняння:
There was an Old Man of Baimak,
Who ate nothing except bishbarmak.
As his belly grew big
He resembled a pig
That gluttonous Old Man of Baimak.
Або цей
There was a Young Man of Sibai
Whose legs were as thin as kurai,
When he paced in a lane,
People thought he’s a crane,
That exhausted Young Man of Sibai
У всіх лімериков є п'ята лінія, пропонуючи свого роду висновок у ньому.
Після читання клерихью ми звичайно хочемо задати собі питання: І що ж?»,
Наприклад:
Sir Arthur Conan Doyle
Suffered from a terrible boil.
Riding a dreadful hound in the rain
Was the only means from pain.
Виникає питання: «Так, він їздив на своїй собаці під час дощу чи ні?»
Jerome, Klapka and Jerome
Once in summer set sail home,
It doesn’t at all denote,
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That they were only three in a boat.
І на цей раз ми хочемо знати, скільки з них було в човні. Інформація,
надана в клерихью, здається, не закінченою.
Таким чином, можна зробити висновок, що
лімерики
- складаються за схемою A A B B A;
- це вірш з п'яти рядків;
- має строгий метр;
- короткий, часто безглуздий, іноді грубий;
- має будь-яке абстрактне ім’я, зазвичай молодої дівчини або старого.
Клерихью
- складаються за схемою A A B B;
- це вірш з чотирьох рядків;
- не має строгий ритм або метр;
- майже ніколи не сатиричний або образливий;
- про існуючу людину.
Ці короткі вірші можуть використовуватися на уроках англійської мови в
якості фонетичних вправ, щоб практикувати звуки, інтонацію і наголос. Цей
вид роботи буде дійсною релаксацією для учнів різного віку.
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ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДАХ
АНГЛІЙСЬКИХ РИМІВОК
Фольклорна дитяча література та її переклад мають свої особливості та
трансформації, які не достатньо досліджені на сучасному етапі
літературознавства та перекладознавства. Літературний переклад існував в
нашій країні ще з 17 століття, проте, поетичний переклад дитячої літератури
займав та й зараз займає в ньому незначне місце.
Таким чином, актуальність даної теми зумовлена зростаючим інтересом до
перекладів фольклорних творів як носіїв інформації культурологічного
характеру. Однак питання лексико-граматичних трансформацій у перекладах
англійських дитячих римівок на українську мову не знайшло належного
відображення у науковій літературі. Це підтверджує актуальність цього
дослідження.
Лінгвістичні характеристики поетичних текстів, особливості їх перекладу
досліджувалися такими вченими як В. Коптиловим [3], В. Комісаровим [2],
В. Виноградовим [1], А. Федоровим [8], А. Поповичем [5], Є. Солодубом [6].
Об'єктом дослідження в роботі є англійські дитячі римівки у перекладі на
українську мову різними перекладачами.
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Предмет дослідження – особливості застосування і функціонування
лексичних і граматичних трансформацій в українських поетичних перекладах
англійських дитячих римівок.
Мета дослідження − вивчення лексичних та граматичних трансформаційних
особливостей перекладів віршованих текстів англійських дитячих римівок та
визначення наскільки точно ці переклади відповідають оригіналу.
Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні
завдання:
- визначити суть поняття “nursery rhyme”;
- дослідити та порівняти класифікації англійських римувань;
- з’ясувати роль та місце дитячих римівок в англійській художній
літературі;
- знайти поетичні українські переклади англійських «nursery rhymes»;
- розглянути види лексичних та граматичних трансформацій при перекладі
поетичного тексту з англійської мови на українську;
- дослідити види лексичних та граматичних трансформацій дитячих
англійських римівок при перекладі на українську мову;
- визначити, наскільки точно відповідають переклади оригіналу.
У роботі використані такі методи дослідження: описовий, метод аналізу і
систематизації, елементи порівняльного та структурного методів.
Як ми з’ясували термін “nursery rhyme” застосовується до усієї
різноманітності віршів, пісень, колискових і лічилок для маленьких дітей.
Буквально цей термін перекладається як: «дитячі віршики» або «дитячи римівки»
(тобто римовані тексти для дітей). Однак, не кожен вірш або дитячу пісню можна
назвати “nursery rhyme”. Римівка має бути старою, традиційною і добре відомою
носіям мови.
Єдиної класифікації англійських дитячих римівок немає. Їх відносять до
дитячого фольклору та класифікують на колискові, віршики по вивченню абетки,
днів тижня, місяців, лічилки, пальчикові ігри або просто ці римівки подаються в
алфавітному порядку. Вони слугують джерелом розваг, а також як додаткове
джерело в навчанні дітей.
Англійські Nursery rhymes – це традиційні класичні дитячі вірші та
пісеньки, які передавали з покоління в покоління. Деякі з них відносять до 17
або навіть до 16 століття. З середини 16-го століття вони починають
записуватися. Перші англійські збірники – Tommy Thumb's Song Book та
Tommy Thumb's Pretty Song Book, були опубліковані до 1744. Збірник
англійських римівок Джона Ньюбері (John Newbery's), Mother Goose's Melody та
Sonnets for the Cradle (Лондон, 1765), були першими записами багатьох
класичних римівок. [10]
Mother Goose (Матінка Гусиня) була вигаданим автором англійських
римівок, тому вірші та пісні Nursery rhymes дуже часто називають Mother Goose
rhymes. Хто ж був насправді автором римівок / Nursery rhymes невідомо. Їх
відносять до англійського фольклору, народної творчості. В англійських
джерелах часто використовується термін traditional (традиційні, ті, що
передаються з покоління в покоління). [9]
Матеріалом для дослідження послужили 40 римівок з книги Albert Jack The
Secret Meaning of Nursery Rhymes [8] та з мережі Інтернет [9], поетичні
переклади на українську мову, зроблені українською письменницею Іриною
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Жиленко [4] та деякі переклади, знайдені в мережі Інтернет. Такий вибір
обумовлений невеликою кількістю перекладів англійських римівок на
українську мову.
На сучасному етапі не існує одностайної думки щодо класифікації
перекладацьких трансформацій. За основу ми взяли класифікацію лексичних та
граматичних трансформацій зроблену Комісаровим В.Н. [2]. А саме:
Лексичні трансформації: 1) транскрибування і транслітерація; 2)
калькування; 3) лексико-семантичні заміни: генералізація, конкретизація,
модуляція, експлікація , адаптація, компенсація, ампліфікація; 4) антонімічний
переклад. Граматичні трансформації: 1) заміни, 2) перестановки, 3) додавання,
4) опущення.
Ми проаналізували лексичні та граматичні трансформації в підібраних
віршах та склали таблицю.
Таблиця 1 - Лексичні та граматичні трансформації
Англійська римівка / Nursery rhyme
Український переклад римівки
та трансформації

“Pussy Cat”
Pussy cat, pussy cat, where have you been?
I've been to London to visit the queen.
Pussy cat, pussy cat, what did you there?
I frightened a little mouse under the chair. [8, 9]

Tom, Tom, the piper's son
Tom, Tom, the piper's son,
Stole a pig, and away did run;
The pig was eat
And Tom was beat,
And Tom went crying
Down the street. [8, 9]
Little Jack Horner Sat in a corner
Little Jack Horner
Sat in a corner,
Eating a Christmas pie.
He put in his thumb
And pulled out a plum,
And said: “What a good boy am I!” [8, 9]

Кицю-киценька мала
Кицю-киценька мала, де учора ти була?
адаптація(л), додавання(г)
Я у Лондоні була.
В королеви чай пила. заміна(г), додавання(г)
Кицю-киценька мала, чом ти з Лондону втекла?
адаптація(л), додавання(г), заміна(г)
Мишку я злякалася, няв. антонімічний переклад(л),
опущення(г)
Хто б мене обороняв? додавання(г)
(переклад Ірини Жиленко) [2]

Хлопець Том
Хлопець Том – на штанях латка – додавання(г),
калькування(л), заміна(г)
Десь поцупив поросятко. опущення(г)
Порося поїло сито. додавання(г)
А хлопчину було бито. заміна(г)
Бо ж чи можна так робити? опущення(г),
заміна(г) (переклад Ірини Жиленко) [2]
Маленький Джек
Маленький Джек в кутку кімнати
транскрибування(л), опущення(г) Ласує
пирогом на свято. модуляція (л), заміна (г)
І виколупуючи сливи, опущення(г), заміна(г)
Скромненько думає хлоп’я: додавання(г),
модуляція (л),
«Який я дужий і сміливий, додавання(г)
який розумний хлопець я!» опущення(г),
перестановка (г) (переклад Ірини Жиленко) [2]

Новизна цього дослідження полягає в тому, що ми знайшли українські
віршовані переклади 40 англійських римівок, порівняли їх з оригінальними
англійськими римівками та проаналізували лексичні та граматичні
перекладацькі трансформації. Ми помітили, що під час перекладів англійських
римівок найчастіше застосовуються наступні лексичні трансформації: лексикосемантичні – адаптації, модуляції; транскрибування та транслітерації,
антонімічний переклад; граматичні трансформації: додавання, заміни,
опущення, перестановки.
115

Практичне значення роботи у тому, що її результати можуть бути
використані як матеріал для курсів, лекцій та конференцій з лексикології,
країнознавства тощо. Ми також вважаємо, що ці матеріали будуть цікаві і корисні
для ESL вчителів та їх учнів, для батьків та їх дітей дошкільного віку та дітей, які
навчаються в початковій школі.
Можемо стверджувати, що розглянуті переклади можна вважати більшою
чи меншою мірою вдалими. Як правило, вони створені в останні роки, отже,
відповідають основним вимогам поетичних інтерпретацій сьогодення. Вони
стали ще одним кроком у засвоєнні українським словом естетичного досвіду
англійського фольклору й збагатили художній культурний потенціал.
Виконане дослідження відкриває можливості для подальшого аналізу
перекладів поетичних творів, спрямованого на створення загальної картини їх
функціонування як засобів міжкультурної комунікації
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ЖИТТЯ ДІЄСЛІВ РУХУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Рух – це життя, а життя, безумовно, – це сукупність наших дій. І, хоча,
діємо ми у реальному житті, в Інтернет просторі, зокрема у соціальних
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мережах, дуже чітко можна прослідкувати наш рух. З метою дослідження
дієслів, що виражають дію було проведено аналіз змісту сторінок найвідоміших
соціальних мереж. Адже соціальні мережі є сучасним дзеркалом розвитку
англійської мови при спілкуванні у повсякденному житті.
Соціальні мережі нещодавно почали функціонувати в Інтернеті. Сучасні
соціальні мережі – це простір для спілкування та джерело інформації. Спочатку
поняття соціальної мережі було науковою концепцією для вивчення соціології.
В Інтернет просторі перша соціальна мережа була створена на основі контактів
електронної пошти. А першими користувачами соціальних мереж стали
військові [1].
Соціальні мережі надають можливість спілкуватись з людьми незалежно
від їх місця знаходження. Окрім спілкування, соціальні мережі пропонують
практично необмежені можливості для обміну інформацією різного характеру:
фото-, відео- чи аудіо матеріалами, що надає достатньо точну інформацію про
особистість кожної людини.
Як будь-яке явище, соціальні мережі піддаються логічній класифікації.
Соціальні мережі можна поділити за типом, за відкритістю інформації, за
географічним охопленням та за рівнем розвитку. Соціальні мережі – відносно
нове явище, яке будуть вивчати ще не одне покоління учених, зокрема
мовознавців [2]. Тому соціальні мережі є відмінним джерелом для аналізу
сучасного рівня розвитку мови, зокрема дієслів руху.
Ми провели аналіз вживання дієслів руху у сучасних соціальних мережах.
Дієслова руху утворюють часові та видові форми за допомогою афіксів, зміни
кореневої голосної або додавання допоміжних дієслів [3]. Дієслова руху
бувають прехідними та неперехідними, можуть мати особову та безособову
форми. Для аналізу використовувалися смислові дієслова, які за
морфологічною структурою характеризуються як прості, похідні, складні та
складені [4]. За видовими ознаками дієслова руху у соціальних мережах – є
граничними.
Щоб проаналізувати дієслова руху давайте пригадаємо емпіричні методи
лінгвістичних досліджень. Питання визначення методів лінгвістичних
досліджень вивчали багато вітчизняних та зарубіжних мовознавців. Проблема
вивчення цього питання полягає у зміні домінантних методів дослідження
залежно від основної наукової парадигми сьогодення. Ще одна складність
заключається у тому, що термін метод властивий багатьом сферам науки та,
відповідно має різні значення у кожній галузі [5]. Крім того, часто термін метод
використовують як синонім поняття методика.
Ми розуміємо під поняттям метод систему правил та прийомів підходу до
вивчення явищ та закономірностей [6]. Емпіричні методи лінгвістичних
досліджень поділяють на загальні та спеціальні. Методика – набір практичних
дій для виконання дослідження [7]. Серед найбільш широко використовуваних
структурних
методик
виділяємо:
опозиційний,
дистрибутивний,
трансформаційний, компонентний та ланцюжковий аналіз, комутацію та аналіз
безпосередніх складників [8].
Для емпіричного аналізу дієслів руху, які вживаються у соціальних
мережах використовувалися структурні методики кількісного та якісного
аналізу. Кількісний аналіз показав, що більшість слів використовуються без
повторів у реченнях, виокремлених з соціальних мереж. Лише третина
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аналізованих дієслів повторювалась у повідомленнях з соціальних мереж два,
три або чотири рази. При чому, чим частіше повторювались дієслова, тим
менше їх відсоткове співвідношення до загальної кількості дієслів, як
зображено на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Частота використання дієслів руху у соціальних мережах

Це свідчить про значний словниковий запас звичайних користувачів
соціальних мереж, які, навіть у повсякденному особистому спілкуванні,
намагаються уникати тавтологій, щоб мовлення було грамотним та
милозвучним.
Якісний аналіз дієслів руху, які було вжито у сучасних соціальних
мережах, показав, що усі дієслова використовувалися в одному значенні. Тільки
одне дієслово при додаванні прийменників було вжито у трьох різних
значеннях. Використання кожного дієслова лише в одному значенні, при чому,
найчастіше, основному, ілюструє, що середньостатистичний користувач
соціальної мережі у побутовому спілкуванні використовує лише активний
словниковий запас, але намагається збагатити своє мовлення синонімами та
фразовими дієсловами.
Проведена робота показала, що тема дослідження дієслів, які
використовують середньостатистичні користувачі соціальних мережах, є
актуальною та перспективною для сучасної лінгвістики.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІА-ОСВІТИ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Один із найбільш авторитетних у світі вчених у галузі медіа-освіти,
професор Ліверпульського університету Лен Мастерман наголошує, що медіаосвіта відбувається протягом усього життя людини, і це не тільки процес
оцінки медіа-продуктів, а сукупність певних послідовних дій, спрямованих на
дослідження різноманітних творів медіа-культури, метою чого є не просто
критичне розуміння, а «критична автономія», тобто здатність людини до
самостійного критичного судження про медіа-текст. Медіа-освіта намагається
змінити стосунки вчителя й учнів, ставить їх у позицію співдослідників, надає
додаткові можливості для співпраці й діалогу. Крім того, на думку Л.
Мастермана, медіа-освіта орієнтується на навчання в колективі, переважно в
групах, що також є дуже важливим у сучасному навчальному процесі [1, с.28].
Медіа-освіта повинна, по-перше, захистити дітей від потенційно
шкідливих ефектів медіа, а, по-друге, виростити такого споживача медіа,
котрий міг би ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи ЗМК.
Найефективнішим напрямом експерти вважають інтеграцію медіа-грамотності
в інші предмети. Найлегшим є включення медіа-освіти в уроки інформатики та
комп’ютерної грамотності. Тобто можна приділити більше уваги кібербезпеці,
розповісти учням про сучасні програми, за допомогою яких можна створювати
медіа-продукти. Другий варіант — поєднання з уроками літератури, залучаючи
тему кіно й театру[2, с.201].
Медіа – освіту можна реалізовувати на певних етапах уроку шляхом
виконання різних творчих завдань[3, с.451].
Так, перевіряючи домашнє завдання, я часто влаштовую «акторські»
відеопроби: учні читають напам’ять вірші, монологи; не просто розповідають
про того чи іншого письменника, а йде відбір на кращого ведучого якоїсь радіо
чи телепередачі, на якусь роль та ін.
Іноді, якщо твір не великий – байка, поема, маленьке оповідання – ми
знімаємо інсценізацію. На домашнє завдання розподіляю ролі, обговорюємо
деталі костюмів, а потім «вживу» проводимо відеозйомку. На кожну роль, як
правило,призначається 2 – 3учні(в залежності від кількості дітей у класі),
знімаємо по декілька дублів (у кого краще вийде). Відзнятий робочий матеріал
переглядаємо зразу ж на уроці. Дітям цікаво. Аналізуємо, кому вдалося зіграти
свою роль краще, у кого які недоліки. Ті, хто вже вміє, здійснюють монтаж,
накладають музику. Таким чином, створюємо власний медіа-продукт. Подібні
роботи я потім використовую на уроках в інших класах.
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На уроках розвитку зв’язного мовлення ми часто виконуємо таке творче
завдання, як обговорення (дискусія) фільму(фрагменту), вистави, телепередачі
та ін. На уроках української літератури теж є можливість для виконання
подібного завдання. Зазвичай я дотримуюся чіткого плану дискусії, але іноді
вдаюся до канадського підходу в медіа-освіті – вільного викладу учнями своєї
думки[4, с.71].
Дискусія може виникнути на будь-якому етапі уроку. Так, виконуючи
домашнє завдання, учень підібрав відеоролик про письменника, наприклад,
авторське виконання П.Тичиною своїх поезій. Після перегляду в дітей виникли
різні думки: комусь сподобалося, комусь – ні. Але мало сказати «Ні» необхідно все-таки пояснити, чому не сподобалося. На етапі засвоєння знань на
уроці української літератури в 10 класі ми прослухали виконання пісень на
слова І. Франка (відеокліпи) зі збірки «Зів’яле листя». Знову - таки враження
були різні. Комусь сподобалася музика, але не сподобався виконавець, хтось,
навпаки, надав перевагу співакові й зовсім не оцінив музичного супроводу.
Тому ми прослуховували один твір у виконанні різних співаків, аналізували,
дискутували. Але всі зійшлися натому, що поезії І. Франка про кохання
прекрасні.
Дуже вдалим вийшов проект «Ти знаєш, що ти - людина?». Предметом
дослідження стали життя і творчість Василя Симоненка. Учасниками проекту
були учні 11 класу. На першому етапі визначилися з тим, що маємо знати і
пам’ятати про тих, хто став жертвами тоталітарного режиму, але залишилися
людьми, не втративши совість і гідність.
Потім сформулювали завдання: дослідити життя і творчість В. Симоненка,
створити тематичну папку (такі папки ми маємо до кожного письменника),
скласти сценарій (учні обрали ток-шоу), укласти збірник афоризмів (на основі
поезій), визначитися, хто буде вести ток-шоу.
Далі тривала напружена робота: матеріал шукали в Інтернеті, бібліотеках,
провели анкетування серед різних вікових категорій.
На четвертому етапі систематизували й проаналізували зібраний матеріал,
уклали збірку афоризмів, які згрупували за темами, написали сценарій ток-шоу,
підготували ведучих, склали тест за життям і творчістю В. Симоненка; подбали
про необхідне оформлення класу.
На завершальному етапі представили проект – ток-шоу «Ти знаєш, що
ти - Людина?».
Т.Шевченко – часто це чи не єдине ім’я, яке діти після закінчення школи
можуть назвати не запинаючись. Але по-справжньому так і не приходять до
Т.Шевченка. У мене виник задум створити проект «Шевченко очима
підлітків ХХІ століття» Це довготривалий проект. У нас є вже декілька папок з
матеріалами. Щороку нові учні додають свій внесок, результати власного
дослідження, свого розуміння Шевченка (фрагмент аналізу поеми «Сон»):
«…Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде...». Як же слід розуміти ці
слова? Думаю, що Шевченко прагне нам сказати, що всі люди походять від
Адама і Єви (за Біблійною версією). І ніхто нікому не давав права когось
зневажати, принижувати, експлуатувати, а тим паче обкрадати, вбивати.
„Великі світу цього" самі наділили себе такими правами і тим порушили всі
Божі заповіді.
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Т.Шевченко закликає їх схаменутися. Але не думаю, що він був настільки
наївний, щоб повірити, що вони так і зроблять. Ті, хто відчув смак влади й
грошей, ніколи добровільно від них не відмовляться, ніколи не зрозуміють тих,
кого вони оббирають і зневажають. І як це не парадоксально звучить, але в
сьогоднішній незалежній Україні, про яку так мріяв великий поет, історія
повторюється. Причому отих, кого Шевченко називає „той", не треба далеко
шукати, вони наші, „доморощені", українські. Коли б Шевченко поглянув на
сучасну Україну, що в ній робитьсято, на мою думку, написав би твір, який був
би сповнений ще гострішою сатирою.
Подражаніє Шевченку
Той мурує і будує
замки, банки, автозаправки.
Той тихенько все приватизує,
навіть комбінати.
Той до Києва продрався
у Верховну Раду
і „законики" штампує
собі на догоду.
Той посів пост в Міністерстві, байдуже якому,
головне, що при „портфелі" і на «Мерседесі».
Той неситим оком
за край світу зазирає,
чи нема ще банку,
щоб рахунок особистий
за народний кошт відкрити
там якогось ранку.
А братія бурчить собі...
Схаменіться!
Будьте люди,
Дайте нам же жити...
У своїй практиці я часто проводжу уроки,які можна назвати «медіауроками». Так, в 10 класі на уроці української мови є тема «Виступ перед
аудиторією на літературну тему». Я запропонувала учням провести даний урок
у вигляді ток-шоу «Говорять українці». За основу ми взяли готову сценарну
розобку ток-шоу «Україна говорить», а от «начинку» зробили свою. Темою
розмови стали життя й творчість Т.Шевченка, його актуальність. Для
обговорення ми взяли лише один твір – послання «І мертвим, і живим…».
Написали сценарій телепередачі – це була колективна робота. Кожен учень
отримав свою частину завдання: віднайти матеріал в Інтернеті, відібрати,
адаптувати – це були й тексти, і відеоматеріали, і презентації; створити власний
медіа-прдукт – рекламу, газету.
Таким чином, учні виконали ряд літературно-імітаційних творчих завдань
на підготовчому етапі до уроку.Потім розподілили ролі для ток-шоу. Роль
ведучого я залишила за собою. А от Т.Шевченка зіграв учень, який має і гарну
дикцію, і артистичні здібності. У класі, котрому проводили даний урок, є дві
учениці, що пишуть власні вірші, захоплюються літературою, є членами МАН.
Вони отримали ролі поетес і літературознавців. Вибрали також експертів й
опонентів, журналістів, оператора ( оскільки вели відеозйомку ток-шоу),
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представників рекламної агенції. Репетеційний період був короткий
іпроводився окремо з різними групами, щоб учні не знали зарані все,що буде на
уроці, аби не зникла інтрига.
Особливість нашого ток-шоу в тому, що воно йде в «прямому ефірі», не
можна «перезняти», якщо щось не так, тому хвилювання учасників такої
рольової гри відчувається, але й видно рівень ораторської майстерності,
акторських здібностей, знань. І саме під час виступу на уроці з’ясовується,
наскільки цікавим й аргументованим є дібраний матеріал. Так, на запитання, чи
можна поєднати справжню любов до України з пошуками кращого життя за
кордоном, експерт стверджує, що лише той, хто живе в Україні, посправжньому її любить, а опонент доводить, що можна жити за кордоном й
бути справжнім патріотом. Сам Т.Шевченко більшу частину життя прожив за
межами України (хоч і не з власної волі), але для її майбутнього зробив більше,
ніж сотні так званих «патріотів». Велике враження на аудиторію справив відеоролик про Квітку Цісик – американку українського походження, котра несла
українське слово світу через неперевершене виконання народних та
літературних пісень.
Унаш часнеможливо уявити телебачення, радіо, Інтернет без реклами.
Тому на нашому ток-шоу був і рекламний блок: «Чи можна чогось досягти в
житті, якщо ти в 11 років став сиротою, а тим більше, якщо не можеш вільно
собою розпоряджатися, якщо тобі ніби вже призначена безрадісна доля?
Йди до Шевченка, вивчай його життя – і ти отримаєш відповідь»;
«Любите Україну? Вболіваєте за її долю? Не знаєте, як бути в непрості
часи протистояння? Шукати кращого життя за кордоном?Як вивчати
історію?Як набути власної мудрості?Чи маємо надію, що оживуть добрі слова,
слава України?
Прочитайте, а краще - вивчіть напам’ять послання Т.Шевченка « І
мертвим, і живим…».
До речі, через літературну рекламу можна мотивувати учнів, ставлячи
домашнє завдання.
На уроці,про котрий йшлося вище, для наступного ток-шоу - «Проблема
сирітства та материнства у творах Т.Шевченка» - домашнє завдання було
поставлене у вигляді реклами-презентації:
«Хочеш знати, на що пішов нерідний батько заради виховання прийомної
доньки? - Прочитай повість Т.Шевченка «Капитанша»;
«Жили два брати…з дитинства зростали в однакових умовах: їх чарувала
рідна природа, до них з любов’ю ставилися прийомні батьки, які прагнули
прищепити синам високі моральні якості. Та ось життєві шляхи братів
розходяться: один опановує в університеті професію лікаря, інший навчається в
кадетському корпусі...
Почитайте повість Т.Шевченка «Близнецы» - іви дізнаєтеся, хто з братів
перетворився на морального виродка»;
«Проблеми як-от: роль сім’ї у вихованні дитини, мати - одиначка й дитина,
сирітство, які нині вирішують соціальні педагоги, Т.Шевченко намагався
розв’язати за допомогою художнього слова.
Хочеш знати, як і в яких творах? - Прочитай «Мені тринадцятий минало»,
«На Великдень, на соломі», «Ой умер старий батько», «Ой люлю, люлі, моя
дитино», «Тяжко-важко у світі жити»…
122

Вважаю, що так поставлене домашнє завдання не лише мотивує, а й
інтригує. Звичайно, що для створення подібних рекламних презентацій
потрібен час, але мої учні навчилися робити це досить вправно й швидко, адже,
крім уроків інформатики, у нас є й урок медіа-культури, й факультатив
«Створення презентацій».
На ток-шоу «Говорять українці» з теми «Проблеми сирітства й
материнства у творах Т.Шевченка й сьогодні» ми спробували створити
соціальну «живу» рекламу, в якій висловили свою позицію й ставлення до
вирішення даної проблеми. Я запропонувала учнямузяти якісь свої(чи
батьківські) дитячі світлини й уявити, що то їхні майбутні діти. Кожна світлина
демонструвалася в супроводі певного тексту:
«Полюбила москалика, як знало серденько – це недля мене. Япідійду
зважено до вибору батька моєї майбутньої дитини . Відповідальність невід’ємна риса»;
«Я ніколи не відмовлюся від своєї дитини, як відмовився москаль Іван із
поеми Т.Шевченка «Катерина», чим прирік власного сина на сирітство»…
Створення реклами письменника, літературного твору, літературного героя
стало одним із улюблених завдань моїх учнів.
Таким
чином,
використання
різноманітних
медіа-засобів
здатноосучаснити процес шкільного вивчення мови та літератури, стати
додатковим фактором мотивації у читанні, створенні власного медіа-продукту.
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A LESSON
“THE NATIONAL EMBLEMS AND SYMBOLS OF UKRAINE”
(THE 9th FORM)
Theme: UKRAINE
Topic: THE NATIONAL EMBLEMS AND SYMBOLS OF UKRAINE
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Aim: to practice students in identifying the official emblems and non-official
symbols of Ukraine.
Objectives:
• to speak about the differences between the National Ukrainian emblems and the
National Ukrainian symbols;
• to improve students’ ability to work in groups;
• to develop students’ memory, attention, interest and critical thinking;
• to encourage students to love and to be proud of the Motherland;
• to encourage students to respect the National Ukrainian emblems and symbols.
Resources: students’ presentations, pictures of the National Ukrainian emblems and
the National Ukrainian symbols, proverbs, embroidered towels and shirts, kalyna, a
multimedia board.
Patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries
because you were born in it. (George Bernard Shaw)
PROCEDURE
I. INTRODUCTION
Greeting
T: Good morning, dear pupils! How are you?
Ps: Good morning, dear teacher! We are fine, thank you!
Aim
T: I am very glad to see you! Look around! What a beautiful classroom we have
today. It is decorated with the National Flag, the National Trident, embroidered
towels, embroidered shirts, the Ukrainian wreath, kalyna and some pictures of
Ukrainian particular trees, flowers and birds. What do you think we are going to
study this lesson? (Students give their answers)
T: You are right! The topic of our lesson is “The National emblems and symbols
of Ukraine”.
Time is passing but memory is alive. You know culture is like the air we breathe,
it is everywhere but you can’t see it or feel it until you bump into it. The history of
National Emblems and Symbols shows the life of our people. We mustn’t forget
about it! So, at this lesson we are going to broaden our knowledge about the official
emblems and non-official Ukrainian symbols [1].
Warming-Up
Matching the proverbs
T: Look at the blackboard and match the first part of the phrase with the second
one to make up a proverb.
East or West
home is best.
Every bird likes
its own nest.
There is no place
like home.
T: How can you explain the meaning of these proverbs? What is their main
idea?
II. THE MAIN PART
Listening and Speaking
T: Pupils, today we have an unusual lesson. You will work in groups. Today we
have some guests from Great Britain. These British foreigners will listen to you very
attentively and then they’ll ask questions to you about our today’s topic.
Now listen to a dialogue between our Ukrainian pupil and the British foreigner.
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Role-play
Taras: Good morning! What is your name?
John: Good morning! My name is John. What’s your name?
Taras: I am Taras. Nice to meet you!
John: Nice to meet you too!
Taras: John, have you ever been to Ukraine before?
John: No, I haven’t. I was said that Ukraine is a beautiful country!
Taras: It is true! So what about the people? What do you think of the
Ukrainians? John: I think they are hard-working, friendly and humorous. To my mind
the Ukrainians are well-known for their hospitality. I know there is a tradition in
Ukraine to meet guests with bread and salt and to offer them Ukrainian traditional
meals. Taras: You are quite right! There is a certain stereotype of the Ukrainians
which is well-known both in their native land and in other countries. What do you
think the Ukrainian people are different from the English?
John: Yes, of course! The English are much more reserved. The Ukrainians are
more talkative, emotional and sociable.
Taras: Do you know anything about the National Ukrainian emblems and the
National Ukrainian symbols?
John: It is a pity, but I don’t know a lot of information. I know only that the
National Ukrainian emblems are the National Emblem, the National Flag and the
National Anthem. That’s all!
Taras: Do you want to get more useful information and knowledge about our
National emblems and National symbols?
John: Yes, I do! In my opinion it is a very interesting topic!
T: So, take your seat, dear John and our guests! Now our Ukrainian pupils are
going to tell you about the National Ukrainian emblems and the particular meaning of
the National Ukrainian symbols.
Group 1. The National Emblem (pupils show their presentations)
P1: Ukraine has got a long history of its state emblems. The official emblems
are the National Emblem, the National Flag and the National Anthem.
The national emblems include the coat of arms, the flag and the seal.
P2: The contemporary national coat of arms of Ukraine is Azure, a trident and
or. So, the national emblem of Ukraine is a gold trident on an azure background.
Group 2. The National Flag
P1: The National Flag is divided into 2 horizontal fields: blue and yellow. One
people see the colours of the golden sun and blue sky.
P2: The other ones see golden corn under the cloudless blue sky. They seem to
remind that there are two very important things for people: the peaceful blue sky and
stands of yellow ripened wheat, as the symbol of welfare of our nation.
Group 3. The National Anthem
P1: The Ukrainian anthem, “Shche ne vmerla Ukraina” (“Ukraine Has Not Yet
Perished”), is of quite recent origin.
P2: The poem of Paul Chubynsky, “Shche ne vmerla Ukraina” rapidly became
popular and it was officially adopted as the anthem of the Ukrainian state.
T: My dear pupils, thank you very much for these interesting and informative
reports! Now it is a turn of our group of “British foreigners”. They can ask questions
or suggest some tasks about the National Emblems of Ukraine.
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British foreigners: Dear Ukrainian pupils, your reports are so interesting, thank
you a lot! So, at first, answer our questions.
1. What official symbols of Ukraine do you know?
2. What was the trident?
3. How many fields are there on the flag?
4. What colours are they?
5. What song played the role of official anthem of Ukraine? Who wrote it?
T: The National Flag, the National Anthem and the National Emblem are
official Ukrainian emblems, but we have some other, not official, symbols. What are
they?
Group 1.
P1: As you know every country has its symbol of plant. In Ukraine it is a
snowball or kalyna. Its berries have long symbolized the courage of people.
P2: The pussy willow is a symbol of beauty and the endlessness of life.
Group 2.
P1: The swallow is a symbol of motherhood in Ukraine. It is a symbol of hope,
fertility and renewal of life.
P2: In Ukraine believe that the White stork is a symbol of peace, prosperity,
happiness, motherhood, family glorified in song, and poetry.
Group 3.
P1: Embroidery is one of the most ancient kind of manners in the culture of
Ukrainian folk. Ornaments were used to show philosophy of the owner.
P2: The towels, clothes are embroidered in the magical signs of flowers, birds,
crosses, circus, squares and zigzags [2].
British foreigners: We are impressed! Thank you very much! We got to know a
lot of useful information about the National symbols of Ukraine. We made a little
quiz about Ukrainian symbols.
QUIZ “THE NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE”
1. It’s a symbol of beauty (a pussy willow)
2. It’s a symbol of love and happiness (a snowball or kalyna )
3. It’s a symbol of motherhood (a swallow)
III. SUMMARIZING
Role-play
Taras: John, did you and your friends like our today’s lesson?
John: Yes, we did. It was so informative and marvelous! Thank you so much! We got
to know about the differences between the National Ukrainian emblems and the
National Ukrainian symbols. It is so interesting!
Taras: So are you going to pick up any souvenirs?
John: My mother collects the elements of folk costumes from different countries.
That’s why I want to buy an ornamented headscarf and a blouse decorated with
embroidery. They are very beautiful! The flowers and berries from ornaments look
really natural. Especially the bunches of kalyna.
Taras: Kalyna is the plant symbol of Ukraine as you have just known. I hope your
mother will like your present!
IV. HOME ASSIGNMENT
T: To write a composition about foreigners’ expression from Ukraine and about
his returning to Great Britain.
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МІСЦЕ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ
Стрімкий розвиток всіх галузей науки і техніки, процеси їх інтеграції та
міжнародного співробітництва вимагають вдосконалення системи передачі і
способів обробки інформації, співпраці науковців з різних країн у різних
сферах науки і техніки.
Науково-технічна революція, як одне з найважливіших соціальних явищ
сучасності, робить важливі зміни в мовній моделі світу. У першу чергу ці зміни
виявляються в тому, що в даний час переважна частина мовного фонду
складається з професійної лексики (терміни та їх номенклатура ), і її кількість
має тенденцію до швидкого зростання.
Термін - це будь-яке слово або група слів, що використовуються для назви
поняття, характерного для певної спеціальної галузі знань, промисловості і
культури. Досконалий термін - однозначний і при використанні у своїй сфері,
не залежить від мікро-контексту, якщо не виражає можливий варіант
багатозначного слова. Його значення залишається постійним до якогось нового
відкриття або зміни поняття. При цьому, якщо виникає полісемія, то це є
недоліком. Таким чином, всі оратори і письменники у специфічних галузях є
дуже обережними. Полісемія припустима тільки в одній формі, а саме, якщо
термін має різні значення в різних галузях науки. Терміни алфавіту і слова,
наприклад, у математиці сильно відрізняються від прийнятих в лінгвістиці.
Коли йдеться про спеціальну мову, лінгвісти називають її термінологією.
Термінологія є спеціальною технічною мовою, що використовується в даній
області та представляє інтерес для певної аудиторії, її також називають мовою
для спеціальних цілей (LSP- language for special purposes).
Термінологи не орієнтовані на конкретну мову. Вони уважно розглядають
все, що пов'язане з термінологією: формування нових термінів ( форма термін,
яка може бути прийнята, використовуватись і бути зрозумілою), тлумачення
термінів, групування термінів в структурований тематичний словник, оцінка
термінів (які терміни повинні бути доступними у використанні, для яких
цілей), презентація термінів і використання термінів.
Термінологія становить більшу частину словникового запасу. Крім того,
вона дає
найбільше число нових слово-утворень. Термінологія мови
складається з багатьох систем термінів, обсягу і змісту понять, походження
термінів.
Щодо походження термінів виділяють чотири основних способи, два з
яких є специфічними для термінології:
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- використання поєднання форм з латинської та грецької;
- запозичення з іншої термінологічної системи в рамках однієї мови;
- словотворення при якому відбувається семантичний зсув і виведення
провідної ролі;
- запозичення з інших мов.
Для чітко структурованого терміну
повинні бути виконані певні
правила:
- прозорість значення (поєднання існуючих термінів може бути дуже легко
зрозумілим);
- довжина (поєднання існуючих термінів може стати дуже довгим і
важким для розуміння);
- фонетичні (тобто скорочення можуть бути утворені, незалежно від
фонетичних особливостей мови);
- історичні утворення термінів (тобто відомі люди вводять нові терміни).
Ці принципи відображені також у формуванні термінів за різними
правилами:
- скорочення;
- імена розробників / засновників / впливових осіб;
- утворення нових термінів від існуючих;
- поєднання існуючих термінів у абревіатури;
- запозичення з інших мов;
- скорочення існуючих термінів і скорочень.
Термінологія – це галузь науки , що відображує певну систему уявлень.
Вона являє собою сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що
висловлюють специфічні поняття в певній галузі науки, техніки чи мистецтва, а
також сукупність усіх термінів наявних у тій чи іншій мові для окремої групи
людей. Ця група визначається
конкретними знаннями, інтересами та
особливостями у
спілкуванні. Труднощі виникають, якщо терміни
використовуються тільки в межах цієї групи. Це може призвести до певних
комунікаційних проблем. Якщо терміни були прийняті і створені за межами
групи, то результат буде залежати від кваліфікації та авторитету, того хто
використав термін вперше. Науковці, добре обізнані в певній предметній
області, як правило, використовують термінологію, яка отримала широке
визнання, отже, ці терміни можуть бути використані як в групі незалежних
комунікацій, так і в межах окремої галузі без будь-яких проблем.
Термінологія була і залишається не тільки мовним інструментом для
введення в предметну галузь, але й необхідним елементом для вивчення мови.
Історія доводить, що різні галузі мови завжди мали контакти між собою і
культурно впливали одна на одну.
У результаті культурного впливу часто збільшуються потреба володіти
двома мовами. Отже, існує давня традиція щодо вивчення іноземних мов.
Дійсно, кожного разу, коли зустрічались невідомі слова їм потрібен був
спосіб для опису понять, щоб пояснити даний термін. У самому процесі
спілкування вони використовували усну або письмову мови, часто пояснення
були перенасичені. Щоб скоротити цей шлях до розуміння використовується
спеціальна мова. В іншому випадку багатослівні пояснення термінів призведуть
до неправильного тлумачення і неправильного розуміння в конкретній галузі.
128

Користувачем термінології може бути будь-яка людина в світі, яка не є
експертом в цій області. Насправді, більшість словників іноземних слів
намагаються запозичити терміни, які могли б з'явитися у мові для щоденного
користування. Ці словники взагалі не структуровані відповідно до визначення
їх понять, але є лише списком слів з додатком визначень, свого роду,
загальним глосарієм. Користувач в конкретній області, не фокусується на
термінологічній формі слова.
Потенційні користувачі повинні виявляти інтерес до визначення термінів.
Зокрема, це означає, що користувачеві не потрібен тільки більш-менш точний
переклад терміну, але важливим є розуміння самої концепції, щоб зрозуміти,
що собою представляє термін.
Класичний приклад того, кому потрібна термінологія є перекладач.
Протягом тривалого періоду часу, технічні перекладачі розробили списки слів
для перекладу. Насправді, вони не повинні розуміти концепцію, але повинні
переконатися, що термін, який перекладається з іноземної мови має бути
зрозумілим і потенційним. Для досягнення цієї мети перекладачі повинні
краще зрозуміти мову галузі , над якою вони працюють. На відміну від
перекладачів, які користуються двома або більшою кількістю мов і
використовують у перекладі термінологічні банки кількох мов, для одномовних
користувачів, що приймають рішення в цілому , не потрібний перекладу, але
необхідним є визначення та пояснення термінів. Отже, одномовним
користувачам достатньо термінологічного банку однієї мови.
Вивчаючи іноземні мови, поняття та їх структуру, ми маємо справу з
граматичними термінами. Граматична термінологія також показує, що поняття,
які тісно пов'язані між собою сприяють заміні старомодних понять більш
сучасними термінами завдяки чітко встановленій термінології.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ПОВІСТІ І.С.
НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»
Яким основним фактором ми керуємося під час спілкування з іншими
людьми? Відповідаючи свідомо, можемо із впевненістю сказати – соціальноетичним! Але якщо мислити глибше, розглядати це питання з точки зору
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психології, то воно вже не таке й просте. Тому що у спілкуванні крім
соціальних ролей психологи виділяють ще психологічні та гендерні. Безумовно,
кожна із них є важливим аспектом у спілкуванні, та в останні роки в науці
детально розглядається суттєвість саме гендерних ролей у комунікативній
поведінці людей.
Гендерні стереотипи зумовлюють відмінності в комунікаціі чоловіків і
жінок. Це пояснюється тим, що поняття гендеру в психології – це не лише
біологічна відмінність, скоріше тут увага зосереджується на соціальній
характеристиці, за допомогою якої розмежовується поняття «чоловік» і
«жінка». Це розмежування здійснюється з погляду на соціальну відмінність
гендерних ролей. Саме від того, як особа виконує свою гендерну роль у соціумі,
залежить прийняття чи не прийняття її цим соціумом, її власна самооцінка. А
власне цим і зумовлюється комунікативна поведінка. У чоловіків та жінок
характер істотно відрізняється. Чоловік у мовленні напористий, активний у
викладі своїх поглядів, хоче щоб його слухали. А жінка у спілкуванні є
гнучкою, орієнтується на особистість співрозмовника і чекає його реакції. Такі
елементарні гендерні розбіжності у мовленнєвій поведінці часто призводять до
труднощів у взаємопорозумінні та спілкуванні на особистісному, діловому та
соціальному рівнях.
Гендерний аспект логічно ввійшов до багатьох наук, тому що є генетично
пов’язаним з різними окремими галузями. Зокрема, набуває поширення розділ
мовознавства - лінгвістична гендерологія. Він вивчає «зв’язок біологічної статі
людини з її культурною ідентичністю, психологічними особливостями і
різноманітними видами поведінки, в тому числі і мовленнєвої» [6, 113].
Науковці активно досліджують проблему гендеру в спілкуванні.
Передумовою нашого дослідження стало знайомство з роботами О.А.
Даниленка, О.Е. Пчелінцева, М.В. Баришевської, Т.В. Смірнова, Ю.А.
Федотова [1; 2; 5; 6]. До неї звертаються психологи, соціологи, філософи,
філологи, зокрема В.Бурлачук, Г.Костюк, Е.Ільїн, Л.Шнейдер [цит. за 1]. У
своїх дослідженнях вони описують окремі аспекти особистостісного
спілкування жінок та чоловіків, виявляють відмінності між ними на
фізіологічному, психологічному, соціальному, особистісному рівнях.
Зокрема, Т. Гаврилова у своїх дослідженнях емпатії виявила, що
співпереживання та співчуття по-різному проявляються у чоловіків і жінок [1,
53]. Цікаве дослідження на гендерну тематику зробила Леся Демська-Будзуляк.
У роботі науковець дослідила суть перехресного бачення образу, а саме – жінки
у текстах письменників-чоловіків та образ чоловіка у текстах письменниць
української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття (новелістика,
драматургія) [3, 10]. Ми звернемося до мовленнєвих особливостей гендерного
вияву під час конфлікту.
Отже, мета нашого дослідження: розглянути гендерні особливості
мовленнєвої поведінки людей під час конфліктів та описати їх. Джерелом
дослідження є повість І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».
Повість «Кайдашева сім`я» всім відома як твір, в якому на кожній сторінці
автор подає опис суперечки чи бійки. Кожен конфлікт автор «прикрашає»
певними фразеологізмами і не лише для того,щоб розважити читача, а й з
метою «оживлення» ситуації, щоб описувані події сприймалися не відірвано від
життя, а персонажі були досить реальними.
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Майже всі конфлікти твору виникають на побутовому підґрунті, чим і
пояснюється те, що їх зачинателями є саме жінки. Першою суттєвою сутичкою
у хаті Кайдашів стає суперечка між свекрухою та невісткою через те, що Мотря
до обіду пряла, прала сорочки, варила обідати на всю сім’ю, а підмести підлогу
не схотіла, у той час, коли мати спала, аж доки не почула гуркіт горщиків.
Автор із співчуттям описує втому Мотрі та її злість, коли Кайдашиха їй вказує
на неметену хату. Жінки обмінюються грубощами: «Чого це ти, Мотре, хати й
досі не замела? Чи ти хочеш, щоб з нас люди сміялися?» (4, 265). А коли
Кайдашиха звертається до сина, щоб той приструнив жінку, то Карпо починає
разом із матір’ю повчати Мотрю.
З появою чоловіка поведінка жінок змінюється. Вони починають
демонструвати свою невдоволеність одна одною, переходять на крик: «...Чому
ти своїй жінці нічого не скажеш? – крикнула Кайдашиха до Карпа. – Хіба ти
не бачиш, що вона мене не слухає та діла не робить?» (4, 265). Карпо стримано
розбирається в ситуації. Якщо поведінка жінок характеризується словами
крикнула, одрубала, сказала через зуби, то щодо чоловіка автор вживає такі
дієслова: обізвався, спитав, промовив. Спочатку даний конфлікт
класифікувався з гендерної позиції як конфлікт між двома жінками, а з появою
Карпа він переходить не в протистояння осіб різних статей, а в протистояння
матері, яку підтримує син, і невістки. Причому кожна із жінок прагне, щоб
чоловік прийняв її точку зору. Вони у своїй розмові активно встановлюють
зворотний зв’язок. У цьому конфлікті можна виділити такі особливості
комунікативної поведінки жінки:
- жінка часто ставить питання, причому з метою продовжити бесіду
(«Чому хата не метена? Хочеш щоб люди засміяли?», «Хіба я нічого не
робила?» (4, 265 );
- жінки формулюють ствердження у формі запитань («А хто ж мені
помагає, коли хата й досі не заметена?» (4, 266);
- жінка чекає реакції і підтримки («Ти, Карпе, не потурай своїй жінці, а то
вона мене не слухає, ще й лає» (4, 266).
Прикладом конфлікту між двома чоловіками може бути суперечка в сім’ї
за мотовило. Її розпочали свекруха з невісткою, але потім за кожну заступився
чоловік, і в кінцевому результаті жінки затихли, тому що в їх чоловіків справа
вже доходила до бійки: «Карпе, не дратуй мене,коли хочеш, щоб і в тебе була
ціла чуприна.» (4, 278). На відміну від попереднього конфлікту, Карпо розуміє,
що мати кривдить його дружину і осмілюється сказати про це: «... не Мотря
винна, а мати. Мати всю важку роботу скидає на Мотрю, а сама тільки
походеньки та посиденьки справляє»(4, 279). На цьому етапі сварки всі
забувають про мотовило, батьки обурюються неповагою сина до себе і тим, що
він став на бік жінки. У сварці між чоловіками ми помічаємо, що позиція Карпа
знову стримана як у словах, так і у діях: « Тату! Не наближайтесь, - говорив
спокійно, але понуро Карпо, стоячи стовпом на одному місці» (4, 279). І зовсім
інша поведінка у старого Кайдаша: «Я поб’ю на тобі оце мотовило на
трісочки, як ти не впиниш своєї жінки! – крикнув Кайдаш, приступивши до
Карпа ще ближче» (4, 279). Таким чином ми бачимо, що в конфлікті між
жінками жодну із сторін ні у словах, ні в діях ніщо не стримувало (вік, статус,
сором). А у чоловіків дещо інша ситуація: Карпо захищає несправедливо
ображену жінку, але в цей час він є ще й сином. Сином, якому належало б
131

допомагати батькам, а не ображати. Він досить довго стримує себе і лише
блідне та понуро поглядає на батька.
«Кайдаш то приступав до Карпа, то одступав, як хвилі б’ють у
скелистий берег та одходять од його. Карпо стояв, неначе скеля. Дуже
дражливий старий Кайдаш розходився, кинувся на Карпа з кулаками й
штовхнув його рукою в груди. Карпо зблід, як смерть, а тонкі губи, міцно
стулені, стали зовсім білі, неначе полотно» (4, 280). Автор звертає увагу
читачів на цей момент і стає зрозумілим, що наявність суто чоловічої якості стриманості - у людини залежить не лише від її статі, а й від специфіки
темпераменту. Зрештою стриманість і повага до батька себе вичерпують, і
Карпо показує зовні всі емоції, що його переповнюють: «Не лізь, бо задушу,
іродова душе! – крикнув Карпо й кинувся, неначе звір, на батька й штовхнув
його обома кулаками в груди» (4, 280).
У цьому конфлікті можна виділити такі комунікативні особливості
представників чоловічої статі:
- чоловіки частіше починають бесіду, перебивають співрозмовників («Хто
ж тебе зобижає? Хіба я тобі їсти не даю? – перебив сина Кайдаш» (4, 279);
- запитують з метою отримання інформації («Нащо тобі гроші? Хіба
хочеш їх пропить?» (4, 279);
- незгоду виражають відкрито («Тату, не бийте Мотрі, - крикнув Карпо
несамовито, - яке право ви маєте бити мою жінку?» (4, 279).
У повісті конфлікти між чоловіком і жінкою не досить яскраві та чіткі. В
основному це суперечки синів та старої Кайдашихи, коли та нападала на
невісток, а чоловіки вступалися за них. У дещо гумористичній формі І.С.НечуйЛевицький зображує сварку Мотрі та Лавріна за батьківський город, який брати
начебто неправильно поділили. Мотря сильно розлючена, вона впевнена, що і
тут не обійшлося без свекрухи. А Лаврін лише глузує із невістки,
спостерігаючи за тим, як вона своїм паском перемірює город: «Це якийсь
жіночий сажень вигадала Мотря, що стягується і розтягується, як кому
треба, - сказав насмішкувато Лаврін» (4, 348). Своєю жадібністю Мотря ще
більше потішає Лавріна: «...На Лавріновій половині в садку більше двома
грушами і однією яблунею... ...То пересади на свою половину!» (4, 348).
Отже, ми розглянули різні конфлікти повісті І.С.Нечуй-Левицького
«Кайдашева сім’я»: між двома жінками (Мотря і Кайдашиха), між двома
чоловіками (Карпо і старий Кайдаш) та між чоловіком і жінкою (Мотря і
Лаврін). У ході опрацювання матеріалу підтвердилася думка стосовно того, що
гендерні стереотипи зумовлюють відмінності мовленнєвої поведінки жінок і
чоловіків. Тому важливо розмежовувати гендерні особливості мови як у
конфлікті, так і у комунікації взагалі. Так, наприклад, необхідно враховувати,
що чоловіки частіше починають бесіду, а жінки ставлять певне питання з
метою продовження бесіди; чоловіки ствердження формулюють у формі
безапеляційних суджень, а жінки у формі запитань формулюють ствердження;
чоловіки незгоду виражають протестом, а жінки – мовчанням. Враховуючи ці
особливості, можна швидше встановити зі співрозмовником контакт, уникнути
конфлікту, а якщо він і виник, то можливо без ускладнень його залагодити.
Звичайно, це дослідження не претендує на повний огляд чи глибину. Проте
навіть така спроба є важливою у сфері дослідження комунікативної поведінки
людини з позиції гендерного аспекту.
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A LESSON-TOUR “A TRAVEL TO COSSACKS TIMES”
(THE 8th FORM)
Theme: UKRAINE
Topic: A TRAVEL TO COSSACKS TIMES
Aim: to practice students in giving short presentations about Ukrainian Cossacks.
Objectives:
to teach using the gained knowledge and information for holding a lesson-tour;
•
to develop listening and speaking skills;
•
to make students be proud of the Ukrainian people;
•
to educate good attitude towards our history, our past;
Resources: the multimedia board
PROCEDURE
I. INTRODUCTION
T: There are such events in the life of every country that are kept through the
passing centuries. Ukraine has a long history which reflects different stages of its
historical development. Some of them are connected with Ukrainian Cossacks. It is
133

one of the interesting pages in the history of Ukraine. I offer to look into the past of
our country. So, “A Travel to Cossacks Times”
II. WARMING-UP
T: Let’s look at this slide and say what things are associated with the words
“Ukrainian Cossacks”.The participants discuss the word combination “Ukrainian
Cossacks”

III. SPEAKING AND LISTENING
T: So, dear students! Welcome to our lesson-tour. It will be devoted to
Ukrainian Cossacks. I know you have prepared an interesting information about
them. Let’s start! (The students are acquainted with the plan of the lesson).
Slide 2:
1.
The origin of Cossacks.
2.
The lifestyle of Cossacks.
3.
The Zaporizhzhian Sich.
4.
The symbols of rank and authority.
5.
The republican form of governing.
6.
Ukrainian Hetmans.
7.
Books, paintings, films about Cossacks.
P1: The word “Cossacks” is probably of Turkish origin. It meant a free and
independent man. The first news about Cossacks date from the 15th century. The
original Cossacks were largely adventurous serfs who had fled from their masters and
just ordinary people who were in search of a better life, freedom and military fame.
The Cossacks had to protect themselves against Tatars and Turks. The harshness of
the conditions made those who survived brave, strong, hardworking and independent.
Slide 3:

th

Рисунок 1 – Dmytro Vishnevetsky

P3: In the 16 century the Cossacks united in a single military organization.
They built the first permanent fortress , the Zaporizhzhian Sich [1].The heart of Sich
was the Island of Khortytsia which is situated near the city of Zaporizhzhia. It was
founded in 1557 by Dmytro Vishnevetsky who was the first Cossacks’ hetman. He
was known under the nickname “Baida”. The Zaporizhzhian Sich gave us the name
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of many famous Cossacks who became well-known military-leaders and political
figures. Among them we can name Ivan Podkova, Petro Sahaidachny, Ivan Sirko,
Bohdan Khmelnitsky, Maksym Krivonos, Ivan Bohun and many others. They are
considered to be national heroes.
Slide 4:

Рисунок 2 – flag

Рисунок 3 – the symbols of rank and authority

P4: Cossacks lived in a strict military brotherhood. They had their own laws,
insignia and other symbols of rank and authority: the standard, the mace, the seal, the
kettle-drum. They launched their raids against the Crimean Khanate and the Turkish
Empire and defended the Southern Ukraine from Polish landlords and Tatars.
Cossacks always tried to defend the vital interests of Ukrainian people. The Cossacks
army was shield of Ukraine. Ukrainian Cossacks cherished freedom above all.
P5: Cossacks had a republican form of governing. Each Cossack had the right to
vote in a general council. The general council had all power. It solved every
important problem of life: home and foreign affairs, problems of peace and war. At
the end of the 16th century there were ordinary Cossacks and Chief Cossacks. All
Cossacks were divided into regiments and sotnyas. The regiment and sotnya were
organizational and tactical units of the Cossacks army. The kurin was a unit which
performed organizational military and economic functions.
P6: The commanders of Ukrainian Cossacks were originally known as
Chieftains. The Ukrainian Chieftain was called Starshyna. At the end of the 16th
century they became known as Hetmans. The first Ukrainian Hetmans were Severyn
Nalivaiko, Petro Sahaidachnyi, Mykhailo Doroshenko, Bohdan Khmelnytskyi.
Slide 5:
P7: I want to say a few words about Petro
Sahaidachnyi. He was a clever and brave Hetman and an
outstanding military leader. The Cossacks under Hetman
Sahaidachnyi led a number of successful campaigns again
the Crimean Khanate and Turkey in 1614-1616 and 1620.
In 1621 he commanded the Cossacks at the battle of
Khotyn. Sahaidachnyi was deadly wounded in the battle.
Рисунок 4 – Petro
He died on April, 1622.
Sahaidachnyi
Slide 6:
P8: Bohdan Khmelnitskyi (1565-1657) was one
of the hetmans too. He was smart and very
courageous. He was the Supreme Commander of the
Cossacks Army and the founder of the Hetman state.
P9: The Dnieper Cossacks were famous both for their
courage and comradeship as well as for their constant
Рисунок 5 – Bohdan Khmelnitskyi readiness to rescue one another.
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Unwritten laws of brotherhood in arms didn’t let them leave a comrade in
trouble. To perish, sacrificing oneself for the common cause was considered a matter
of honour. They could approach an enemy secretly and attack him from a short
distance, could make ambushes and lay snares and, if necessary, disappear at it
dissolving in the steppe. A scanty Cossacks detachment was able to repulse superior
enemy forces erecting a fortified camp using carts chained together. Consummate
military skill won the Cossacks the fame of a courageous and tireless army. Western
sovereigns turned to them for help more than once [4].
Slide 7:
To the Cossacks Glory!
To the Orthodox Faith!
To all Christians!
To our Sich!
To the Cossacks spirit!

P10: On this slide we can see the Cossacks mottoes. It’s said about their courage
and their strong spirit.
P11: It was long ago that the last bloody battle ended. And those who saturated
this ground with their blood defending it don’t exist anymore. But they stay alive in
people’s memory. The Cossacks are the heroes of Ukrainian history. The Ukrainian
Cossacks played an important role in our history. All Ukrainian people cherish the
Cossacks glory. In 1990 they marked the 500th anniversary of Zaporizhzhian Sich, the
first democratic formation in Europe.
P12: In 1991 Ukraine regained its independence and the Cossacks tradition was
revived. Today Cossacks communities can be found throughout Ukraine and in other
countries too [3].
P13: Many stories, legends, songs, films and paintings are written and told about
them. I want to read Taras Shevchenko “Song” translated by Vera Rich [2].
The Cossack sits there on the further
Shore the blue waves dance.
He dreamed that he would find good fortune.
Sorrow crossed his path
And now the cranes fly in long skeins
Towards the further shore
The Cossack overgrown with thorns.
IV. HOME ASSIGNMENT
T: Your homework is to find information and to prepare the presentation “The
Glorious Pages from the Life of Your Relatives”.
V. SUMMARIZING
T: What new information about Ukrainian Cossacks have you learnt?
What was the most interesting for you at the lesson?
Список літератури:
1. Англійська мова та література. Випуск №11. – Харків, ТОВ Видавнича
група «Основа», 2012. – С.10-13
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Екологічна культура людини є частиною загальної культури і органічно
пов'язана з особистістю та її якостями. Екологічна культура багатогранна, вона
включає в себе різні аспекти взаємодії людини і природи, такі як: природничі,
філософські, моральні, політичні, правові, естетичні, трудові тощо.
Формування екологічної культури є дуже важливим фактором існування
людства. До певного часу вплив людини на навколишнє середовище
пом’якшувався процесами, що відбуваються в біосфері, але в даний час людина
стоїть на грані екологічної катастрофи. Щоб відновити навколишнє середовище
потрібні не тільки фінансові витрати, необхідно поліпшити екологічну політику
і підвищити рівень екологічної культури населення.
Екологічна освіта та виховання розглядається як один із пріоритетних
напрямків розвитку сучасної науки. Мета екологічної освіти - формування
екологічної культури особистості і суспільства.
Екологічна освіта з її спрямованістю на виховання відповідального
ставлення до навколишнього середовища, на формування екологічних,
духовно-моральних цінностей і орієнтирів має бути обов'язковою складовою
частиною загальноосвітньої підготовки учнів, в тому числі і частиною уроків
англійської мови.
Навчальний предмет «англійська мова» має більші можливості для
посилення різних напрямків виховання гармонійно розвиненої особистості, в
тому числі, і екологічно, покликаного формувати дбайливе ставлення до
природи.
Формування відповідального ставлення до природи не може відбуватися в
рамках тільки окремого предмета, а вимагає участі всіх предметів разом.
Більшість шкільних дисциплін вимагає серйозної переробки, щоб шкільна
освіта була не лише різнобічною, але і в той же час цілісною, щоб давати чіткі
уявлення про навколишній світ.
Єдність цілей і принципів екологічної освіти - методологічна основа для
вирішення питань навчання і виховання в справі становлення і розвитку в учнів
відповідального ставлення до навколишнього середовища.
На уроках англійської мови перед учителем постають наступні завдання з
екологічного виховання:
- формувати в учнів впевненості в необхідності природоохоронної
діяльності в країні в цілому, а також в своєму місті, селі, селищі;
- виховання громадянської відповідальність за свої дії по відношенню до
природного середовища;
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- включати учнів в активну практичну діяльність, спрямовану на
поліпшення стану навколишнього середовища в своєму регіоні;
- розвивати розуміння, що при дбайливому, побудованому на науковій
основі, природокористуванні, реально не тільки зберегти, але і поліпшити
навколишнє середовище;
- виховувати патріотичні почуття, любов до свого краю, Батьківщини.
На початковому етапі починається знайомство з відповідною лексикою,
тобто починає формуватися базовий словниковий запас (назва пір року, тварин,
явищ природи і ін.).
Зважаючи на обмеженість словникового запасу зміст текстів і бесід на
екологічну проблематику носить спрощений характер. Однак уже з перших
років вивчення англійської мови ставиться завдання прищеплювати дітям
любов до природи, прагнення допомагати тваринам і маленьким пернатим
друзям.
Включити елементи екологічної освіти та виховання в навчальний процес з
англійської мови на початковому етапі навчання можна ознайомивши школярів
зі структурами "This is a pen" і "The boxes are red". Далі показати картинку із
зображенням Червоної книги, знайомої учням з уроків природознавства,
назвати її по-англійськи "This is the Red Book" і розповідати про сторінки книги
шляхом використання наступної лексики: book, page, green, yellow, white, red,
grey.
Від опису природи на початковому етапі учні переходять до висловлення
своїх оціночних суджень, своєї думки з приводу обговорюваних проблем на
середньому і старшому рівні в руслі екологічної тематики.
Завдання вчителя іноземної мови - зацікавити школярів екологічними
проблемами, використовуючи всілякі форми і методи освіти і виховання.
Форми екологічного виховання на молодшій сходинці навчання:
- ведення екологічних словників "Green dictionaries";
- створення екологічного алфавіту «Перната азбука»;
- екологічні хвилинки у вигляді загадок або звичайних логічних
ланцюжків;
- конкурси малюнків, плакатів на екологічну тему;
- участь в шкільному святі «День Землі» (виготовлення костюмів зі сміття,
непотрібних речей);
- створення плакатів, малюнків, що виконані для екологічних акцій та
закликають захищати природу;
- створення екологічних казок.
У середній школі триває формування основ екологічної культури засобами
англійської мови. Екологічні уроки включені в програму кожного педагога і є
основним, але не єдиним засобом екологічного виховання учнів. Їх форми
мають бути цікаві і різноманітні.
Ефективність екологічних проектів на уроці англійської мови, крім
рішення навчальних завдань, полягає ще й у тому, що учням надається
можливість висловити свої власні ідеї в зручній для них формі: виготовлення
афіш, оголошень, брошур, плакатів, інструкцій із застосування.
Вони можуть виступити в ролі журналіста, що висвітлює екологічні
катастрофи, кореспондента, що веде репортаж з місця, де сталася надзвичайне
природне явище, менеджера ресторану, що пропонує своїм клієнтам меню з
138

екологічно чистих продуктів, менеджера з реклами, гіда, що пропонує відвідати
екологічно чистий район. Це сприяє творчому розвитку учнів, розвиває у них
інтерес до вивчення англійської мови, не залишає їх байдужими до проблем
навколишнього середовища.
Ефективність екологічної освіти і виховання через будь-який навчальний
предмет, в тому числі і на уроках англійської мови, знаходиться в прямій
залежності від навчальної діяльності учнів не тільки на обов'язкових заняттях,
але і в різних видах позаурочної роботи: гуртках, факультативах, клубах.
Позакласна робота на середньому рівні багатофункціональна. Вона
покликана, по-перше, нейтралізувати деавтоматизацію мовленнєвих умінь
учнів, створених на уроці; по-друге, запобігти зниженню інтересу до вивчення
англійської мови, по-третє, підвищити мотивацію до її вивчення, повніше
реалізувати виховний потенціал навчального предмета.
Комплексність педагогічного процесу в позакласній роботі визначається
унікальною
можливістю
активного
використання
практично
всієї
різноманітності арсеналу педагогічних засобів екологічної освіти.
Існують різні види позакласної роботи, де формування екологічної
культури йде найбільш ефективно: екскурсія, екологічний десант, експедиція,
підготовка екологічного проекту, моніторинг навколишнього середовища,
екологічна гра, лекційно-семінарські заняття під керівництвом фахівців,
практичні заняття, прогулянки, екскурсії, походи в світ природи, екологічні
свята та інші заходи.
Одним з найбільш ефективних засобів розвитку комунікативних навичок є
гра. В процесі гри формуються здатність ризикувати, гнучкість в мисленні і
діях, багата уява, сприйняття неоднозначних речей, ставлення до людей,
впевненість в своїх силах і здібностях, розвиваються вміння висловлювати
оригінальні ідеї, аналізувати поведінку і почуття як свої власні, так і
оточуючих, вміння відтворювати образи, почуття гумору і змагальності.
Під час гри надаються широкі можливості для спілкування з товаришами і
дорослими в неформальній обстановці.
Формування комунікативних умінь і навичок особливо важливо для
підлітків, тому що в цей період відбувається переоцінка своєї значимості в
суспільстві, переорієнтація споживацької психології на психологію соціальної
продуктивності. Роботу по формуванню навичок спілкування та розвитку
комунікативних умінь необхідно спеціально організовувати, тому що
незвичайна обстановка завжди діє ефективніше, ніж повсякденність.
Індивідуалізований характер позакласної роботи, добровільна участь у ній,
відсутність регламенту дають можливість повніше реалізувати виховний
потенціал англійської мови в екологічному вихованні.
В старшій школі основним напрямком роботи має бути вивчення
глобальних проблем сучасного світу і використання цих знань для конкретної
ситуації і для середовища, що оточує дитину.
Таким чином, екологічне виховання учнів на уроках англійської мови та в
позаурочній діяльності має бути різнобічним і різноманітним.
Необхідно весь час прагнути відшукати нові цікаві для дітей форми уроків,
проектів, екологічних свят і конкурсів, які б захоплювали дітей своєю
новизною, незвичністю, були б їм не тільки корисні з точки зору змістовності,
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але й викликали б у них інтерес і бажання творити, шукати, вигадувати,
висловлюючи свою думку, відкриваючи приховані здібності і таланти.
Екологічне виховання - дуже важливий аспект в цілісній системі
виховання. Педагоги повинні не тільки допомогти учням оволодіти
екологічними знаннями, але і навчити їх жити в гармонії з собою і природою.
Залучення учнів в різні форми робіт в екологічному напрямку дозволяє
формувати вміння і навички економного та бережливого ставлення до всіх
видів природних ресурсів.
Різноманітність форм і методів роботи, їх вміле варіювання на уроках та в
позаурочний час дозволяє підтримати інтерес до предмету, перемикати увагу
учнів, попереджаючи стомлення і перевантаження, зберігаючи їх здоров'я.
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ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПОВІСТІ
«КАЙДАШЕВА СІМ’Я » І.С. НЕЧУЯ - ЛЕВИЦЬКОГО
Творчість І. Нечуя-Левицького була об’єктом наукових досліджень
багатьох літературознавців та мовознавців. Мову його творів вивчали Г.
Їжакевич, В. Русанівський, О. Муромцева, Л. Мацько, С. Єрмоленко, І. Матвіяс,
Н. Дзюбишина-Мельник та інші. Це дозволяє зосередити увагу на загальних
тенденціях розвитку мови в прозовій творчості досліджуваного нами
письменника щодо становлення та вдосконалення художнього методу
письменників того часу, що дає змогу ще глибше зазирнути в творчу
лабораторію митців слова й підкреслює актуальність цього дослідження, його
теоретичне й практичне значення.
Об’єктом нашого дослідження є мова творів І. Нечуя-Левицького, а
предметом - повість «Кайдашева сім’я».
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Слово С. Нечуя-Левицького не раз привертало до себе увагу як сучасників
— І. Франка, Панаса Мирного, М. Драгоманова, Б. Грінченка,— так і відомих
літературознавців — М. Возняка, Є. Кирилюка, Н. Крутікової, І.Приходько,
Ю.Мережко, Р.Міщука, В.Зарви, О.Федорук, М.Конончук, А.Колесник та
інших. Оскільки постать письменника складна і суперечлива, навколо його
особи і цілого ряду художніх полотен близько ста років ідуть суперечки,
дискусії, висловлюються найрізноманітніші міркування, хоч ніхто не може
відкинути того великого внеску, який він здійснив у розвиток прозових жанрів.
Він був і залишається улюбленим письменником народу, а це найвища оцінка
його таланту.
Метою нашої науково-дослідницької роботи є аналіз мови повісті
«Кайдашева сім’я» І.С.Нечуя-Левицького .
Поставлена нами мета реалізується через конкретні завдання:
- визначити функції синонімів і антонімів у повісті як складові мови
письменника;
- здійснити характеристику звертань, використаних у творі;
- визначити стилістичну роль вигуків у повісті;
- простежити частоту вживання синонімів, антонімів, звертань, вигуків.
Актуальність цього дослідження полягає в тому, що, незважаючи на
велику кількість праць про творчість і майстерність І. С. Нечуя-Левицького,
вперше об’єктом окремого системного дослідження стали певні лексикосемантичні групи у творі письменника. Це дає змогу не тільки глибше пізнати
грані таланту великого митця, а й зрозуміти суть його творчої манери, його
письменницькі задуми.
Методи дослідження:
- метод лінгвістичного аналізу;
- метод систематизації та підрахунку;
- описовий метод;
- елементи стилістичного методу.
Наукова новизна дослідження полягає у з'ясуванні особливості мови
повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» .
Практичне значення роботи вбачаємо у тому, що представлені матеріали
можуть бути використані на уроках української мови при вивченні
стилістичних особливостей синонімів і антонімів, звертань та вигуків та на
уроках української літератури при вивченні повісті І. С.Нечуя-Левицького
«Кайдашева сім’я.
У авторській мові ранніх творів І. Нечуя-Левицького відчувається
поєднання двох стихій: народної оповіді й письменницької розповіді, що
виявляється, головним чином, в її художньо-образних засобах та емоційних
відтінках. У повісті «Причепа» і особливо романі «Хмари», внаслідок
своєрідності відтворюваного в них життєвого матеріалу, авторська мова
набагато менше відбиває особливості селянського світосприйняття й перебуває
в прямій залежності від інтелектуально-морального складу авторської
особистості.
У повісті «Бурлачка» в авторській мові можна визначити кілька струменів:
мова оповідача, пейзажиста, портретиста, а також мова публіцистичних і
ліричних відступів. Мова оповідача відзначається простотою, ясністю,
виразністю. У ній майже відсутні метафори, епітети, порівняння. Проте вона не
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є нейтральною щодо зображуваних подій. Мова авторської розповіді сповнена
глибокого внутрішнього змісту, образності, в чому виявляються її стилістичні
функції, а звідси й особливості художньої манери І. Нечуя-Левицького.
Чудовий знавець мови, він показує глибоке розуміння найтонших образносемантичних відтінків слова, уміння якомога точніше розкрити через них
загальну ідейно-естетичну концепцію повісті.
Подекуди мова авторських характеристик наповнюється обуренням, і
знову ж таки письменницька ідея виявляється не прямолінійно, а через
прихований зміст слова. Так, розповідаючи, як Василина потрапила в тенета
Лейби, І. Нечуй-Левицький зазначав, що вербувальник «...знав, як важко
доводилось Василині, знав, що посесор прожене її од себе, знав, що вона вже не
може вернутись до батька у Комарівку. Він знав усю Журавку й близькі села,
знав, що лежить у кожного мужика в кишені [7, c.75]. Кількаразовим
повторенням дієслова «знав» показано закономірність ситуації, в якій
опинилась Василина, підкреслено типовість образу хижака Лейби.
Позначена певними своєрідностями й мова І. Нечуя-Левицькогопортретиста, багата на епітети та порівняння усно-народного походження.
Найчастіше трапляються епітети кольорові, при тому переважають фарби –
чорна, біла, червона. Це ж саме можна сказати про порівняння, як правило,
яскраво барвисті, взяті в більшості з навколишньої природи та побуту.
Інша картина спостерігається в портретних характеристиках персонажів
негативного плану. Тут І. Нечуй-Левицький оперує цілком оригінальними
зображувальними засобами, також переважно епітетами та порівняннями, але
іншого забарвлення (високий, як очеретина; тонкий, як дошка; тонкі руденькі
брови; неначе позасмоктувані маленькі вусики; суха, як опеньок тощо).
Поетичною, глибоко образною є мова пейзажів, картин природи взагалі, в
основі якої яскраві й соковиті епітети, порівняння, рідше метафори. Тут І.
Нечуй-Левицький, як і при змалюванні портретів, широко звертається до
засобів усно-поетичного образного слова. Мова І. Нечуя-Левицького –
пейзажиста й портретиста – відзначається ліричною схвильованістю, пишністю
і урочистістю.[2, c.105]
Виразною прикметою мови повісті «Микола Джеря» є тяжіння автора до
стислості, простоти й виразності авторського слова, що відчувається і в
авторських характеристиках, і в публіцистичних відступах.
У наполегливих шуканнях мовної образності, яскравої деталі, письменник
часто вдається до повторення логічно наголошуваного одного слова, що значно
підсилює зображуване, дає змогу розкрити конкретну авторську ідею.
Вдається І. Нечуй-Левицький до повторення логічно наголошуваного
слова і для підсилення типовості обставин, у яких діють герої повісті: у
казармах «...стояв якийсь чад од махорки, од гнилої соломи, од нечистої одежі,
од кислого борщу, од бурлацьких онуч» [ 9; с. 83]. Інколи І. Нечуй-Левицький
використовує цей художній засіб з метою поширення сюжетних рамок повісті,
наприклад, відтворюючи подорож вербівських бурлак у Бесарабію.
Широке застосування І. Нечуєм-Левицьким засобу повторення логічно
наголошуваного слова є свідченням внутрішньої єдності, відповідності
художньої форми змістові, авторським ідейним настановам.
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Характеризуючи мову художньої прози І. Нечуя-Левицького, слід окремо
зупинитися на питаннях майстерності у індивідуалізації мови персонажів як
одного з найдієвіших чинників їх типізації.
Поступовий відхід від фольклорної стилізації мови літературних образів,
який почався у прозі 60-х рр. ХІХ ст., ще інтенсивніше відбувається в
наступних роках. Але й тоді основою мови персонажів І. Нечуя-Левицького, І.
Франка продовжує залишатися народна мова, але трансформована відповідно
до особливостей певного людського характеру – типу.
Гостро експресивною і водночас ліричною є мова Мокрини, у чому
виявляються особливості її темпераменту: рішучість, щирість, наполегливість.
У мові старих Джерів, Нимидори – спокійній, як правило, лагідній –
відбивається психологія покірних своїй долі кріпаків.
Дуже багата на діалоги й полілоги повість «Кайдашева сім'я». Вони
служать важливим засобом створення типових обставин, у яких діють герої.
Так, наприклад, унаслідок усе більш гострих словесних герців Кайдашихи й
Мотрі взаємини між ними, а потім між Карпом та батьком усе більше
ускладнюються і врешті призводять до розділу господарства. Так само гостро
емоційні діалоги та полілоги передують взаємно агресивним вчинкам і бійкам,
що відбуваються вже між Кайдашихою, Мелашкою та Лавріном і Мотрею та
Карпом. При тому конфлікти в свою чергу породжують словесні двобої та
масові баталії. Таким чином, відбувається своєрідна ланцюгова реакція, що
правдиво відбиває усю складність і напруженість взаємин людей.
Важливим чинником розкриття драматичної та комічної напруги діалогів
та полілогів, посилення емоційного враження від цих словесних баталій є
авторські ремарки (наприклад, залепетала, засичала, одрізала, підлила масла в
огонь, защебетала, кричала, гукала, репетувала тощо).
Монологів у повісті майже немає, тим більше внутрішніх, що зумовлено
особливостями персонажів як соціально-психологічних типів дрібних власників
– людей інтелектуально і духовно обмежених. Певний виняток у цьому
становить лише Мелашка,). Отже, тут виявляється органічний зв‘язок між
авторською ідеєю та стилем.
На підставі нашого дослідження можна зробити такі висновки:
1.Очевидна велика художня майстерність І. Нечуя-Левицького у
використанні всіх художніх засобів мови, у вираженні авторської позиції —
людина не повинна втрачати самоповаги за будь-яких обставин і разом з тим
поважати право інших на власну гідність. Недаремно І. Франко відносив
повість «Кайдашева сім'я» «до найкращих оздоб українського письменства».
2. І. С. Нечуй-Левицький високо цінував народну творчість і щоразу
звертався до її невичерпних джерел. Мова повісті «Кайдашева сім'я» рясно
пересипана, мов перлами, народними афоризмами, приказками, дотепами,
піснями. Правда, ці народні вислови дуже часто бувають «з перцем». Старий
Кайдаш говорить до Карпа: «В гурті каша їсться, а гуща дітей не розгонить».
3. І. Нечуй-Левицький не тільки мовною творчістю, а й теоретичними
міркуваннями обґрунтовував “потребу “вростання” в літературну, книжну мову
т. зв. “мужичого язика”, який, на думку письменника, покликаний
переформувати літературну мову на живий народний лад”
4. Мова І. Нечуя-Левицького – важливе джерело формування
загальномовного словника. Так, наприклад, в 11-томному Словнику української
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мови зафіксовано значну кількість слів української літературної мови, що
проілюстровані цитатами з творів письменника, зокрема синонімів і антонімів.
Показова для індивідуального стилю І. Нечуя-Левицького группа дієслівсинонімів із значенням -говорити – вести бесіду, розмовляти. Всього виділено
152 синонімічних одиниць, з яких 60 (39%) належать до дієслів на позначення
мовлення, 61 (41%) - до дієслів на позначення руху, 31 (20%) – до дієслів на
позначення зорової функції.[1]
5. У повісті письменника звикористовуються і загальномовні антоніми, які
являють собою сталу категорію в лексичній системі мови і характеризуються
загальнонародним значенням. Наприклад, часто трапляються такі
загальномовні антоніми, як: білий і чорний, вздовж і впоперек, живий і
мертвий, солодкий і гіркий ( „ Мотря сиділа коло вікна... і плутала ниткою
вздовж і впоперек, і по комірі, й по пазусі” )
6. Велика кількість лексем і граматичних форм, які пропонував І.С. НечуйЛевицький, збереглася до наших днів. Це дає підстави стверджувати, що
жива практика письменника узаконила чимало лексичних, граматичних і
правописних норм, які стали основою для вироблення норм сучасної
української літературної мови, формування культури мовлення, збагачення
розмовно-побутової лексики. До таких засобів відносять звертання, які є
частиною мовно-національної картини світу. Зібраний нами матеріал свідчить,
що в мові повісті багато звертань за морфологічним вираженням є іменниками.
Ці звертання - іменники є власними чи загальними назвами.
Нормативною формою іменника в ролі звертання є кличний відмінок, але
іноді у функції кличного відмінка використовується форма називного відмінка.
У мові твору найбільш поширеним (91%) є вживання традиційного і
природного для української мови кличного відмінка. Наприклад: “Ану, Мотре,
заплач!” [8 с. 144]; Мелашко, я прийду до тебе на вашу вулицю” [8, с. 188];
“Карпе! Одривай хату, бо я підпалю й їх, і себе та й на Сибір піду, – кричала
Мотря” [8, с. 123].
7. Вигуки відіграють велику роль не тільки в передачі усвідомленої реакції
на оточення, а й у художньо-експресивному зображенні подій та явищ.
Вивчення їх поширює і поглиблює наше уявлення про систему мовних засобів,
що служать для вираження потрібного відтінку змісту. У повісті «Кайдашева
сім’я» І. Нечуя-Левицького ми знайшли близько 200 речень із вигуками.
Найчастіше їх вживає стара Кайдашиха (46 разів). Найпоширенішими вигуками
у повісті є Ой Боже мій! (57 разів), Ой! (28 разів), а також Еге! (23 рази). У
народних казках частіше зустрічаються вигуки, притаманні розмовному стилю:
Ой!, Ну!, Еге!
8. Аналізовані синоніми, антоніми, звертання, вигуки на сторінках повісті
І.С. Нечуя-Левицького, не лише увиразнюють характер персонажів та їх
стосунків , а й визначають специфіку індивідуального стилю письменника,
показують красу рідної мови, її емоційність, збагачують мовний етикет
українського народу.
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КІТЧ ЯК ВИЯВ ПРАГМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ НОРМ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ СУЧАСНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ГУРТІВ
У сучасній лінгвістиці зростає інтерес до проблем прагматичного аспекту
мовної культури пісень. Пісня – найпоширеніший і найпопулярніший музичний
жанр, що є одним із засобів виховання культури людини.
Для підростаючого покоління сучасні пісні – невід’ємна частина життя.
Пісні лунають в інтернеті, на вулицях, в кафе тощо. Оскільки виконавці музики
так чи інакше впливають на мову, мовні норми, словниковий запас людей, що
їх слухають, вони мають на собі велику відповідальність дотримуватися
відповідних мовних та мовленнєвих правил, бути взірцем правильної вимови.
Проблема низького рівня якості пісень, ігнорування мовних норм української
мови є дуже важливою. Завдання музикантів не просто інформувати слухачів
за допомогою мови, а й давати свою оцінку, при цьому впливаючи на
аудиторію та викликаючи у людей різні емоції. Здатність тексту створювати
подібний комунікативний ефект, викликати у реципієнта прагматичні (оцінні)
відношення до того, що повідомляється, інакше кажучи, здійснювати
прагматичний вплив на одержувача інформації, називається прагматичним
аспектом або прагматичним потенціалом (прагматикою) тексту [2, с. 12].
Сучасна українська музика
розрахована на невибагливих слухачів.
Більшість пісень позбавлена художнього смаку, а також орієнтована на дешеву
масову продукцію. Така «масовість» у музиці характеризується поняттям
«кітч». Б.Сюта основними ознаками кітчу в музиці називає орієнтацію на
найпростіші емоції слухача, його нерозвинуті естетичні смаки й культурні
запити [3, с. 419-420]. Не випадково сучасні виконавці, створюючи пісні,
свідомо допускають лексико-стилістичних помилок, які є засобом кітчу.
Розглянемо основні засоби кітчу та його функції як вияв прагматичного
аспекту порушення лексико-стилістичних мовних норм, таких як: вживання
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росіянізмів або кальок; надмірне вживання слів іншомовного походження;
вживання українських слів з невластивим їм значенням; поєднання
різностильової лексики.
Вживання росіянізмів або кальок
З метою показу включеності себе та споживачів у соціально-культурний
контекст фронтменти сучасних українських гуртів дуже часто вживають
російські слова замість українських, адаптуючи їхнє фонетичне, словотвірне та
морфологічне оформлення до українського (напр.: рос. звездочка – укр.
звьоздочка), або буквально перекладають їх, тобто калькують.
Під час аналізу мовного матеріалу текстів пісень гурту «Скрябін»
визначали такі росіянізми: скучно замiсть сумно, шарiки замiсть кульки,
тапочки замiсть капцi, бутилки замість пляшки, дєньгі замість гроші, діла
замість справи, рішати замість вирішувати, духи замість парфуми, надоїсти
замість набриднути тощо. Яскравим прикладом вживання таких русифікованих
слів є пiсні «Хлопцi-олiгархи» (Я куплю чорний лєксус, новий в целофані / Шоб
їздила падруга з падругами в баню / Я куплю другий лєксус і тоже в целофані /
Шоб за дівками в баню їздити охрані) та «Говорили i курили» (Ми
познайомились з тобою у вагонi метро, / Людей напхалося конкретно, як
сiльодки в вiдро. / Мене до тебе притиснУли, вiдвернутись я не мiг / І ми у позi
еротичнiй бУли загнанi в тупiк. Тут же вжито українiзований русизм сiльодка.
Росiйською правильно селёдка, українською – оселедець.
Гурт «ТіК» позиціонує себе як носіїв «тверезості» і «культури» в маси, що
відображено в самій назві. Проте бажання бути ближчим до своїх слухачів,
бути такими, як вони, а також закцентувати увагу на своєму походженні,
призводить до лексичних помилок, пов’язаних із свідомим калькуванням слів:
Ти підійшла до мене нагло і красіво / Бажання стримати не було сили / Ми
познакомились, сиділи, щось болтали / А я запомнив – тебе Свєта звали
(«Свєта»); Пісню заспіваємо про пірожине / Ви його не їжте, бо воно
Сірожине, / Не варене, не жарене і не розморожене, / А печене в духовці, ну
всьо, як положено... / Герой телеекранів і звьоздних безпредєлів, / Красівий, як
пірожине, Сєрьожа Звєрєв («Сірожине пірожине»). Крім того, у творчості
цього гурту є переклади музичних композицій уже відомих російських
виконавців – «Білі троянди», «Чоловіче щастя».
Текстовий матерiал пiсень «Океану Ельзи» не має у своєму складi
численних ненормативних утворень, але в найпопулярнiших iз них автор часто
вживає росiйське слово тайна замiсть нормативного таємниця, наприклад:
«Тайною жив би я» («Друг»), «Ти була моєю тайною» («На лiнiї вогню»),
«Скiльки тайни носили, / Але я буду знати тайну твою» («Небо над Днiпром»).
У пiснi «Дощ» використано скальковане з росiйської мови слово виключити
(«Наш декаданс виключить свiтло…»), якому вiдповiдає нормативне
українське словосполучення вимкне свiтло.
Гурт «DziDzio» був створений за задумом А.Кузьменка як «пародія на
гламурний поп», що є особливою ділянкою кітчу. Тому і тексти їх пісень
свідомо насичені лексичними помилками для створення ефекту від мовлення,
своєрідного епатажу, що виражається через знаки мови. Таке прагматичне
значення виразів, вжитих у піснях, переважно має позитивну конотацію з точки
зору подання інформації виконавцями, а відповідно і сприймання її слухачами.
У своєму мовленні гурт «DziDzio» використовує такі русизми: слова роза
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замість троянда, затмєніє замість затемнення, увлічєніє замість захоплення,
захват, взгляд замість погляд тощо.
Уживання русизмів у мовленні виконавців гурту «ТНМК», на нашу думку,
свідчить про недостатній словниковий запас людей, які порівняно недавно
почали говорити українською мовою. Наведемо найпоширеніші лексичні
помилки у текстах пісень Фагота та Фоззі: басня замість нормативного байка,
овраг замість яр, муравей замість мураха, закрий замість зачини, друга група
слід замінити нормативним інша група,
прикордонна полоса замість
прикордонна смуга, мрак замість морок.
Надмірне вживання слів іншомовного походження
У пiснях гурту «Бумбокс» надмiрна кiлькiсть англiцизмiв справляє
враження штучностi, заважає зрозумiти змiст. Звичайно, молоде поколiння
часто використовує такi прийоми в розмовному стилi: свідомо вводить в
українськi речення окремi англiйськi фрази, якi зрозумiлi далеко не кожному.
У пiснi «Стяги на стяги» гурт спiває: «П'ю, кров твою п'ю, / What I got to
do» замiсть «Що я повинен зробити». Введення англiйського речення у куплет
уважаємо недоречним, оскiльки його можна замiнити українським, тим бiльше,
що «п'ю» не римується з «do». Це стосується й iнших пiсень, хоча в них рима
точнiша: «Задарма вiддаю,/I am telling you» («Вiддаю»), «Або кажу сам собi
easy, let it be» («Ким ми були»), «Особистий Вавилон, Now you are alone»
(«Наодинцi»).
У пiснi «Зцапала-злапала» спостерiгаємо поєднання трьох мов:
української, англiйської та росiйської, що порушує будь-яку логiчнiсть тексту.
«Бумбокс» використовує бiльше слiв iншомовного походження, анiж питомо
українських, росiйськi слова вимовляються недбало, шаржовано: «У тебе
безлiч гламурних штучок,/I gotta щiльний гастрольний графiк,/Вже годi
мiрятися, хто кручє, / Крутiше всiх все одно лиш папiк», i далi: «Я DVD не
вимикаю / І за навастями не слєжу». Значною помилкою, що також заплутує
тексти пiсень, є надмiр в одному реченнi чи куплетi закордонних власних назв,
екзотизмiв, термiнiв, назв стильових музичних течiй, молодiжних угруповань,
сленгової лексики. Такий прийом застосовується для епатажу, надмірності
знаків, конотації, екзальтації в деталях, що теж є виявом кітчу. Яскравим
прикладом цього може слугувати пiсня пiд назвою «Супер-пупер»: «Реггi,
фанкi, лайдже-ез, / Смак сiгари i постери Че Гевари. / Час на i-нет вже щез, /
Та чомусь так ламає iти на пари».
Англіцизми, введені у тексти пісень гурту «ТНМК», часто
використовуються для створення рими: «Уся! Усйо! Fenita la istoria / Звезуть
до крематорія у місті Євпаторія...» («А море де?»), «Magic people, future
people, буде все next time/ Втретє та четверте ми заваримо свій чай» («В
наступному»), «Може, це був суржик, а може ідіш / Я розчув лише два слова –
Ноу Кіпіш» («Ноу-кіпіш»).
Фронтмен гурту «DziDzio», на нашу думку, хоче самопрезентуватися через
мову. Для цього виконавець у своїй творчості застосовує поєднання з
англіцизмами: «Марсік my super friend/ Марсік the alien/Марсік so much
fun/Марсік is number one..» («Марсік»), «Ми з тобою, моя Сара, пара "number
one» («Я і Сара»), або германізмами «Das іst gut fantastіsch,
Das іst gut, ya, ya! Чуєш, хочу я!» («Das ist gut fantastish»). Для «DziDzio»
характерним є вживання в одному тексті декількох мовних порушень: «Любов з
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першого взгляда,/I need you тєбя, ти – мая серенада!» («Серенада»), «Ja cie
kocham, I love you,/Я тебе кохаю, я тебя люблю…» («Ja cie kocham»).
Поєднання різностильової лексики
Для кітчу є характерним, коли один семантичний рівень нашаровується на
інший, коли мовні засоби різних стилів вживаються поруч. Добір таких мовних
елементів відповідає потребам сфер комунікації, меті і завданням
висловлювання. Найчастіше порушення відбору мовних засобів, правил
поєднання їх між собою і співвідношення стильових мовних явищ притаманне
музичним текстам гуртів «Бумбокс» та «ТНМК». У композицiї «Полiна» гурту
«Бумбокс» у двох куплетах згадано близько десяти iмен акторiв, спiвакiв,
музикантiв, що порушує точнiсть, логiчнiсть, чистоту й виразнiсть мовлення,
адже пiд час слухання композицiї важко зрозумiти таке нагромадження
рiзностильової лексики: Бекхем, вiн грає, кажеш, iншi не дуже. / Джастiн, вiн
може наревiти калюжу. / Як раптом шось, то Брюс усiх порятує. / У всiх
тату є, це я так, констатую. / Клунi чорнявий, а Сталлоне, вiн дужий. / Бред
Пiтт вже зайнятий, на нього байдуже. / Як раптом шось, Арнi усiх пошматує.
/ У них є м'язи, це я так, констатую. Така структура спрямована на те, щоб
виключити свідоме сприйняття й використати несвідомі рівні психічної
адаптації споживача музичної продукції.
Композиції гурту «ТНМК» теж перенасичені різностильовою лексикою,
що порушує сприймання текстів. Так, у пісні «Покоління mp3» вживання
іншомовних слів поруч із комп’ютерними термінами та сленговими виразами
унеможливлює розуміння змісту музичного твору: Є коннект, прямую на
таран/Дівчино, виразний який в тебе екран/Милуюсь аватаром, прозорим і
тонким/Мій курсор цілує твій логін. Значення слів, ужитих у композиції, не є
прозорими,
сприйняття
утруднюється
несподіваними
семантичними
значеннями. Усе це створює ефект зарозумілості, незрозумілості й порожності
тексту. До кінця пісні смисл губиться, затирається.
Авторські неологізми співаків гурту «ТНМК» теж не мають жодного
змісту: зіроу-хіроу, іні-віні-міні, улю-лю, тілі-мілі-трям. Проте вони
використані в тексті для надання йому конотативного значення. Такі ж
неологізми вживає і М.Хома (гурт «DziDzio») чува-чувачі.
Кітчу притаманна певна інтертекстуальність. У текстах пісень гурту
«ТНМК» вона виражається через використання іншомовних власних назв на
український манер: «Увага, молодь, Анжоліна Жолудь/репрезентує свій новий
жолоб/Серед гостей Милий Овоч/Христину Холєру тримає власноруч», «РіоДе-Житомир, Вінницясуела/ Лос-Алушта, Нью-Херсон/ Спеціалісти з ротацій,
мутацій/Темно в очах від важливих персон».
Гурт «Океан Ельзи» у текстi «Там, де нас нема» дивно поєднує дiєслово й
iменник: «Там, де нас нема, / Там не падає зима з неба». Враховуючи те, що в
наступному реченнi говориться про атмосфернi явища, а не про пори року
(«Тiльки там, де нас нема / Менше льоду, нiж тепла»), можна припустити, що
йшлося не стiльки про зиму, скiльки про снiг.
Отже, при оцінці мовної практики наших співаків звичайно говорять про
помилку як про результат мовної невправності авторів пісень, неуважності й
незнання лексико-стилістичних норм. Крім того, музична індустрія запозичає
психоаналітичне поняття кітчу та використовує його задля того, щоб заманити
слухача настільки, наскільки це можливо для втягнення його психодинамічно в
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роботу наперед загаданих ефектів. При цьому семантика окремих лексем і
цілих фразем може нівелюватися. Тобто, кітч – це мікромодель масової
культури, імітування, копіювання та перетворення мистецтва на товар [1, с. 39].
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі
зміни у системі освіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути
єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом,
орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над
пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу
від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі
не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме
інформацію, яка допоможе реалізувати проблему [3; 10-12]. Отож повернути
учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити
бажання учитися спонукало мене до пошуків. На мою думку, сприяти
вирішенню поставлених перед освітою завдань мають інноваційні технології
навчання.
Теоретичною основою досвіду є технологія інноваційного навчання (Дж.
Шерман, Г.Фріц, С.Ренегар, Дж. Фредерік, М.Сілберман, О.Пометун,
Л.Пироженко, Т.Ремех); технологія «Метод проектів» (В.Гузєєв); технологія
колективного взаємонавчання (О. Рівін), технологія проблемного навчання (Дж.
Дьюі, М.Махмутов, Т.Ільїна, Г.Вернер, В.Окоп, А.Матюшкін, П.Підкасистий);
технологія компʼютерного (інформаційного) навчання (А.Єршов).
Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на
якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних
досягнень, забезпечує психолого - емоційну комфортність і подальшу соціальну
адаптованість школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній
чи колективній діяльності (в системі «учитель - учень», «учень - учень») [6; 8].
Технологія досвіду містить у собі арсенал різнонаправлених форм,
методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці [1; 5456]. Особливо цінним є творчий підхід до створення системи роботи на різних
етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу[2; 8-10].
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Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані)
переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і
удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку
творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя [4; 1213].
Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності
кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій
навчання [5; 11].
Саме тому я зупинилась на вирішенні науково – методичної проблеми.
«Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на
уроках української мови та літератури».
Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою
реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями [6]. Тому
вважаю, що такі форми роботи, як рольові ігри, вільне письмо, словесне
малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, представлення
презентацій сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно
виправдано користуватися засобами рідної мови.
На мою думку, види уроків, які я впроваджую у своїй роботі, допомагають
відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, неповторного,
індивідуального, особливого погляду на життя. Це, як правило,
уроки - відкриття,
уроки – дослідження,
уроки – ділові ігри,
уроки – подорожі,
уроки – погляди в історію,
уроки – практикуми;
уроки – вибори;
уроки – лінгвістичні проекти;
уроки – роздуми.
На таких уроках створюється ситуація довіри та успіху, і за таких
обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості,
реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності.
І як результат: учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та
навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, відстоювати
свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути
комунікабельною, толерантною особистістю [7; 55-57].
На всіх етапах уроку використовую інноваційні методики, які поєдную з
традиційними (особливо на першому етапі запровадження інновацій) для
забезпечення «зони психологічного комфорту» (О.Пометун), а також для
запобігання зниження уваги протягом уроку, недопущення зниження інтересу
до навчального матеріалу, для подолання дискомфорту через недосконале
володіння інструментарієм інтерактивного навчання та враховуючи рівень
навчальної підготовки учнів.
Ігри завжди сприймаються учнями із захопленням, їх я використовую на
початку уроку (створення творчої атмосфери, зняття нервового напруження), у
середині уроку (маленька перерва, перехід від одного етапу уроку до іншого),
наприкінці уроку (підбиття підсумків уроку), для пояснення нового,
закріплення вивченого.
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У 7-8 класах граємо в гру «Літописець». На уроці пояснюю нову тему про
події, про героїв. Школярі грають роль літописців. Їх завдання – визначити в
розповіді вчителя важливі подробиці й записувати їх. Наприкінці уроку
проводимо конкурс на кращого літописця. Формат конкурсу може бути різним
– індивідуальне або командне опитування, письмовий залік. А вдома пропоную
дітям виконати літопис в «старовинному стилі», а потім улаштувати виставку
«манускриптів».
Для розвитку уваги, асоціативного мислення, швидкості реакції, пам’яті
використовую гру «Ієрогліфи». Її можна провести у тому випадку, коли
потрібно запамʼятати багато слів (наприклад, винятків із граматичного правила,
імен, назв та ін.). Роздаю учням список слів для запам’ятовування. Протягом
певного часу вони повинні намалювати для кожного слова якийсь символ, що
якимось чином асоціювався би із цим словом. Такими символами або їх
елементами не можуть бути літери або слова. Потім діти, дивлячись на аркуш
паперу з ієрогліфами, згадують слова. Проводимо аукціон, запитуючи, хто
скільки слів може назвати, а потім експрес-опитування, починаючи з тих, хто
може відтворити найменше слів, потім надається слово успішнішим
«шифрувальникам», які доповнюють своїх товаришів. Наприкінці гри
організовую виставку «ієрогліфів».
При вивченні теми «Морфологія» доцільно використати гру «Словесний
волейбол». На початку гри називаю ім’я учня та іменник. Учень, якого назвала,
повторює іменник, додає до нього відповідне дієслово, імʼя ще одного учня та
ще один іменник. Усі школярі грають по черзі. Подобається дітям групова
розповідь. Один із учасників розпочинає розповідь, наприклад: «На шкільному
подвірʼї зібралися учні старших класів…» Другий гравець продовжує: «На
шкільному подвірʼї зібралися учні старших класів, сьогодні вони поїдуть на
екскурсію…». Наступний гравець повторює сказане й додає свою фразу. Так
складається розповідь, що інтригує.
Виробляти у школярів поняття нормативного мовлення, розуміти
обовʼязкове дотримування вимоги чистого, незасміченого чужорідними
елементами мовлення, привчати бути уважними в мовленнєвій діяльності,
автоматично розмежовувати елементи мов, а також виховувати наполегливість,
зосередженість, старанність допомагає гра «Антисуржик». Учням роздаю
віддруковані тексти, до яких внесено зміни шляхом їхньої «суржикізації», тобто
такого їх перетворення, яке наповнює текст невластивими для мови
елементами, породженими тісною взаємодією української мови з російською і
невмінням розрізнювати форми обох цих мов. Завдання гравців полягає не
тільки в «очищенні» тексту від суржикових елементів, а й у розробці
супровідних пояснень, які зʼясовуватимуть, чому не можна так сказати й
написати. Перемагає у грі той з-поміж учнів, хто швидше і правильніше
виконає завдання.
Ігри можна використовувати як на певних етапах уроку, так і на окремих
заняттях. Тривалість гри може бути різною. Це залежить від мети, якої я хочу
досягти на уроці. Цікавими ігровими формами проведення уроку є граконференція, гра-подорож. Це може бути й уявна подорож до музеїв
письменників, яких ми вивчаємо; до країни, де жив чи живе письменник. Коли
проводжу гру-подорож, то намагаюся залучати до змагання всіх учнів класу. Ця
ігрова форма полягає в змаганні на швидкість проходження маршруту,
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подоланні перешкод та досягненні мети (перешкодами є різні питання з теми чи
розділу; продовжити рух за маршрутом можна лише після правильної відповіді
на запропоновані питання). Щоб досягти ще кращого успіху, наприкінці
подорожі нагороджую переможця. Нагородою може бути приз, грамота. Усі
учні отримують за роботу відповідний бал. Гру-конференцію проводжу в 8
класі на уроках літератури. Вона імітує збори, нараду представників наукових
організацій для обговорення й розв`язування певних питань. Учні до неї
готуються заздалегідь. Вони розподіляють ролі, пишуть доповіді. Прийняте
рішення оформлюють вдома.
У 5-6 класах проводжу гру «Світлофор». Для гри готую 12 тверджень,
частина з яких містить помилки. Після кожного речення учні піднімають зелені
(погоджуюся), червоні (не погоджуюся), жовті (можу доповнити) жетони. Ті,
хто підняв правильний жетон, ставлять собі 1 бал. За 12 набраних балів – оцінка
«12».
Під час закріплення нового матеріалу застосовую гру «Так – ні».
Запитання читаю один раз, перепитування не дозволяється. Учні записують
лише відповіді «так» чи «ні». Даний вид роботи оцінюється.
Починаючи з 5 класу, проводжу гру «Дуель». Спочатку розповідаю, що
дуель у всі часи була певною процедурою щодо поновлення честі й не могла
існувати поза поняттям «честь». Небезпека опинитися віч-на-віч зі смертю
ставала тим очищувальним засобом, що знімав з людини образу. Особу, яка
надто легко йшла на примирення, вважали боягузом, і навпаки, того, хто ніколи
не відмовлявся, називали бретером. Продовжую розповідь про те, що дуелі
офіційно були заборонені, секунданти й учасники суворо каралися. Але у нас
незвичайна дуель, хоча на ній можливі «поранення». До гри діти готуються
вдома. Вони придумують і записують в зошитах до біографії автора та до
вивченого твору 12 питань. Кожне питання – це «постріл» у противника, від
якого можна врятуватися лише за допомогою правильної відповіді. Учасники
дуелі роблять по 12 «пострілів». Секунданти лічать кількість «поранень»,
визначають переможця. Перемагає той, хто не отримав жодного «поранення»
або меншу кількість «поранень». При визначенні переможця враховується і
правильність складених питань.
У своїй практиці використовую урок-казку, урок-КВК, урок-свято, урокдиспут тощо.
Цікавими є уроки компаративного аналізу в 9 класі. «Компаративісти»
доводять, що жодна література не може плідно розвиватися поза спілкуванням з
літературами та культурами інших народів. Вони одностайні в думці, що
використання історико-функціонального й порівняльного методів дослідження
не лише допоможуть встановити зв`язки окремих літературних явищ, а й
передбачає створення цілісної літературної освіти школярів, сприяє більш
глибокому проникненню в ідейно-естетичний зміст кожного із порівнювальних
творів, Окрім того, це утверджує думку про єдність світового літературного
процесу. При компаративному аналізі доцільно використати інтерактивну гру
«Акваріум». Тема уроку : «Герої Ж.Б.Мольєра, М.Куліша та І.Карпенка-Карого
– носії однієї пристрасті».
На уроках літератури використовую експрес-інтервʼю. Наприклад, при
вивченні байок даю учням завдання: продовжити речення:
- Я згоден (не згоден) з висновком автора байки…
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На уроках мови та літератури можна виділити декілька хвилин на
складання сенкану.
Неможливо уявити роботу на уроці без «Мозкового штурму». Це відома
інтерактивна
технологія
колективного
обговорення,
що
широко
використовується для вироблення декількох рішень конкретної проблеми.
«Мозковий штурм» спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дозволяє їм
вільно висловлювати свої думки.
Підсумок уроку проводжу обов’язково. І саме метод «Мікрофон» надасть
можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на питання
або висловлюючи свою думку чи позицію.
Використовуючи інноваційні технології, я домоглася того, що значно
підвищився інтерес школярів до вивчення предмета. Учні вчаться працювати
самостійно, в парах, в мікрогрупах; розвивається критичне мислення; вчаться
вести діалог та дискутувати, тобто вислуховувати думку інших, з повагою
ставитись до цих думок, переконливо доводити свою позицію, толерантно
поводити себе під час проведення дискусій. Школярі зрозуміли, що можуть
мислити поза шаблоном, висловлювати будь-які думки. І особливо цінним є те,
що учні займають активну позицію у навчанні, отримують справжнє
задоволення від здобування знань. Це стимулює їх до роботи на складнішому
рівні, до прагнення мислити нестандартно, критично.
Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку, дасть змогу
вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього визначила такий
алгоритм:
– визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої
технології;
– провести достатню попередню підготовку;
– забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи;
– дати учням інструктивні матеріали.
Отже, інноваційні технології покликані організовувати учнів.
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ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ
– ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Характерною прикметою української драми з часів «Наталки Полтавки» й
«Назара Стодолі» майже до кінця ХІХ ст. є широке використання у п’єсах
народнопоетичної творчості та етнографічних елементів. На тісний зв’язок
фольклору й етнографії з національною літературою, насамперед драматургією,
постійно вказував у своїх літературознавчих і театрознавчих працях ще Іван
Франко. Висвітлення фольклорно-етнографічних традиції у вітчизняній
літературі має важливе значення для більш глибокого розуміння української
класики.
Для української культури, що розвивалась в умовах постійних утисків і
обмежень з боку російського царизму, фольклорно-етнографічні традиції були
своєрідним захисним механізмом. Завдяки рідній пісні, відтвореному
народному обрядові українці продовжували відчувати свою національну
ідентичність. «Чудові українські пісні, артистично заведені в ноти такими
майстрами, як Лисенко, Рубець та інші, – зауважує І. Франко, – здобули собі
серця всієї Росії; вони для многих творили головну атракцію українського
театру, особливо в часи його гостини до неукраїнських губерніях» .
Іншою причиною цієї живучої традиції був загальний низький естетичний
рівень театральної публіки, яка в переважній більшості своїй через суцільну
неграмотність не була підготовленою до сприйняття серйозних соціальнопсихологічних творів. «У масового слухача нерви – вірьовки, а роздум
дитинячий, – констатує М. Кропивницький у січні 1897 року в одному зі своїх
листів до Б. Грінченка. – Над чим ми з Вами плакатимем – він реготатиме; а що
нам смішне – його те вража!...».
Цілком зрозуміло, що за таких обставин досить скоро з’являться чимало
шахраїв від мистецтва, які намагаються спекулювати на українському
патріотизмі. У постановці окремих режисерів театральні вистави цієї доби
часто-густо перетворюються на цілковите розважальне видовище, в якому
головна увага приділяється примітивному етнографізму. За словами того ж І.
Франка, «постали штуки майже виключно зложені з пісень, склеєних сяк-так
зовсім недоладним текстом» .
Ясна річ, що зі смаком глядачів мали рахуватися і досить поважні актори.
Проте в п’єсах М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого,
деяких інших відомих акторів домінують все-таки соціальні мотиви, які хоч і
супроводжуються мелодраматичними ефектами, оздоблюються звичними для
публіки сценами обрядів, перемежовуються з ліричною піснею, але всі ці
елементи у їхніх п’єсах, як правило, не затушовують гострі соціальні колізії, а,
навпаки, допомагають краще зрозуміти психологічний стан дійової особи,
зближають драматичні сцени з народним уявленням про ті чи інші речі.
Народна пісня у цю добу часто послуговує письменникам навіть за сюжет для
драматичного твору. До таких творів належать, наприклад, «Бондарівна» і
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«Сава Чалий» І. Карпенка-Карого, «Маруся Богуславка» М. Старицького,
«Ясні зорі» Б. Грінченка та ін.
Характерним прикладом драматичного твору, в основу якого покладено
народну пісню, є так само драма М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорниці» (1887), де розповідається про трагічне кохання вродливої вдовиної
доньки Марусі Шурай та чи не найкращого в селі козака Грицька Шандури.
Розпочинається п’єса святковим новорічним вечором. Молодь наряджає одну з
дівчат «Меланом» (замість традиційної Меланки у виконанні хлопця) і,
обходячи село, співає щедрівки «Ой дзвін дзвонить…», «Ой наша Меланка» та
ін. Уся друга дія присвячена традиційним вечорницям, під час яких дівчата й
хлопці співають народних пісень («Ой у лузі і при березі…», «Добрий вечір
тобі, зелена діброво…», «Ой зійди, зійди, зіронька та вечірняя…», «Ой у полі
криниченька…», «Ой на дворі метелиця…»).
Чимало фольклорно-етнографічних елементів можна віднайти також у
п’єсах М. Старицького «Утоплена, або Русалчина ніч», «Сорочинський
ярмарок», «Не судилось» тощо. Так, у музичній комедії «Різдвяна ніч» (за
Гоголем) парубки й дівчата співають колядки «Добрий вечір тобі, пане
господарю…», «Ой дивнеє народження…», «Нова рада стала…» і т. п.
Мова творів М. Старицького багата на приказки і прислів’я (інколи в дещо
переробленому автором вигляді). Уживаються вони здебільшого задля того,
щоб яскравіше відтінити індивідуальність персонажа, окремі риси його
характеру, наміри, економічне становище та все таке інше. Так, нерішучість
ліберального панича Михайла Ляшенка, одного з центральних героїв драми «Не
судилось», письменник ілюструє такими народними перлинами, як «Пан або
пропав», «Не страшно, а безглуздо, не спробувавши броду, кидатись у воду».
Мову іншого персонажа цієї ж п’єси Павла Чубаня, що активно допомагає
селянам у їхній боротьбі з поміщиком за свої економічні права, прикрашають
такі крилаті вислови, як «Не такий страшний чорт, як його малюють», «Є воля,
буде й доля», «Гуртом, кажуть люди, і батька бити добре», «Урвалася нитка
панам». Для селян характерні вирази на кшталт: «Ціну править, як за рідного
батька», «У нас – сьогодні Луки, а ні хліба, ні муки».
Значну увагу фольклорно-етнографічним традиціям приділяє й Іван
Карпенко-Карий. Тісний зв’язок з народною творчістю має, зокрема, його
комедія «Розумний і дурень». Уже сама назва п’єси свідчить про використання
письменником багатих фольклорних традицій українського народу, насамперед
казок, де можна віднайти чимало сюжетів про сім’ю, у якій є два або три сини.
Притому старший завжди «розумний», хоча постійно порушує загальновизнані
норми моралі, а молодший, що живе по правді, – «дурник». Однак у кінці твору
виявляється, що правда все-таки перемагає кривду, і молодший син одержує
законну винагороду. У зв’язку з цим варто згадати, наприклад, такі народні
казки, як «Правда і кривда», «Названий батько» і т.д.
Події у п’єсі «Розумний і дурень» розгортаються в основному навкруги
сім’ї заможного селянина Каленика Окуня, що має двох синів – старшого
Михайла («розумного») й молодшого Данила («дурня»). Господарством у
родині керує, ясна річ, старший син, який у гонитві за багатством ладен
закласти свою душу самому дияволові. Михайло в усьому намагається знайти
для себе вигоду. Водночас він постійно виставляє Данила перед батьком
дурнем, котрий зовсім не опікується господарством, розтринькує спільне добро.
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Врешті-решт літньому батькові надоїдає «легковажна» поведінка молодшого
сина, і він переписує усе господарство на старшого, який, власне, цього і
прагнув. Розв’язка настає у фіналі п’єси, коли старий Окунь має заплатити
штраф або опинитись у в’язниці, притому не за власну провину, а за Михайлове
шахраювання. Однак «розумний» Михайло і тут знаходить вигоду. «Посидьте,
таточку, три місяці в острозі, – безсоромно заявляє він старому, – і гроші
будуть цілі, це все одно що заробите». Проте в останню мить Каленика рятує
від ганьби «дурень» Данило, котрий щойно повертається із заробітків і вносить
за батька необхідну суму.
І. Карпенко-Карий звертається до скарбів віковічної народної мудрості і у
багатьох своїх інших творах. Промовистим свідченням цього є вже самі назви
деяких із них – «Судженої конем не об’їдеш», «Лиха іскра поле спалить і сама
щезне» тощо.
Не менш важливе місце фольклорно-етнографічні традиції займають так
само у житті Марка Кропивницького. Любов до народної пісні й музики митець
успадкував від своїх батьків. Його мати Капітоліна Іванівна добре грала на
фортепіано, гітарі, флейті, скрипці, гуслях, мала чудовий голос і з великою
наснагою співала народних пісень. Батько Лука Іванович знав чимало творів з
усної народної творчості. Його улюбленою піснею була «Їхав козак за
Дунай…». У родині Маркової бабусі по матері У. Дубровинської, у домі якої
майбутній письменник жив під час навчання в Бобринецькій повітовій школі,
теж цінували народну пісню. «Не проходило навіть вечора, – зауважує митець у
«Автобіографії», – щоб у нашій господі не лунала музика або спів».
Природа нагородила М. Кропивницького щедрим пісенним талантом, який
сучасники, мабуть, не без підстав порівнювали з обдарованістю Ф. Шаляпіна.
Як згадує сам митець, у нього «був дужий і високий баритон». Драматург також
«добре знав ноти і багато пісень розкладав на голоси».
Ця по-справжньому велика любов до народної пісні, інших перлин
фольклору знайшла відображення і в драматургії М. Кропивницького.
Протягом свого довгого літературного життя письменник створив понад сорок
п’єс, у більшості з яких щедро використав безцінні скарби народнопоетичної
творчості. Дійові особи його творів, насамперед пересічні сільські молодиці й
дівчата, часто нагадують відповідні образи з народних пісень та балад.
Втім, у драмах і комедіях Кропивницького можна віднайти й чимало
зразків інших жанрів фольклору – прислів’їв, приказок, загадок тощо. Влучні
перлини народної творчості М. Кропивницький застосовує (інколи в дещо
модернізованому вигляді) у самих різноманітних функціях – для
індивідуалізації мови персонажів, диференціації їх за соціальним положенням,
для відображення душевного стану героїв, характеристики інших дійових осіб
тощо. Так, для гордовитого дуки Микити Гальчука («Дай серцеві волю, заведе
у неволю») у розмові з пересічними людьми характерні вислови: «Я тобі утру
носа»; «Їж борщ з грибами, держи язик за зубами». Гордію Поваренку («Доки
сонце зійде, роса очі виїсть») відповідно до його статусу модного «городського
кавалера», що бравує своєю «освіченістю» та презирливим ставленням до
рідної мови, притаманні такі вирази, як «Нєчаво наводить тєнь на глянц»; «Ми,
пожалуста, сами с усами, только вот нос не оброс»; «Пропадай моя деревня, все
четирє колеса». Одарка Степаненкова («Дай серцеві волю, заведе у неволю»)
після тривалої розлуки зі своїм коханим Семеном випромінює фрази, що
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переповнюють її любляче серце: «Не втаїться коханнячко, як у мішку шило»;
«Боже, боже, чого та любов не зможе!». Водночас у відповідь на нав’язливі
залицяння осоружного їй Микити у дівчини знаходяться інші афоризми:
«Просимо вас, не смійтеся з нас»; «Ми об тім не споримо, що вас не стоїмо»;
«Ви за нами не дуже, ми за вами й байдуже!..»; «Хто мовчить, той двох
навчить!». Семен Мельниченко на погрози багатія Микити Гальчука зауважує
прислів’ями «Коли не запріг, то не поганяй»; «Поки хвалько нахвалиться, то
будько набудеться!». Щирий серцем бурлака Іван Непокритий характеризує
своє матеріальне становище такими крилатими словами, як «Бреду горем, мов
тим морем»; «З голого, як з святого!» та інше.
Цікаво, що і в особистому житті М. Кропивницький намагався
дотримуватись народних звичаїв. Під час його життя в Затишку, садибі на
Харківщині, як свідчить письменників син Володимир, на Великдень, Різдво,
Новий рік та в дні іменин усі їхні «службовці без винятку приходили в дім з
поздоровленнями». Чоловіки по черзі цілувалися з господарем хутора, а жінки
– з дружиною драматурга Надією Василівною, після чого їм «підносили
частування. Кімнатній прислузі і «дворовій аристократії» (кучер з сімейством,
куховарка з білої, панської кухні, баба-пташниця та ін.) робились окремо від
інших подарунки, відповідно до їх рангу».
Проблема взаємозв’язків національного фольклору й літератури та
феномену фольклоризму як однієї з форм їх взаємодії належить до
пріоритетних напрямків українського літературознавства XIX – XX ст. Доба
розвитку романтизму та реалізму стає оновленням писемної творчості,
прикметною розбудовою українознавчої фольклористичної науки. Специфікою
українського культурного процесу (друга половина XIX – початок XX ст.)
врешті було й те, що практично кожен письменник водночас був і
фольклористом.
Драматичні твори цих письменників розбуджували історичну пам'ять
народу, сприяли зростанню його національної свідомості, вдосконалювали
художні прийоми узагальнення різних сторін дійсності. Завдяки цьому зростала
культура «відфольклорного» письма, прогресувала українська література.
Самобутнім був внесок корифеїв у розбудову зв’язків української
драматургії і театру з світом уснопоетичних традицій, про що свідчать
насамперед їхні твори. Вони намагалися відтворити тогочасне життя людей,
зокрема, селян, порушували злободенні суспільно-політичні і морально-етичні
проблеми часу і завдяки усно-народній творчості, те сіре і буденне,
прикрашалося піснями, приказками, прислів’ями для того, щоб донести до
народних мас і показати це на сцені.
«Українська драматургія, ‒ слушно зауважує Л. Мороз, ‒ що зазнала
істотного впливу фольклору, зокрема у його тематичному шарові, який
пов’язаний з думами й піснями, продовжує їх епічну традицію і таким
своєрідним шляхом включається до загальної тенденції епізації драми в кінці
XIX ст.».
Отже, як бачимо, фольклорно-етнографічні традиції посідають
надзвичайно важливе місце у творчості вітчизняних драматургів другої
половини ХІХ ст. Кращі обряди, звичаї, пісні, приказки, прислів’я, запозичені з
багатої духовної скарбниці українського народу М.
Кропивницьким,
М. Старицьким, І. Карпенко-Карим, іншими авторами драм та комедій цього
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періоду, стали коштовною оздобою їхніх чудових п’єс, зробили літературні
твори більш зрозумілими широким народним масам, засвідчили про наявність в
уярмленої нації високохудожньої культури, що сягає своїм корінням у сиву
давнину.
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ПОНЯТТЯ РЕАЛІЇ В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ
Переклад має довгу історію. Все почалося в ті давні часи, коли виникла
потреба у людях, які володіли б кількома мовами і могли б бути посередниками
при спілкуванні різних мовних націй. Але як самостійна наука, переклад
сформувався лише на початку ХХ ст. В умовах розширення міжнародних
зв’язків та обміну інформацією, перекладознавство швидко розвивалось і цей
процес триває і досі, так як мова постійно оновлюється за рахунок неологізмів
та запозичень. З’являються нові теорії, погляди на проблему перекладу.
В наш час, час динамічного розвитку, що постійно відбувається і впливає
на всі сфери людської діяльності, час, коли обмін інформацією став, можливо,
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як ніколи грандіозним, ростуть і вимоги до перекладу, а саме до його якості.
Важливе місце займає переклад реалій.
Для будь-якого перекладача переклад реалій є, з одного боку, цікавою, а з
іншого, важкою та відповідальною працею, адже недостатнє знання історії,
культури, звичаїв, суспільного ладу, особливостей політичного життя може
стати причиною неадекватного перекладу, що просто або не буде сприйматись
реципієнтом, або буде сприйматись не належним чином.
Причиною цього є слова-реалії, які найбільш яскраво відображають
своєрідність культури народу – носія. Особливості культури можуть бути не
відомі певній людині з іншої країни, і саме тут вся відповідальність за
“зрозумілий“ людині переклад лягає на перекладача.
Роль слів-реалій у процесі міжкультурної комунікації досить важлива.
Сучасний розвиток методики викладання іноземних мов передбачає поєднання
вивчення іноземної мови з одночасним вивченням культури країни
досліджуваної мови. Останнім часом широкого поширення набула така область
мовознавства та лінгводидактики, як лінгвокраїнознавство. Фразеологічні та
лексичні одиниці, що означають певні явища матеріального та духовного життя
США, і відрізняють американську англійську від австралійської чи британської
англійської.
В свій час визначний митець слова Гете сказав: “при перекладі слід
зачіпати неперекладне, тільки тоді можна зрозуміти інший народ, іншу мову“.
Що ж означає слово “неперекладне“, якому Гете надавав такої великої
значимості? Як відомо, між словами двох мов може траплятися повна
відсутність відповідностей. Слова, словосполучення, які не мають ні повних, ні
часткових відповідностей у словнику іншої мови утворюють безеквівалентну
лексику цієї мови.
Всю безеквівалентну лексику можна умовно розподілити на дві групи:
1) Власні імена (імена, географічні назви, назви установ, організації).
2) Слова-реалії - словникові одиниці, які означають предмети, поняття та
ситуації, що не існують у практиці іншомовного соціального колективу. [2, с.
88].
У перекладознавчих працях лексема “реалія“ як термін з’явилася у 40-х
роках. Його вперше вжив А. Федоров для того, щоб позначити не лексему, а
національно-специфічний об’єкт.
Можна встановити різні групи та підгрупи реалій за ознакою належності їх
до тієї чи іншої сфери матеріального побуту, духовного життя людини,
суспільної діяльності, до світу природи і т.д. Але для А. Федорова реалія –
завжди явище позалінгвістичне, лише предмет матеріального світу, а не слово,
що його позначає [18, с. 91].
На думку Я. Й. Рецкера “ безеквівалентні слова – це такі лексичні одиниці
будь-якої мови, які на певному історичному відрізку часу зовсім не мають
готових еквівалентів у лексиці іншої мови”. Те, що реалії виникають у
загальнонародному процесі словотворення, акцентує дефініція Я. Й. Рецкера:
“Реалії – це слова, що позначають предмети, процеси і явища, характерні для
життя і побуту країни, але не відзначаються науковою точністю визначення,
властивою термінам” [20, с. 124].
Розглядаючи проблему реалій у перекладі, виходимо передусім з того, що
в художньому тексті всі реалі – хоча б частково – стильотворчі засоби, бо вони
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сприяють створенню національного колориту, який завжди є складником
стилю.
Реалія, як і кожне інше слово, може набути в контексті будь-якої
стилістичної функції, а більше того – стати ключовим словом. Для теорії й
практики перекладу велике значення має одна із груп фонових знань - та, котра
відноситься до явищ специфічних для іншої культури, іншої країни і
необхідних читачам перекладного твору, щоб у повному обсязі засвоїти в
деталях його зміст. Такою частиною фонових знань є слова-реалії.
Відповідно до визначення Г. Д. Томахіна, реалії – це “назви, які властивi
тільки певним націям і народам, предметам матеріальної культури, фактів
історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв,
міфологічних істот і т.п.” [9, с. 13]. Таким чином, дослідник включає в поняття
реалії найменування окремих предметів, понять, явищ побуту, культури, історії
даного народу або даної країни.
Реалії характерні для будь-якої мови, їм властивий яскраво виражений
національний колорит. Зіставлення різних мов і культур, на думку Г. Д.
Томахіна, дозволяє виділити наступні особливості вживання реалій:
1. Реалія властива лише одному мовному колективу, а в іншому вона
відсутня: амер. drugstore аптека - закусочна / укр. аналога немає.
2. Реалія присутня в обох мовних колективах, але в одному з них вона має
додаткове значення: амер. сlover leaf - листок конюшини; автодорожнє –
перетин з розв'язкою у вигляді листка конюшини.
3. У різних суспільствах подібні функції здійснюються різними реаліями:
амер. sponge - губка / укр. губка (при митті у ванній, у лазні).
4. У різних суспільствах подібні реалії розрізняються відтінками свого
значення: cuckoo's call – кування зозулі в народних повір'ях американців
пророкує скільки років залишилося дівчині до весілля, у слов’ян - скільки років
залишилося жити [9, с. 14].
За своїми властивостями і функціями реалії близькі до термінів і власних
імен. Дослідники культурно–маркірованих одиниць неодноразово відзначають,
що границя між термінами й реаліями досить умовна й дуже рухлива. У ряді
випадків досить складно встановити відмінність мовних реалій від термінів.
Але все-таки є ознаки, за якими цілком можливо диференціювати реалії від
термінів. Різниця між терміном та реалією вбачається і в їх походженні. В той
час, коли багато термінів створюються штучно для найменування тих, чи інших
предметів, понять і явищ (грецького або латинського походження), реалії
завжди виникають шляхом природної словотворчості, і це цілком зрозуміло:
“реалії – народні слова, тісно пов'язані, головним чином, із побутом народу”
[15, с. 38].
Сфера застосування термінів – це наукова література. Реалії, навпаки,
частіше використовуються в художній літературі, де вони служать не тільки
для стилістичних цілей, але й для відтворення національного, місцевого й
історичного колориту.
Реалії являють собою дуже цікавий і незвичайний шар лексики мови.
Знання слів-реалій надзвичайно важливе для тих, хто вивчає іноземну мову,
тому що вони викликають звичайно труднощі у розумінні і представляють
інтерес у зв'язку з інтерпретацією текстів. Реалії вимагають особливого підходу
при їхній класифікації й перекладі.
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На сьогоднішній день немає єдиної класифікації реалій і дослідники
пропонують різні класифікації реалій, ґрунтуючись на тих або інших
принципах.
Класифікація, запропонована Г. Д. Томахіним, представляє найбільший
інтерес, оскільки в ній розглядаються саме реалії-американізми:
І. Етнографічні реалії. Реалії побуту. Мовний етикет і норми
поводження:
1. Реалії побуту. Житло: cottage, ranch, efficiency;
2. Одяг: Levis, bine jeans;
3. Їжа, напої: hamburger, maple syrup, knish;
4. Побутові заклади: motel, American plan hotel, laundromat;
5. Реалії транспорту: subway, local train, redcap;
6. Зв'язок: пошта, телеграф, телефон: Western Union, V-mail;
7. Відпочинок: clam bake, dude ranch, demolition derby;
8. Звичаї й традиції, свята: Beggar's Night, Thanksgiving Day;
9. Міри, гроші: pound, inch, yard, a quarter;
10. Мовний етикет: Excuse me (please), Mr., Mrs.;
ІІ. Географічні реалії:
1. Класифікація географічних реалій (назви особливостей берегової лінії,
назви особливостей рельєфу й ін.): gulf, seaboard, canyon;
2. Флора: butternut, bluegrass;
3. Фауна: buffalo, moose, grizzly bear;
4. Культурні рослини: honey-dew, squash;
5. Природні ресурси й особливості їхнього освоєння: federal range;
ІІІ. Суспільно-політичні реалії:
1. Державні символи й символи штатів: Old Glory, Stars and Stripes;
2. Реалії, пов'язані з конституцією США: supremacy of the judiciary;
3. Реалії законодавчої влади: Congress, Senate, senior, senator;
4. Президент й апарат Білого Дому: president-elect, Veep;
5. Виконавчі відомства: Department, Secretary, Secretary of State;
6. Агентство: Atomic Energy Commission, NASA, Peace Corps;
7. Державні службовці: Civil Service, life tenure;
8. Судова система: The Supreme Court, district court, Chief Justice;
9. Уряд штатів і місцеве самоврядування: state, State Senate, governor;
10. Вибори: presidential elections, congressional elections, poll;
11.Політичні партії й громадські організації: Republican Party;
ІV. Реалії системи освіти, релігії й культури:
1. Система освіти: college, bachelor of science, freshman, fraternity;
2. Релігія: Protestantism, Baptism, Roman Catholics;
3. Література: western, dime novel;
4. Театр і кіно: Broadway, Metropolitan Opera, movie, “Oklahoma”;
5. Засоби масової інформації: comics, digest, “The New York Times”;
6. Образотворче мистецтво: pop art, minimal art;
7. Музична культура: blues, jazz, jazz-band, swing;
V. Ономастичні реалії: Plymouth Rock, John J. Smith, Mary Jane. [8, с. 111197].
Слова-реалії є дуже своєрідною і разом з тим досить складною і
неоднозначною категорією безеквівалентної лексики. Як мовне явище, яке
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найбільш тісно пов’язане з культурою, ці лексичні одиниці швидко реагують на
всі зміни в розвитку суспільства. У реаліях найбільш наочно проявляється
близькість між мовою і культурою: поява нових реалій в матеріальному і
духовному житті суспільства веде до виникнення відповідних слів у мові.
Отже, перспективою подальших досліджень вважаю дослідження різних
способів перекладу слів-реалій з точки зору їх ролі в художньому тексті.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ
В РОМАНІ М.О. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»
Теорія інтертекстуальності – важливе культурнее явище, що стало
домінантою сучасного художнього дискурсу.
Твори
М.О.Булгакова
є
цікавими
для
вивчення
специфіки
інтертекстуальності, оскільки письменник широко використовував «чуже
слово» у пошуках нових шляхів розвитку літератури.
Метою статті є розгляд питань інтертекстуальних зв'язків в романі
«Майстер і Маргарита» на жанрово-стильовому, сюжетно-мотивному,
образному рівнях.
Роман «Майстер і Маргарита» - явище світової культури, він глибоко
вкорінений в світові культурні традиції. Зокрема, надзвичайно велика в романі
роль літературних перегуків, ремінісценцій і алюзій з творами світової
літератури, коло яких, що залучаються для зіставлення, широке і різноманітне.
Такі зіставлення допомагають побачити в булгаковському романі нові грані,
нові смисли.
Зіставлення з «Божественною комедією» Данте особливо плідно, оскільки
дантівські ремінісценції в романі носять послідовний характер , на що першим
звернув увагу І. Белза у статті « Дантівська концепція «Майстра і Маргарити».
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[1,c.58-90] .
У поемі Данте дана універсальна картина світу, якою її уявляла собі
людина Середньовіччя. Поема Данте - це геніальний, досконалий твір,
написаний у піднесеному алегоричному стилі відповідно з християнською
традицією, космологією.
Роман М. Булгакова також універсальний, але він написаний у ХХ столітті,
тому несе на собі відбиток свого часу, і в ньому дантівські релігійні мотиви
постають в перетвореному вигляді: при явній їх впізнаваності стають об'єктом
естетичної гри, знаходять неканонічний вираз і зміст.
Звернемося до епілогy, поясненням до якого може служити «Божественна
комедія». У eпілозі Івану Миколайовичу Пониреву, який став професором
історії, в повний місяць сниться один і той самий сон: «является непомерной
красоты женщина», веде до Івана за руку «пугливо озирающегося обросшего
бородою человека и «уходит вместе со своим спутником к луне». [2,c.378]
Місяць у романі, як і всі інші образи і мотиви, грає нетрадиційну,
неоднозначну роль, і він служить не тільки «символом вічного, духовного
життя». Це ще і «оманливе місячне сяйво» [3,c.280]. Допомогти розшифрувати
чаклунську, оманливу символіку місяця у фіналі роману може також
«Божественна комедія» .
Фінал «Майстра і Маргарити» містить явну паралель з третьою частиною
«Божественної комедії» Данте - «Рай». У Раю провідницею Данте є жінка
надзвичайної вроди - його земна кохана Беатріче, яка втрачає в Раю свою
земну сутність і стає символом вищої божественної мудрості.
У епілозі булгаковського роману ми зустрічаємо багато чого з того, що
було у Данте: у романі також є жінка «надзвичайної краси» - Маргарита, є
Майстер, є світло, потоки світла. Але все це дивне, ніби протилежне,
дзеркальне відображення фіналу поеми Данте.
Булгаковська «Беатріче» – Маргарита. Надмірність її краси сприймається
як неприродна, асоціюється з демонічним началом. Ми пам'ятаємо, що свого
часу Маргариту перетворив крем Азазелло. Проводячи паралель між
Маргаритою М. Булгакова і Беатріче Данте, М. Л. Андреєв стверджує:
«Почавшись ангелом, класична література закінчується відьмою». [4,c.149]
У eпілозі булгаковського роману головний герой теж сходить до світла,
але образ Майстра також знижений у порівнянні з Данте в «Божественній
комедії». Інакше й не могло бути, адже шлях Данте - це шлях релігійно морального прозріння, шлях Майстра - це шлях творчого подвигу, але не
християнського просвітлення ( він «не заслужив світла» ) .
Звертаючись до структурного аспекту сюжетної лінії Майстра і Маргарити,
М. Л. Андрєєв у статті «Беатріче Данте і Маргарита Булгакова» справедливо
стверджує, що лінія Майстра і його коханої складається в цілком твердо
окреслену «дантівську» ситуацію, яка до того ж і розвивається за дантовою
моделлю», і «Майстер з Маргаритою знаходять вічний притулок в
булгаковському Лімбі, царстві не світла , але спокою». [4,с.155]
Проте зміст цих двох моделей не тотожний не тільки тому, що в одному
випадку герою відкривається світло, а в іншому «він не заслужив світла, він
заслужив спокій». Сама реальність «спокою» опиняється під сумнівом, зокрема,
тому, що структурна подібність, схожість ситуацій «герой і його кохана» у
Булгакова і в Данте носить зовнішній характер , але не внутрішній , що багато в
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чому визначається характером розповіді: якщо в «Божественній комедії»
розповідь носить «достовірний» характер, ведеться від імені автора - героя і
можливість корекції його точки зору не передбачена,
то у фіналі
булгаковського роману оповідання як би двоїться і навіть троїться. Форма
оповіді - поділ голосів автора і його персонажів - набуває у Булгакова
змістовного, концептуального значення.
В романі простежуються інші літературні паралелі. У тому числі відразу
можна помітити його схожість з трагедією Й. Гете «Фауст». Ця орієнтованість
на твір Гете позначається вже епіграфом до «Майстра і Маргарити». У епіграфі,
завжди немаловажному для загального змісту твору, М. А. Булгаков наводить
цитату з розмови Фауста і Мефістофеля : «…так хто ж ти , нарешті ? - Я частина тієї сили , що вічно хоче зла і вічно чинить благо».
Паралелі між демонічними персонажами «Фауста» та
«Майстра і
Маргарити» очевидні. Втім , безперечні також аналогії між іншими героями
цих творів. Безсумнівно, невипадково виникло і ім'я Маргарити - героїні
роману Булгакова, воно звертає нас до героїні трагедії Й. Гете Гретхен. Дійсно,
обидві вони приносять себе в жертву за порятунок коханих, проте, якщо
Маргарита у Булгакова продає за це свою душу і в результаті знову опиняється
з Майстром, то спроба Гретхен врятувати Фауста обходиться їй ціною власної
честі і життям.
На питання булгаковської Маргарити про королівську крові Коров'єв
говорить наступне : «Ах, королева, вопросы крови — самые сложные вопросы в
мире! И если бы расспросить некоторых прабабушек, в особенности тех из них,
что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись
бы, уважаемая Маргарита Николаевна». [2,c.198]. Здається , під словами про
бабусь зі цнотливою репутацією, Фагот має на увазі саме віруючу Маргариту у
Гете, в якій він бачив істинно королівське благородство.
Спостерігається щось спільне і між другорядними персонажами роману,
такими, як Іван Миколайович Понирев ( Іван Бездомний ) і Вагнер, хоча зі
своїми «вчителями» вони розмовляють зовсім по-різному. Ось тільки одна
спільна риса: Іван Миколайович врятував Майстра від самотності, він був тією
людиною, яка могла зрозуміти Майстра, так як в лікарні опинився також «через
Понтія Пілата». У якийсь момент подібну роль відіграє і Вагнер. Про це
говорить сам Фауст : «На жаль! Мізерний із усіх синів землі, на цей раз тобі
дякую я! Ти розлучив мене з відчаєм моїм; а без тебе впав би я у розпач ... »
[6,c.19].
Є аналогії і між такими персонажами, як Наташа у Булгакова і відьма
Баубо у Й. Гете. «Стара Баубо осторонь летить на матінці - свині!» У примітках
до трагедії написано , що Баубо - годувальниця богині Деметри, що веселила її
непристойними жартами. У Гете Баубо верховодить безсоромними відьмами.
Чи не тому Наташа летить на кабані, в якого перетворився сусід Микола
Іванович після натирання кремом Азазелло? Згадаймо, що після закінчення
балу Наташа благала Воланда залишити її відьмою назавжди, і це ще більше
зближує її з відьмою Баубо.
Проте багато у чому Булгаков полемізує з Гете. Важлива тема полеміки ставлення до творчої діяльності. Згадаймо, що Фауста не приваблює спокійна
творча діяльність. Він прагне до грандіозних звершень - перетворення природи,
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наприклад. На цьому шляху він змітає всіх з дороги, починаючи з Гретхен .
Навпаки, Майстер жадає тільки усамітненої роботи над художнім словом.
В обох творах центр теми творчості - Євангеліє від Іоанна. Доктор Фауст у
момент появи диявола переводить на німецьку мову перший вірш цього
Євангелія. У Іоана говориться: «Спочатку було Слово ...». Фауст не хоче
вважати творчість початком всього сущого і «перекладє» цей вірш так:
«Спочатку була Дія ...». На цей лаконічний, але надзвичайно важливий хід
Булгаков відповів романом у романі, свого роду перекладом Євангелія. Для
героя роману Ієшуа Га- Ноцрі слово - його головна і єдина зброя. Образ Ієшуа
Га - Ноцрі, створений Майстром, сперечається з Фаустом, відстоюючи
пріоритет творчого слова.
Постійно відсилаючи нас до Гете, Булгаков опротестовує мораль
«Фауста»: схиляння перед активною особистістю, перед творенням всупереч
усьому - навіть всупереч моралі. Тому Воланд стверджував те, що заперечував
Мефістофель: вірність у коханні та і відданість творчості як вищі моральні
вимоги до особистості. «Фаустівська тема» дозволяє зрозуміти посмертну долю
Майстра, який «не заслужив світла», але «заслужив спокій». [7]
Великий вплив на Булгакова здійснив М.В. Гоголь, який був свідомо
обраний для творчого наслідування. В романі «Майстер і Маргарита» помітні
перегуки з деякими елементами поетики Гоголя. [8]
Булгаков використовує художню деталь, бачення таємничого в самому
рядовому і банальному предметі або істоті (наприклад, телефон, що таємниче
втручається в долі людей, молочниця Явдоха - то «знамение», то «ведьма на
горе»).
Письменник продовжує традицію гротескного реалізму і в деестетизації
зображуваного світу. Вона пояснює весь стиль роману, всю чортівню та
ірреальність вчинків Коров’єва, Азазелло.
У розділі «Нехорошая квартира» широко використовується ефект
контрасту,
властивий
поетиці
Гоголя:
лексика
інтелігенції
(«симпатичнейший», «благодарствуйте», «помилуйте») і вульгаризми
(«шляется», «сволочь, склочник, приспособленец и подхалим») .
В.В. Виноградов зазначив, що Гоголь розвинув прийоми «речових
символів», що виступають як визначення осіб («Шинель») [9]. Деталь костюма
відіграє важливу роль і в стилістиці Булгакова.
Розвитком цього прийому в поетиці Гоголя було метонімічне заміщення
особи назвою одягу: герой переховувався за зовнішньою частиною костюма,
що характеризує його. Булгаков використовує і цей прийом: «За огромным
письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не
обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге... Костюм был погружен в
работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом.» [2, с.169]
Щоб передати атмосферу обивательського побуту Москви 30- х років,
Булгаков звернувся до найбільш фантастичної з петербурзьких повістей Гоголя
- «Ніс»
В романі «Майстер і Маргарита» значна частина епілогу варіює кінцівку
«Носа»: безглузді чутки, поширювані в обох столицях, критичне ставлення до
них «почтенных и благонамеренных людей» у повісті - і «наиболее развитых и
культурных людей» в романі, досліди магнетизму в «Носі» - і зграя
гіпнотизерів в «Майстрі і Маргариті» і, нарешті, цікавість натовпу обивателів ,
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що стікаються до магазину Юнкера подивитися на ніс, втілюються у Булгакова
в хвилювання численних мисливців за котами (натовп в театрі).
У романі «Майстер і Маргарита» вже не можна побачити слідів прямого
впливу одного будь-якого гоголівського твору, він ґрунтується, крім
історичного та євангельського матеріалу, на великій кількості літературних
джерел.
Велику роль у зображенні персонажів мають алюзії, ремінісценції, гротеск,
іронія, стилізація та інші засоби.
Крім персонажів, у творі Булгакова є узагальнені образи (влада, час, доля,
майбутнє, історія та ін.), багато з яких створені за рахунок інтертекстуальності.
Інтертекстуальність – наскрізна текстотворча домінанта індивідуального
стилю М.Булгакова, що яскраво втілилася в романі «Майстер і Маргарита».
Використання інтертексту робить різні види художніх образів напрочуд
широкими за змістом, надає їм не тільки злободенного, а й позачасового
звучання.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сучасний розвиток суспільства, зростаюча потреба у спілкуванні та
співпраці між країнами й народами з різними мовами, історією та культурами
вимагають суттєвих змін у підході до вивчення та викладання іноземних мов у
навчальних закладах і відповідно до цього осучаснення освіти. Метою навчання
іноземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає
опанування мовою як засобом між культурного спілкування; розвиток умінь
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використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного
світу.
Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це
форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету, а саме – створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень
відчував би свою успішність та інтелектуальну спроможність.
Суть
інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за
умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
Переконана, лише добре знаючи свій предмет і постійно удосконалюючи
педагогічну майстерність, можна навчати інших. Сучасний урок іноземної мови
вимагає використання інноваційних технологій, що забезпечують підвищення
ефективності навчального процесу, гарантують досягнення запланованих
результатів навчання. Інтерактивне навчання – це особлива форма організації
пізнавальної діяльності, яка полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії
і ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуації виробу, вільному обміну
думками. Це – спів навчання, взаємо навчання, в якому і учні, і вчитель є
рівноправними суб’єктами навчання лише з тією відмінністю, що педагог стає
справжнім лідером дитячого колективу, організатором процесу навчання.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі
аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтерактивне навчання сприяє
формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери
співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого
колективу. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути
демократичними, критично мислити, приймати виважені рішення.
Досвід показує, що використання інтерактивних методів навчання
допомагає учням бути демократичними й доброзичливими у спілкуванні з
іншими людьми, критично мислити, приймати зважені рішення. Тому завдання
вчителя іноземної мови вбачаю в наближенні навчальної ситуації на уроці до
умов сучасного життя. З метою розвитку інтересу до вивчення іноземної мови
урізноманітнюю форми і методи роботи, застосовую інноваційні технології,
добираючи найефективніші до певного типу уроку. Активно використовують
парну та групову форми роботи, які сприяють вільному спілкуванню учнів
іноземною мовою, розвивають навички співпраці, виховують почуття
товариськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером. В
умовах дружнього змагання кожен учень намагається відповідати якнайкраще.
Використовуючи ігрові індивідуальні завдання, розвиваю особистість учня, даю
змогу випробовувати свої сили, знання, стимулюю постійне прагнення до
самоствердження в колективі. Помічаю, як учні з радістю виконують їх,
особливо коли почувають себе повноцінними партнерами вчителя. Таким
чином урок перетворюю на жвавий діалог, обмін інформацією, девізом якого є:
«Граючись – навчаємось, навчаючись – граємо».
Одним з ефективних засобів з підтримання інтересу до опанування
іноземної мови як засобу спілкування є використання різноманітних ігрових
форм діяльності учнів на уроці.
Основна функція гри полягає в тому, що вона є засобом навчання,
розвитку і виховання. Я намагаюся застосовувати змістовні ігри, які сприяють
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розвитку мислення, кмітливості, уяви, добрих почуттів. Такі ігри формують
прагнення дитини до розв’язання проблем за допомогою іноземної мови.
На уроках я використовую такі види ігор:
1. Мовознавчі ігри, спрямовані на засвоєння мовного матеріалу.
(Наприклад, вставте пропущене дієслово у потрібній формі тощо.)
2. Умовно-комунікативні, в яких використовуються різноманітні операції з
мовленнєвим матеріалом. (Наприклад, побудуйте речення, поставте запитання
тощо.)
3. Комунікативні ігри активізують увагу, пам'ять учнів, формують
позитивне ставлення до мови як засобу спілкування.
4. Ігри індивідуального спрямування (кросворди, «ланцюжок» тощо.)
5. Ігри колективного спрямування. (Такі ігри базуються на основі змагання
команд.)
6. Рольові ігри передбачають елементи перевтілення учнів у представників
певної соціальної групи, професії: сюди також можна віднести інсценізацію
п’єсок, казок тощо.
Рольова гра подібна до театральної вистави. Виконуючи ролі, учні діють в
ситуаціях, які вимагають відповідної поведінки та використання певної
лексики. Гра забезпечує невимушену атмосферу на уроці, підвищує активність
учнів, розвиває їх творчі здібності. Ця діяльність підвищує інтерес до вивчення
предмету.
Значення рольової гри не слід недооцінювати, сприймаючи її виключно як
розвагу. У тому й полягає її феномен що, будучи розвагою, відпочинком, вона
може перерости у навчання та творчість. Рольова гра моделює відносини між
людьми у суспільстві, вчить учнів, як слід діяти у певних ситуаціях в
іншомовному середовищі. Діти можуть самі створювати сюжетно-рольові ігри.
Виділяють такі типи сюжетно-рольових ігор:
- За змістом (відображення побуту, праця дорослих, громадське життя);
- За організацією, кількістю учасників (індивідуальні, групові, колективні);
- За видом (ігри, сюжет яких придумують самі діти, ігри-драматизації –
розігрування казок і оповідань).
При виконанні рольових ігор на уроках іноземної мови, необхідно
враховувати вікові особливості учнів, їх вікові характеристики.
За допомогою рольової гри вчитель може розвивати усі види мовленнєвої
діяльності учнів, і, перш за все, усне мовлення, яке є провідним видом
мовленнєвої діяльності у середній школі. Рольова гра сприяє тому, що
мовлення учнів стає змістовнішим, складнішим за структурою мовного та
мовленнєвого матеріалу. Гра має відповідати таким вимогам.
- Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, активізувати інтерес
школярів та їх бажання гарно виконати завдання; її варто проводити на основі
реальної ситуації спілкування.
- Рольову гру потрібно добре підготувати і чітко організувати як змістовно,
так і щодо форми.
- Рольова гра повинна бути прийнята всією групою.
- Вона неодмінно має проводитися у доброзичливій, творчій атмосфері,
викликати у школярів почуття задоволення, радості.
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- Гра організовується таким чином, щоб учні могли активно спілкуватися, з
максимальною ефективністю використовуючи мовний матеріал, що
відпрацьовується.
Завдання педагога полягає в тому, щоб змоделювати максимальну
кількість педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення
дитини до активної пізнавальної діяльності. Рольова гра заохочує учнів до
спілкування, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань,
правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок дитини, її пам’яті,
мислення, уяви, фантазії, таких рис, як колективізм, активність,
дисциплінованість, спостережливість, уважність. Слід зазначити, що рольові
ігри мають вагому методичну цінність, вони цікаві як учителю, так і учню.
Хочу назвати основні причини, чому вчителю іноземної мови потрібно
обов’язково мати у своєму методичному арсеналі рольові ігри.
- Досвід, який можна отримати завдяки рольовій грі. За допомогою такої
гри у школярів ефективно розвиваються навички мовлення.
- Рольові ігри дають учням можливість діяти у таких ситуаціях, у яких
вони використовують мовні та мовленнєві моделі, необхідні для покращення
суспільних взаємовідносин. Такий аспект передбачений нашими програмами з
вивчення іноземної мови.
- Рольові ігри додають багатьом сором’язливим учням впевненості у собі.
- Рольові ігри мають велику методичну цінність, оскільки проводити
рольові ігри весело і цікаво як учням, так і вчителям. Як тільки учні починають
розуміти, що від них очікують, вони цілковито поринають у гру, отримуючи від
цього процесу максимум позитивних емоцій.
- Рольова гра – це складова частина комунікативних прийомів. Вона
розвиває здатність вільно володіти мовою, сприяє взаєморозумінню, підвищує
мотивацію учнів.
Отже, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну
спрямованість, підвищує мотивацію вивчення іноземної мови і сприяє
покращенню якості оволодіння нею. Ігри допомагають засвоювати і
систематизувати знання, формувати граматичні знання, лексичні та фонетичні
навички, розвивати всі види мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання,
читання та письмо), стимулюють мимовільне запам’ятовування мовного
матеріалу, забезпечують комунікативну спрямованість навчального процесу.
Вони активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищують їх
інтерес до занять, підсилюють позитивний емоційний фактор, сприяють
створенню позитивного мікроклімату в класі, розвивають уяву, фантазію,
уважність учня, формують почуття товариськості, колективізму, допомагають
подолати сором’язливість, усунути мовні бар’єри, знімають втому тощо.
Використання у практичній навчальній діяльності рольових ігор, ігрових
завдань та ситуацій забезпечує необхідні умови для вивчення іноземної мови.
Ігри, поряд з іншими методами, створюють ефективний комплекс навчання,
який допомагає учням засвоїти матеріал, навчає правильно використовувати
його, дозволяє швидко й ефективно вивчати мову, а головне – навчити учнів
учитись самостійно, цікаво та легко.
Процес навчання іноземної мови – це не автоматичне викладання
навчального матеріалу. Він потребує напруженої розумової роботи учнів та їх
активної участі у цьому процесі. Пояснення та демонстрація самі по собі ніколи
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не дадуть справжніх, стійких знань. Навчання іноземної мови може бути
успішним лише за умови широкого застосування інтерактивних технологій.
Тому у своїй педагогічній діяльності я намагаюсь постійно застосовувати
різні методи та прийоми інтерактивних технологій.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF “ALICE IN WONDERLAND”
TRANSLATIONS
"Alice in Wonderland" by Lewis Carroll has been one of the most favorite books
all over the world. In the English-speaking countries, "Alice" occupies one of the first
places for the number of recollections, quotations and references, but at the same
time, this fairy-tale continues to appeal the readers’ attention.
I’m so lucky to have read this book in my childhood. This book is full of different
unusual adventures and a number of curious questions, such as “Why is a raven like a
writing desk?” or “Is it the same: I see what I eat and I eat what I see?”
Eliciting the difference between the original and the translation of the book I
have
dealt
with, I wanted
to know
if
the differences
occur in
the
translations of different authors. The names of the tale’s characters interested me
greatly. I wanted to analyze them, taking into account the choice of the translators.
In spite of the fact that "Alice in Wonderland" has been translated
into different languages, it is one of the most difficult work for translation. The
English language is a main character in this fairy-tale.
The aim of my work is to undertake a study and do the comparative analysis of
some episodes of "Alice in Wonderland" in original and the translations of Russian
and Ukrainian writers, to elicit the features in every text. My research paper is built in
accordance with the next tasks put for the goal’s attaining:
- to consider the features of "Alice in Wonderland" by Lewis Carroll;
to undertake a comparative study of the
fairy-tale’s
translations by
different authors;
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to compare the features of the names and the
puns in
the
translations by different authors;
to
elicit similarities and differences in the use of
variable language
possibilities by the translators;
- to represent the investigations in a table.
Research methods are descriptive and comparative.
A research object is:
- a fairy-tale "Alice of in Wonderland" by Lewis Carroll;
- the translations by N. Demurova, B.Zakhoder, V. Nabokov,
V. Oriol, L. Yakhnin, A. Shcherbakov, V. Kornienko. I have investigated more
than 700 pages.
I have chosen the translations of puns and the proper names as the subject of the
research because they are considered to be the most difficult issues for the translation.
The structure and the size of the work: the work consists of introduction, two
chapters, conclusion, the list of the used literature and the appendices.
The history of writing and the questionnaire of the fairy-tale occur in the first
chapter. The second chapter deals with the certain amount of stylistic devices used
by the authors to achieve the comical effect of the work. I will try to follow up the
possible methods of the transmission of puns and the proper names in Russian and in
Ukrainian.
The practical value of the work lies in the possibility to use the results of the
research materials at the English literature lessons.
I have tried to find out the most successful variant of the translations by the
means of analysis of
“Alice
in
Wonderland”
in
original,
and
have defined the mistakes done by the authors according to the general theory of the
translation.
I have analyzed only the names [1] and the expressions of some characters in my
research work. You see the table of the results on this slide. For example, Mad Hatter
is one of my favorite characters in this tale and He was translated in different ways:
Капелюшник, Болванщик, Шляпник, Шляпа, Шляпочник, Котелок,
Оболваненый Шляпник. Another curious character is Mock-Turtle and here are the
variants of its translations: Казна-Що-Не-Черепаха, Черепаха Квази, Чепупаха,
Рыбный Деликатес, Черепаха - Телячие ножки, Телепаха. I was greatly surprised
to find the differences in the names of the chapters: “A Mad Tea Party” is translated
as Божевільне чаювання, Безумное чаепитие, Сумасшедшие пьют чай, Глава
седьмая, в которой пьют чай как ненормальные, Чаепитие со сдвигом,
Необычное чаепитие, Безумное чаепитие, Шляпочик, Мартовский заяц и сурок,
Не все дома, но все пьют чай.
Though they differ from the original, the authors succeeded to find a "golden
mean" – to save a spirit of the real national English color and to make a fairytale easy-to-understand for the
Russian
and
the
Ukrainian readers. Something happened to be lost, but it is unavoidable during
the translation of Carroll’s works. To my opinion, B. Zakhoder and V. Nabokov
succeeded to translate “Alice in Wonderland” in their best ways.
In conclusion, it is possible to say that each of translations differs in its stylistic
originality of the author. Saving the plot devices and the basic descriptions of the
main heroine in whole, the authors rethink the text in origin, interpret it according
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to their own understanding of Alice, and also introduce their
devices commonly found in their authorial individuality.

Таблиця 1 – Відмінності у перекладі імен персонажів
Оригинал
Корнієнко
Демурова
Набоков
Заходер
Alice
Аліса
Алиса
Аня
Алиса
White
Белый
Кролик
Белый
Білий Кролик
Rabbit
Кролик
Трусиков
Кролик
Mad Hatter Кепалюшник Болванщик
Шляпник
Шляпа
Knave of
Чирвовий
Валет
Червонный
Валет червей
Hearts
Валет
Червей
валет
Gryphon
Грифон
Грифон
Гриф
Грифон
Queen of
Чирвова
Королева
Королева
Червонная
Hearts
Королева
червей
Червей
королева
King of
Чирвовий
Король
Король
Червонный
Hearts
Король
червей
Червей
король
Шалений
Мартовский Мартовский Очумелый
March Hare
Заєць
заяц
заяц
Заяц
Dodo
Додо
Додо
Дронт
Дронт
Синяя
Caterpillar
Гусінь
Гусеница
Червяк
гусеница
Зверёк
Садовая
Dormouse
Сонько
Соня
Соня
Соня
Mock-Turtle

Казна-Що-НеЧерепаха

CheshireCat

Чеширський
кіт

original

stylistic

Щербаков
Алиса
Белый
Кролик
Шляпочник
Червонный
Валет
Грифон
Червонная
королева
Червонный
король

Яхнин
Алиса
Белый
Кролик
Котелок
Валет
Червей
Грифон
Королева
Червей
Король
Червей
Полоумный
Заяц
Заяц
Додо
Дронт
Бабочкина
Шелкопряд
Куколка
Соня

Ночная Соня

ЧерепахателячьиТелепаха
ножки
Чеширский Масляничный Чеширский Чеширский Чеширский
кот
кот
кот
Кот
Кот
Черепаха
Квази

Чепупаха

Рыбный
Деликатес
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ПОРТРЕТ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ В РОМАНІ ДЖОНА ГРІНА
«ВИННІ ЗІРКИ»
Джон Грін – американський письменник, відомий як автор молодіжних
романів, що принесли йому лауреатство на багатьох літературних конкурсах.
Його досвід роботи з дітьми, що страждають від невиліковних хвороб,
надихнув автора на написання роману "Винні зірки". Твір було визнано
найкращим бестселером у січні 2012 року за версією: «Time», «Entertainment
Weekly», «New York Times», «Wall Street Journal», «Publishers weekly» та ще 8
видань. Історія розповідається від імені 16-річної хворої на рак дівчини Хейзел
Грейс Ланкастер, яку батьки змушують відвідувати групу підтримки, де вона
згодом зустрічає та закохується у 17-річного Огастаса Уотерса, колишнього
баскетболіста з ампутованою кінцівкою.
Цікавим для нас є аналіз портрету як позасюжетного елементу, як
важливого засобу художньої типізації та прийому характеротворення. Це
елемент мистецької майстерності письменника, він розкриває можливості
таланту письменника, його неповторність та своєрідність. Існує ряд
класифікацій при аналізі портрету, ми зупинимося на логічно вмотивованій
характеристиці різновидів портрета, запропонованій В. Пахаренком: портретопис, портрет-порівняння, портрет-враження, також дослідник означив
стислий, розлогий, статичний і динамічний портрети.
До того ж зауважимо, що портрет у романі Джона Гріна «Винні зірки» є
одним із важливих складників тексту. Сам роман належить до числа книг, які
залишають слід в душі читача. Мова в ній йде про підлітків, хворих на рак.
Хоча тема хвороби і смерті становить основу для розвитку сюжетної лінії, але,
як це не парадоксально, роман весь наповнений життям. Молоді люди, які
зробили в житті тільки перші кроки до відчуття себе особистістю, здатною
творити, любити і бути коханими, не можуть жити так, як живуть засуджені до
смерті. Навпаки, вони живуть набагато повніше і яскравіше, ніж ми - здорові
люди. І саме ця обставина робить роман Джона Гріна таким привабливим і
незабутнім. «Приречені на смерть» діти не плачуть і не стогнуть, а, як і всі
підлітки, люблять, ненавидять, бунтують, ревнують, шукають можливості для
самовираження і самоствердження або просто теревенять ні про що. На тлі
неминучості смерті нібито гостріше відчувається почуття життя, яке наповнює
їх юні серця і вибуховими поштовхами вимагає виходу. Читач це розуміє,
співпереживає героям через сприйняття портрету як позасюжетного елементу.
В творі Дж. Грін зображує образи героїв стисло, не надто розлого.
Описуючи зовнішність та характер головної героїні – Хейзел, автор зауважує:
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«Я в старих джинсах, які перш ледь налазили, а тепер висять в
найнесподіваніших місцях, і жовтій футболці з рок-групою, яка мені вже не
подобається. Волосся у мене підстрижене під пажа, і я не дбаю їх розчісувати.
Щоки у мене, не повірите, як у хом'яка, - побічний ефект стероїдів» [1,14].
Дівчина розуміє невідворотність кінця, піддається на вмовляння матері та
відвідує групу підтримки, але опис її зовнішності стверджує про певну
байдужість до себе, до колишніх вподобань та інтересів. Хвороба змінила не
тільки її здоров’я, життя, а й душу. Огастус, якого саме в групі підтримки
зустріла дівчина, був: «Високий і худий, але не кволий, він скорчився на
дитячому пластиковому стільчику. Коротке пряме темно-руде волосся. Мій
ровесник або, може, на рік старший, сидить на краєчку стільця в зухвало
незручній позі, одна рука наполовину засунута в кишеню темних джинсів»
[1,14]. Ця портретна характеристика онкохворого юнака, який стає схожим на
дитину ( адже поміщається на дитячому стільчику), викликає у читача бажання
допомогти йому та щире співчуття.
Одним із яскравих прийомів, які автор використовував для змалювання
героїв, є прийом контрастування зовнішності. Так, наприклад, на початку
роману Огастус постає перед нами сильним, у нього було «прекрасне вольове
підборіддя», лише трохи припадав на праву ногу, адже мав протез, але
впевнено і рівно крокував. Та в кінці твору він змінюється: «Я приїжджала до
нього додому близько полудня. Він зустрічав мене біля дверей в інвалідному
кріслі, вже не м'язистий красень, що не зводив з мене очей в групі підтримки,
але як і раніше усміхнений куточком губ, з незапаленою сигаретою в роті, з
яскравими, живими блакитними очима» [1,214]. Не дивлячись на стан героя,
зазначено про живі очі як дзеркало душі, як відбиток внутрішнього світу. Автор
невипадково описує зміну в зовнішності головного героя. Це своєрідно
змальована, зовнішньо видима (портретна) характеристика героя пов'язана з
хворобою, яка його скорила. Він розуміє, що невиліковний, але не хоче цього
приймати: «Жалюгідний юнак, відчайдушно бажаючий не бути жалюгідним,
…, отруєний інфікованою гастростомою, що допомагає йому залишатися в
живих, але не жити» [1,225]. Джон Грін відображає зовнішність людини в її
закономірному зв'язку з характером. Важлива функція портретної
характеристики – розкриття через виокремлення певних зовнішніх деталей
внутрішнього світу людини, її емоцій та почуттів. Зосереджує увагу не тільки
на портреті, а й на внутрішньому світі героя, подаючи психологічний портрет.
У романі Джона Гріна найпоширенішим є фрагментарний, тобто неповний,
стислий портрет. Письменник може підкреслити в портреті лише декілька, а то
й тільки одну характерну рису: «Огастус Уотерс посміхнувся одним куточком
рота» [1,16]. Його посмішка куточком рота символізує саркастичне сприйняття
реальності, це захисна реакція. Герою не хочеться бути слабким, боязким,
показувати переживання через хворобу. Також зосереджується увага на
портретах-порівняннях: «По обличчю Огастуса розпливлася посмішка - не
мініатюрним куточком губ, не та, з якою він спочатку дивився на мене,
намагаючись виглядати сексуально, а справжня, занадто широка для його
обличчя» [1,18]. Але це була його щира та справжня посмішка, реакція на
кохану людину.
Автор в романі передає якості персонажів через враження, які вони
викликають в інших героїв та самого автора. Це портрет-враження. Він є
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найскладнішим різновидом портрету, своєрідність якого полягає в тому, що
портретних рис і деталей тут взагалі немає, залишається тільки враження,
створене впливом зовнішності героя на стороннього спостерігача або на когонебудь з персонажів твору. «Я поглянула на Огастуса Уотерса, очі якого були
такої синяви, що крізь неї, здавалося, можна щось бачити» [1,17]. Цей вид
портрету поєднується з портретом-описом. Сині очі символізують
сентиментальність, романтичність та чарівність душі, закоханість дівчини,
щирість її почуттів. «Вона така гарна. На неї неможливо надивитися. Не
потрібно хвилюватися, що вона розумніша мене: я і так знаю, що розумніша.
Вона кумедна і ніколи не буває злою. Я кохаю її. Мені так пощастило, що я
люблю її, ван Хутен. У цьому світі ми не вибираємо, буде нам боляче чи ні,
старий, але у нас є можливість вибирати, хто саме зробить нам боляче. Я своїм
вибором задоволений. Сподіваюся, вона теж» [1,284]. Герої твору стверджують,
що вони здатні кохати, сприймають кохання як дар, радіють від здатності
самим обирати.
Розлогий портрет представлений у наступних рядках, де описується образ
письменника, заради якого герої вирушили до Амстердаму: «Музика стихла,
почулися човгання. Відсунувся засув, за ним другий, і двері зі скрипом
відчинилися. Пузатий чоловік з рідкими волоссям і відвислими щоками,
покритими тижневою щетиною, примружився від яскравого вуличного світла.
Він був у блакитній чоловічий піжамі, як в старих фільмах. Лице і черевце були
такими круглими, а руки такими худими, що він здавався пончиком, в який
встромили чотири сірники» [1,165]. За цим описом криється образ людини, з
якою так прагнули зустрітися закохані герої. Огастус Уотерс використав своє
право на «бажання», щоб зробити приємне Хейзел – організував їх зустріч з
улюбленим письменником. Але очікування не виправдалися. «Пузатий
чоловік», обізвавши підлітків, просто виганяє їх. Дівчина так і не дізналася про
що буде далі в його книзі. Можливо, мова йде про те, що в їх книзі життя немає
майбутнього. Непропорційність тіла, відвислі щоки – опис ніби налаштовує
читача на розуміння того, що це не та людина, яка здатна зрозуміти біль та
страждання своїх візитерів.
Отже, проаналізувавши портрет як елемент літературного твору на
прикладі портретування героїв у романі Джона Гріна «Винні зірки», відзначимо
майстерність письма автора: це стосується як сюжету, так і позасюжетних
складників твору. І серед позасюжетних елементів одну із провідних ролей
виконує портрет. Автор для увиразнення рис персонажів активно використав
стислий, психологічний, деталізований, динамічний, статичний портрети,
портрет-враження, портрет-опис, портрет-порівняння.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИМВОЛІКИ
В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ
Сьогодні в Україні значно зростає інтерес до вивчення фольклору, зокрема
рослинної символіки, яка широко представлена в різних творах усної народної
творчості. Загалом слова з виразною національно-культурною орієнтацією
виступають образами-символами, які відбивають міфологічні уявлення певного
етносу, його світосприйняття, моральні принципи, ідеали, риси національного
характеру. Серед таких народних символів українців чільне місце належить і
образам рослин, які відбивають характерні ознаки національної культури.
Питання дослідження рослинної символіки стало об’єктом зацікавлення
багатьох учених-фольклористів, однак наразі потребує більш повного
висвітлення в наукових колах, що й визначило актуальність нашої теми.
У результаті аналізу наукових праць з вищезазначеної проблеми виявлено,
що дослідження українських рослинних народнопоетичних символів
здійснювали такі вітчизняні вчені, як М. Костомаров, О. Потебня, Г. Булашев,
М. Дмитренко, М. Грушевський, В. Скуратівський. У кінці ХХ – на початку
ХХІ ст. ця проблема розглядалася в працях В. Войтовича, В. Жайворонка,
Ж.Янковської та ін.
Мета статті – розглянути підходи вітчизняних науковців до питання
вивчення фольклорної рослинної символіки.
Загалом питання про природу художнього символу та способи його
вираження стало предметом дослідження фольклориста О. Потебні. У своїй
праці «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1860) він
висловив думку, що виникнення символів у мові було пов’язане з
трансформацією значення слова, оскільки нові поняття, які з’являлись у процесі
життєдіяльності людини, хоч і базувалися на вже відомих властивостях, однак з
часом набували інших відтінків і віддалялися від його первинного значення.
Щоб не втратити початкової сутності того чи іншого слова, народна пам’ять
мусила зберігати її за допомогою зіставлення зі схожим явищем, що й зумовило
виникнення символів [9, с.1-2].
Розглядаючи символіку народної поезії, О. Потебня виділив три способи
вираження художнього символу:
– за допомогою порівняння, яке може збігатися із значенням слова, мати
деякі відмінності або бути заперечним (кінь-сокіл, квилити зозулею);
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– через протиставлення явищ на основі подібності ознак («Ой з-за гори, зза кручі орли вилітають, Не зазнаю я розкоші – вже й літа минають»);
– з використанням причинових відношень на основі подібності явищ [9, с.
3-4].
Слід зауважити, що рослинні фольклорні символи вперше стали об’єктом
дослідження українських науковців ХІХ ст. Так, М. Костомаров у праці «Об
историческом значении русской народной поэзии» (1843) трактував символ
узагалі як зв’язок між природним світом і духовним. Оскільки в народній уяві,
як стверджував автор, природа постає живою, то будь-який предмет
матеріального світу у творах народної поезії отримує умовне позначення, тобто
стає символом. Тотожні ідеї можуть виявлятися у світі людей та світі природи
(красуня порівнюється з трояндою, а молодець із соколом). На основі текстів
народних пісень М. Костомаров виділив символи небесних світил і стихій,
ландшафтні символи, символи мінералів, рослинні і тваринні символи [6, с. 60].
Розглядаючи походження символів, він диференціював їх на такі групи:
1) природного походження, їхнє значення легко пояснюється і є
зрозумілим для більшості;
2) утворені в результаті життєдіяльності минулих поколінь;
3) основані на міфологічних поглядах і віруваннях, відбитих в усній
народній творчості [там само, с. 59-60].
М. Костомаров уважав, що природа породжує в людини естетичні потреби,
тому народна поезія як спосіб естетичного самовираження, на його думку,
стала первинною формою пізнання світу. Щоб зрозуміти національні
особливості фольклору, потрібно заглибитися в історичне та географічне
минуле народу, дослідити його міфологічну свідомість. Тож учений зауважив,
що українці здавна шанували рослини, які мали не тільки важливе практичне
значення, але й займали першорядне місце у царині духовності та світоглядних
уявлень нашого народу: «Ліси були в язичників предметами особливого
поклоніння, тому що всі сонцепоклонники прославляли рослини як вияв
щорічної діяльності світлоносного первня» [там само, с. 229].
Зважаючи на домінуючу роль рослинної символіки в українському
фольклорі, М. Костомаров розглянув символічне значення близько 35 рослин і
класифікував їх на дві групи: 1) квіти і трави; 2) дерева. У символіці квітів і
трав він виділив такі особливості, як сприйняття кольору, різне використання в
побуті та іграх чи обрядових дійствах, значення міфологічне чи традиційне,
основане на переказах чи повір’ях. Досліджуючи символічне значення дерев,
науковець звернув увагу на три специфічні риси творення цього образу:
зовнішній вигляд та враження на людину, місце зростання, цвіт, плоди, шум,
який створює, традиційне значення [там само, с. 61]. М. Костомаров
наголошував на тому, що українці наділяли рослини магічними властивостями,
опоетизовували їх, співвідносили з особливостями національного світовідчуття.
Послідовником М. Костомарова у поглядах на міфотворчість і вірування
українців був Г. Булашев, який розглядав рослинну символіку на основі
космогонічних легенд, переказів та апокрифічних оповідань («Український
народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях», 1909), зокрема
науковець детально описав походження найбільш поширених в Україні трав,
квітів, хлібних злаків, городини, кущів та дерев [1].
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Рослинну символіку у народних піснях досліджував І. Нечуй-Левицький
(«Світогляд українського народу», 1876), який стверджував, що на розвиток
уснопоетичної творчості вплинули пантеїстична релігія наших предків,
навколишня природа та багата народна фантазія. Так, учений виокремив
народні пісні, в яких ідеться про перетворення людини на дерево (дівчину – на
тополю, чоловіка – на явора), порівнюючи такі метаморфози з давньогрецькими
міфами про сестер Фаетона та німфу Дафну.
На основі народнопісенних текстів письменник розглянув світове дерево
(дуб) як модель світобудови: його крона – це хмари; «жемчужна» роса, бджоли
та криниця під ним – це метафори дощу та роси; синє море і двір, посеред
якого воно росте, – це небесний простір; птахи й звірі на його гілках –
вітри, що дають життя, розносячи насіння [8].
Космогонічні мотиви образу світового дерева у текстах календарнообрядової поезії досліджував М. Грушевський, який проаналізував відомий
сюжет щедрівок: «Зелений явір, що росте на подвір’ї господаря, являється
відміною райського дерева, від котрого веде свій початок земля, небо і всі
світила…» [3, с. 235-236]. В. Войтович у праці «Українська міфологія» трактує
Світове дерево (Небесне дерево, Дерево пізнання, Дерево роду) як архаїчний
образ первісного язичницького культу наших предків [2, с. 140].
Рослинна символіка стала предметом зацікавлення й українських
етнографів, які звертали увагу насамперед на обрядове значення різних видів
рослин. М. Максимович у праці «Дні і місяці українського селянина» (1856),
описуючи народні звичаї та обряди, пов’язані з приходом весни, вирізняє дуб
як уособлення мужності, міцності, що асоціюється з нежонатим козаком, мак –
символ краси тощо [7].
С. Килимник у дослідженні «Український рік у народних звичаях в
історичному освітленні» (1962) більш детально зупинився на символіці верби в
народних піснях, прислів’ях та переказах та пояснив символічне значення
близько 50 трав’янистих рослин (любистку, татар-зілля, шавлії, материнки,
чорнобривців, дев’ясилу, волошки, полину, папороті та ін.) [5, с. 27-39, 353359]. На думку науковця, квіти для українців мають символічно-алегоричне
значення, «вони знаменують і любов, кохання, радість, здоров’я, силу, надію..,
журбу» [там само, с. 385]. Розглядаючи обрядодійства Зелених свят, учений
стверджував, що наші предки, одухотворюючи рослини, витворили культ лісу,
дерева, квітів [там само, с. 383-386.]
Рослинній символіці присвячені праці сучасних дослідників: Г. Лозко
(«Коло Свароже. Відроджені традиції»), В. Жайворонка («Знаки української
етнокультури») М. Дмитренка («Українські символи»), Ж. Янковської
(«Рослинна символіка в українському фольклорі…») та ін.
Так, наукова розвідка В. Жайворонка «Знаки української етнокультури»
(2006), яка має структуру словника-довідника, доводить, що словесна етнічна
символіка виступає важливим чинником творення національно-культурної
картини світу, тобто має яскраво виражений етнокультурний підтекст, певні
національно зумовлені особливості. Так, калина, як зазначає автор, в
українському фольклорі символізує не тільки сонце, вогонь, красу, здоров’я,
дівоцтво та кохання, що є спільними ознаками для багатьох слов’янських
народів, але й може асоціюватися з кров’ю, пролитою на війні (стрілецька пісня
«Ой у лузі червона калина»), уособлює рід (пісня «Ой роду наш красний»),
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стала символом рідної землі і самої України з непростою історичною долею
(пісня «Калина-малина над лугом стояла») [4, с. 269-270]. Такі етнокультурні
символи «стали константами української національної культури, що завжди
живиться з невичерпних народних джерел» [там само, с. 4].
В. Жайворонок подає трактування різноманітних рослинних символів:
дерев (19 лексем), кущів (18 лексем), трав і квітів (57 лексем), овочевих культур
(13 лексем). Їх смислові підтексти витлумачуються та ілюструються за
допомогою текстів фольклорних творів, художньої літератури, Біблії,
літописних джерел. Прикметно, що автор використовує не тільки літературну
назву рослини, але і її народний варіант: бождерево (полин), брат-і-сестра,
сирітки (братки), брослива (персик), гайова рожа (шипшина), ромен-зілля,
рум’ян (ромашка), устелиполе, сивоголов (перекотиполе), день-і-ніч, іван-імар’я, сестрички (перестріч) тощо.
Отже, ідея, що її передає символ, часто набуває яскраво вираженого
національного характеру, а життєвий досвід, особливості побуту, історикокультурні чинники підтримують таке символічне значення. Символи, які
вживаються в усній народній творчості, передають глибинний зміст буття
народу, стають носієм певної ідеї. Дослідження символіки рослин займають
значне місце у доробку українських учених, які розглянули джерела
виникнення народних уявлень про рослинний світ, проаналізували символічне
значення різних видів трав, квітів, кущів і дерев у національній картині світу.
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ТРАГІЗМ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ У ТВОРЧОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ
ПОЕТЕСИ ЛЕСІ КОС
Війна – як танець. Тільки почнеш задумуватися, чому танцюєш –
зупинишся. Твій зв'язок з світом припиниться…
Я благаю тебе: тільки танцюй…
Чому саме ти? чому саме зараз? Чому саме ця країна? Чому?! Немає часу
на роздуми. Танцюй!
Танцюй під обстрілами ГРАДів, танцюй під кулями, але не думай чому. Не
думай припиняти! Танцюй! Живи!
Танцюй заради тих хто в тилу: заради батьків, братів, сестер, дружини,
заради дітей. Тому обов’язково танцюй!
Танцюй, танцюй, не задумуйся, просто танцюй!
Наталюк Ніна
Таке нестандартне порівняння: прекрасне чуттєве мистецтво і жорстока
беземоційна вбивця. Але і від пристрасті ми можемо померти. Та хіба можна
назвати війну пристрастю? В якомусь плані так: людина, що на власні очі це
побачила, вже не може спокійно сприймати буденний світ.
АТО – це не гучні беззмістовні слова, це тихі молитви заплаканих вдів,
гучні ридання сестер, шрами, поранення, смерті, чуттєві рядки поезій, колючі
слова книг, зворушливі рими пісень, страшні картини із фільмів, це
тепловізори, хмари снарядів, убиті птахи, бездиханні тіла…
Ця біда постукала до нас у двері, коли ніхто цього не чекав, коли ніхто про
це навіть не думав. Середина березня 2014 року – мить, що зломила мирне
життя усієї країни. І знову війна руйнує державу. Тиран порушив спокій
рідного краю…
Чому нашому народу вкотре доводиться відстоювати свою свободу,
платити за бажання жити у своїй країні?! Нічого не змінилося за тисячу років:
знову битви, знову загарбники, знову жертви. Недарма Ліна Костенко
промовила: «А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна
— це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі
види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного
світу їй немає ціни». Безсумнівно, цих слів не скажеш про жодну іншу державу,
адже українці зіткнулася з тим, про що у суспільстві говорять пошепки.
Досліджуючи літературні здобутки та твори поетів, нас цікавить звідки в
автора така сила пера, таке натхнення, ідеї, емоції, переживання, що його
спонукало до написання поезій?..
Саме дослідницька робота дозволяє зрозуміти усю багатогранність
особистості поета, а отже, допоможе помітити і розкрити у всій повноті задуми
автора, відчути їх так, як відчував сам поет, пережити із ним усе те, що він
переживав зі своїми героями, відчути його внутрішній світ.
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Уся глибина, трагізм людських доль, подій в Україні за період 2013 – 2016
років влучно і яскраво відображенні у поезіях молодої і дуже талановитої, але,
на жаль, маловідомої волинської поетеси Лесі Кос.
Молода волинянка важко сприйняла події в Україні. З-під її пера почали
виходити поезії патріотичного змісту. Її поезія «Я – Київська Русь, я –
невмируща Україна» - своєрідний літопис історії України за період Київської
Русі до наших днів:
Казали мені сотні раз, що я вже нежива,
Багато століть мене, ніби Христа, розпинали,
Та з вуст голубами зривалися віщі слова
І в небо, до сонця пораненим птахом злітали…
…Я знаю історію, знаю свій власний народ,
Я славлю живих і вшановую кожну могилу,
Моя незалежність ліпилася із перешкод,
Та в їх подоланні побачили всі мою силу…
Авторка у своїй поезії спонукає читачів до боротьби за вільну Україну. Її
серце наповнене любов’ю і великою силою до спротиву та нескорення:
…Я знала, що це не АТО, а «гібридна» війна…
За що мені, Господи, ця новоспечена кара?!
Невже лиш за те, що я мову свою берегла…
Поетеса звертається до Всевишнього з проханням припинити цю безглузду
братовбивчу війну і вірить, що перемога обов’язково прийде, скінчиться
кровопролиття, а мир та щастя знову повернуться до кожної людини, до тих,
хто твердо стоїть на визначених рубежах.
…Я вже Україна, а люди мої – українці…
…Я вільною стала, Тарасе, як Ти заповів!..
Саме віра допомогла цій тендітній жінці пережити особисту «війну».
Її рідний брат – Кос Михайло – одним із перших пішов захищати нас і
Україну в зоні АТО.
Разом з іншими бійцями він потрапив до рук терористів під час спроби
вирватися з Іловайського котла. Більше шести місяців Леся Кос зі своїми
рідними чекали на повернення брата з полону бойовиків так званої «ДНР».
Молитви родини Лесі були сповнені болю, супроводжені слізьми. Скільки
недоспаних ночей вони провели ревно благаючи Бога…
Чотири місяці чекання тепер я згадую як сон…
І вітру моторошне завивання, й надривне каркання ворон.
І часті виклики швидкої, щоб серце мамине жило…
Тепер я, братику, з тобою всім війнам і смертям назло.
Січневе сонце спозарання ледь теплим променем лоскоче,
Нестерпним те було чекання, та я його забуть не хочу.
Сто двадцять шість листків затертих, які з календаря зривала,
Вони – як оберіг від смерті, це дні, які я рахувала.
Тепер я знаю так багато, що Гелетей відпочиває,
Не він, а Я чекала брата…
…Ікони плакали в куточку, Господь не міг допомогти…
За сиріт, за синів і дочок, хто зможе кару понести?..
…Я заклинаю всіх, хто ще чекає:
Повірте, з нами Бог і правда – з нами,
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Хай віра і надія не вмирають,
Щоб ВСІ синочки повернулися до мами!!!
Так хочеться, аби слова Лесі Кос стали пророчими і ми, сучасники,
перегорнули страшну, криваву сторінку історії українського народу, але не
забули.
Не можна забути тих, хто віддав свої молоді життя за мене, за тебе, за
Україну…
Опрацьовані поезії волинських письменників, зокрема Лесі Кос, яскраво
висвітлили життя українського воїна та його рідних у період АТО.
Любов до Бога, до батьків, до своїх дітей, любов до ближніх свої,
безмежна любов до рідного краю – України, бажання зберегти цілісність та
незалежність своєї держави – ось головні мотиви, які рухають помислами
героїв досліджуваних творів. Письменниця багатьма епізодами проілюструвала
мотивацію вчинків своїх героїв.
Дослідженням виявлено, що Леся Кос спрямовує, мотивує нас, читачів, до
рішучих дій – захищати рідну Україну, зберегти її цілісність і незалежність,
Жити, вчитися, працювати, любити на своїй землі.
Вона дає зрозуміти, що боротьба може бути різною і зі зброєю в руках, і зі
словом на вустах.
Спостереження за долями українців: юнаками і дівчатами, що стоять на
захисті кордонів України, – довело, що ми вміємо перейматися долею рідного
краю, його захисників. Ми не лише співпереживаємо, сумуємо, вболіваємо,
радіємо найменшим успіхам в зоні АТО, а й наскрізь проймаємося цією
проблемою.
На прикладі героїв, висвітлених у творах волинських письменників, у тому
числі Лесі Кос, у молодого покоління виховується почуття власної гідності,
мужності, відваги, героїзму, патріотизму, відданості своєму народу й Україні.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ
Сучасна культура, що поєднує людство, заснована на загальнолюдських
цінностях, творчому розвитку особистості, поширенні наукового знання і
передових технологій. У цій площині важливе місце належить духовним
традиціям. Провідною формою їх функціонування є весільна обрядовість.
Джерельну базу роботи склали польові матеріали автора, зібрані в
м. Берестечку та селах Антонівка, Кутрів, Мерва, Буркачі, Піски, Старики,
Перемиль Горохівського району Волинської області.
Український традиційний весільний обряд розглядається як комплекс
ритуалів – сакральних і соціально-юридичних договорів, які своєрідно
упорядковують світ людини під час одруження на духовному і матеріальному
рівнях. Х. Вовк, посилаючись на давні літописи, твердить, що в наших предків
існували різні форми укладання шлюбу: умикання (за згодою чи й без такої),
купівля нареченої або «пристанки» (сватання дівчини до хлопця, при цьому
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родина нареченого не може їй відмовити) [5, с. 224-225]. Окремі з цих давніх
дій збереглися в сучасному весіллі. Наприклад, збір громади хлопців молодим
(весільний похід), подолання перешкод на шляху (перейма) – це відгомін
звичаю умикання. Обмін подарунками між родинами, плата дружці, коли та
бере «вінець», плата за проїзд до молодої, до місця весільної гостини – відгомін
звичаю укладання шлюбу на основі купівлі-продажу. Дослідники відзначають,
що з часів матріархату збереглася пріоритетна роль матері у весільному дійстві.
Вона зустрічає гостей, обсипає весільний поїзд житом, цукерками. Мати
молодої чіпляє «вінець», а молодого – знімає фату та одягає на невістку хустку.
З польових записів та опрацьованої літератури можемо виділити такі
традиційні етапи дійства у цей день: обід у хаті молодого; батьки
благословляють нареченого; мати обсипає сина та бояр житом, грішми,
цукерками, батько кропить свяченою водою; перейма; торгування коси;
читання корони; розплітання коси; чіпляння вінця; благословення молодої
пари; обсипання житом, цукерками, окроплення свяченою водою молодих;
вінчання; зустріч молодих з батьками і благословення молодят хлібом з медом;
весільна
гостина;
перепій;
розподіл
короваю;
знімання
фати,
перетанцьовування молодої з незаміжніми подругами.
До названих етапів слід віднести й нові, які з’явилися під впливом
зарубіжних фільмів та завдяки широкому висвітленню весільних обрядів
Європи: одягання нареченою підв’язки; прогулянка (фотосесія); перший танець
молодого подружжя; кидання нареченим підв’язки боярам, а нареченою букета
дружкам; розрізання весільного торта.
Поспілкувавшись з інформаторами, з’ясували, що у сучасному обряді
рідко саджають гостей нареченого перед тим, як вирушити до молодої. Обряд
торгування коси не виконують на дослідженій території. Лише А. Г. Новосад,
житель с. Кутрів, пригадав: «Як їздили ми Льонькові Ворошилові по Женю його
в Звиняче, то нас не впускав в хату брат молодої, а хтів, шоб ми дали йому
гроші за косу. Ми такого не сподівалися, грошей з собою не мали, а ше ж тре’
було «корону» читати. Добре, шо Іван, дядько Льоньчин, мав якісь гроші, то
кинув малому два чи п’ять рублів. Тоді пустили далі» [інф. 8].
Довгий час вже не проводять обряду розплітання коси. Зазвичай волосся
нареченої зібрано у стильну зачіску. Але О. Д. Гримайло, жителька с. Буркачі,
розповіла, що 30 років тому бачила цей обряд [інф. 4].
Змінився час проведення обдаровування молодої пари. Ще у ХХ ст. цей
обряд обов’язково був у кінці весілля, часто проходив урочисто. Називали
конкретного родича (матір, батька, дядька, хрещеного) і той казав, що
перепиває. Жителька с. Антонівка Г. І. Юхимчук наспівала:
Беріть, бояри, келішки в руки,
Бо перепиває баба до свеї гонуки.
Баба до гонуки перепиває,
Щастям і здоровлям благословляє [інф. 19].
Перепій тепер відбувається перед частуванням. Розподіл короваю не буває
урочистим, тому що багато гостей розходяться, не чекаючи, поки молодій
знімуть фату.
Інформатори з с. Перемиль пригадують, що після обтанцьовування до
молодої підходили жінки – родички хлопця – і підкидали її на стільці. Це
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означало, що дівчину прийняли до іншого роду. У теперішньому весіллі це
дійство втрачене.
Сучасне весілля містить у собі і давнє, дохристиянське, і нове, набуте
протягом пізніших століть. Це звичайний закономірний процес, який тісно
пов'язаний з розвитком інтелектуально-духовного та матеріально-економічного
рівня суспільства. Зранку у неділю обидві родини збираються у молодого та
молодої.
Після благословення молодого свашки виводять молодого на вулицю, а
мати обсипає житом, цукерками сина та весь весільний поїзд, а батько
окроплює кропилом, зробленим з мирту, свяченою водою. Батьки обходять
весілян тричі за рухом сонця. Коли залишилася свячена вода, її виливають під
ноги молодому, а посудину розбивають. Тоді ж звучить пісня:
Ой вороги, вороги,
Не переходьте дороги.
Нехай мені моя матінка
Дорогу перейде [інф. 19].
Першою рушає машина молодого з свашками, а тоді старости з дружбами,
короваєм та вінцем. Часто нареченого по дорозі перепиняють. Щоб проїхати
далі, староста відкупляється горілкою. Якщо торги йдуть надто довго, свашки
співають:
Шо ми вам провинили,
Шо ви нас припинили,
За келішок горілки
Не пускаєте до дівки [інф. 14].
Але найзапальніше торгуються під будинком нареченої. Дорогу
перегороджують столом, на якому має бути ікона, хліб, м’ясне, солодке та
пляшка горілки. Старожили згадують, що колись це були хлопці, які
намагалися не пустити дівчину з села. Хведір Вовк вбачає у переймі пережиток
тих прав, які мали на дівчину парубки її клану [5, с. 202]. Поки хлопці
торгуються (а викупом за право проїзду є зазвичай горілка), можуть виводити
підставну молоду: старшу жінку або й переодягненого хлопця. Інформатори
вказують, що цей звичай з’явився недавно, інші кажуть, що прийшов зі
Львівщини, а тепер молодь запозичила.
В хаті до нареченої підходили свати з тарілкою, на якій був «вінець» – біла
квітка зі стрічками, раніше прикрашена «шпарагусом» (наукова назва
«аспарагус» – кімнатна рослина) й читали «корону». Це велика кількість
римованих побажань, після кожного старший сват вигукує «Прошу грати!» або
за львівським звичаєм «Слава!». У них пояснюють, чому прийшли:
Прибули ми до вас не з веління свого,
А привезли вінець від нашого молодого.
Я прийшов ту корону здати
І тебе, молода, до шлюбу взяти [інф. 8].
У «короні» оспівується врода «княгині», її чесність, даються настанови
щодо подальшого життя молодят, то залякується старша дружка, щоб прийняла
вінець, то висміюється, то перепрохують її. Тричі пропонують забрати «вінця»,
і лише тоді, як сват заплатить, дружка забирає квітку. Якщо довго не можуть
дійти згоди, прибулі співають:
Зорі ясні, зорі ясні, а місяць ясніший.
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Таки наш молодий в триста раз хоріший [інф. 7].
Їм відспівують:
А ви свого молодого так не вихваляйте,
А ви свого молодого в кишеню сховайте [інф. 2].
В. Давидюк вважає, що звичай, коли корону одягає мати, а не дружка,
свідчить про згоду неньки на доччин шлюб і є давнім [9, с. 84].
Наречений піднімає наречену з подушки, вручає їй букет. Молода пара
просить благословення у батьків. Оскільки за селами Буркачі, Мерва,
Антонівка проходив до 1939 року кордон з Австро-Угорщиною, народна
пам’ять до цього часу розділяє жителів на «австріяків» і «москалів», що
збереглося у словах:
Не сварися, моя мамо, на свою Орисю,
Полюбила москаля, піду за границю [інф. 14].
Після шлюбу пісень не співають, бо зараз весіляни швидко приїжджають
до кафе машинами. Повернувшись із церкви, молодята перед входом до
бенкетного залу підходять до столу, де стоять келихи, шампанське, лежить хліб
з медом. Молоді кланяються батькам, ті наповнюють келихи і вручають дітям,
вітаючи їх з одруженням і бажаючи всіх благ. Буває, що молодята п’ють з
келихів, а потім їх розбивають «на щастя». У працях дослідників такі
посилання знаходимо, коли розповідають про радянське весілля [1, с. 165].
У приміщенні перед молодятами ставлять стіл, на якому кладуть скриньку
чи велику тарілку, розстеляють спеціальну полотнинку, краї якої потім
стягують і утворюють мішечок. На багатьох весіллях зараз перед молодими не
ставлять спиртне, тому слово «перепій» втрачає своє значення і його часто
змінюють на «дарування». У цій частині весільного обряду пісень не співають,
але народна пам’ять зберегла велику кількість римованих побажань, що їх
часто використовують гості: «Даруємо мірку гороху, щоб мали хлопчика до
року» [інф. 3];«Дарую дуба з листом, щоб син був міністром»
[інф. 7];«Даруємо молодому сову, шо на буркачанськім ставу, ти за нею
погонися і більше не женися» [інф. 4];«Даруємо гроші на штири канти, шоб
мали штири сини – і всі музиканти» [інф. 10];«Даруємо бджоли на високому
дубі, щоб молодий цілував молоду в губи» [інф. 2];«Любіться, як голубки, а
плодіться, як крілики» [інф. 10].«Дарую мішечок цибулі, щоб не давала свекрусі
дулі» [інф. 1];«Даруємо рубель, щоб ви купили корабель, вдень каталися, а вночі
кохалися» [інф. 9] та інші .
З’ясовано, що по-різному поступають молоді з подарованими грішми. У
с. Антонівка молода сідає на торбинку з грішми, у Берестечку гроші молода
своєю рукою ховає молодому за пазуху, у с. Мерва молода забирає шкатулку
собі й передає батькам «на збереження».
Найбільш цікавою є розважальна частина. Тут звучать різноманітні пісні
про кохання, родинне життя. Але найпопулярніші – чотиривірші, у яких
припрошують поцілуватися молодих, свата й дружку, тещу й зятя на зразок:
Ми не будем пити
В цій веселій хаті.
Нехай поцілує
Теща свого зятя [інф. 17].
Ті, хто не виконували прохання, висміювалися:
Старший сват,(2)
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Він такий негожий.
В нас в колгоспі є бичок,
Він на нього схожий [інф. 15]
Завершується весілля зніманням фати з молодої. В центрі залу ставлять
стільчик. Зазвичай на нього сідає наречений, а дівчина – йому на коліна. Всі
незаміжні дівчата виходять наперед і стають у коло. Жінки співають:
Ой дівчино, дівчинонько, що ж ти наробила?
Всі дівчата ходять в косах, а ти розпустила.
Всі дівчата ходять в косах, а ти у віночку.
Зараз на твою голівоньку зав’яжем хусточку [інф. 13]
Свекруха знімає фату з нареченої, після цього дістає хустку, щоб зав’язати.
Двічі невістка пручається, а за третім разом підкорюється. Це символізує зміну
статусу молодої з дівчини на молоду господиню. Дружина піднімається з колін
чоловіка, кланяється свекрусі й робить кілька символічних танцювальних рухів
з нею, обдаровує. Потім це робить з усіма хатніми молодого, а далі танцює з
дівчатами. Останнім часом помітним став вплив львівських звичаїв, за яким
шпильки з фати виймає молодий губами, після кожної цілуючи молоду
дружину. Невістці свекруха під хустку кладе гроші.
Традиційне українське весілля змінюється. Відходять ті звичаї, яких не
розуміють молоді люди, втрачаються й фольклорні тексти. Західна весільна
мода активно входить у сучасне волинське весілля. Кожна дівчина зранку
одягає підв’язку, яку в кінці весілля наречений знімає губами. Сучасне весільне
дійство не обходиться без традиційного в Європі кидання в гурт неодруженої
молоді підв’язки нареченої та букета. Хто зловив – незабаром одружиться.
Бувають у нашій місцевості весілля, коли хрещені привозять не лише коровай, а
й весільний торт. Його розрізають або перед зав’язуванням хустки, або після
цього.
Здійснивши ретельний аналіз джерельного матеріалу та узагальнивши
теоретичні відомості з теми, приходимо до висновку, що весільна обрядовість,
яка використовується мешканцями досліджуваної місцевості, бере свій початок
з давніх часів. Результати дослідження доводять, що давні обрядові тексти
побутують і в наш час, але багато їх втрачено, а ті, що збереглися, можуть
виконуватися в інших частинах весілля. Це свідчить про те, що жителі не
вважають їх обереговими, а лише традиційними. В ході дослідження виявлено,
що найпопулярнішими текстами обряду є жартівливі чотиривірші.
Проаналізувавши зібраний матеріал, поспілкувавшись із старожиламиінформаторами, зробивши відповідні описи обрядодійств, нам вдалося
з’ясувати, що жителі м. Берестечка і навколишніх сіл знають і виконують
весільні обряди, але дещо в спрощеному вигляді, порівнюючи із дослідженнями
вказаних джерел. Ті етапи весілля, що збережені, побутують без їх колишнього
ритуально-магічного значення.
Отже, хоча в українське весілля проникають західноєвропейські звичаї,
давні традиції нашого народу не зникають, а відроджуються, що свідчить про
патріотизм сучасної молоді.
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МОДЕЛИ ИМЕНОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В
ПРОСТРАНСТВЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
В настоящее время в обществе наблюдается особый интерес к имени
собственному, его значению, истории, происхождению. Онимы хранят память о
прошлом наших предков, их эстетические взгляды на окружающий мир и
человека.Собсвенные имена в арсенале научной литературы по ономастике
изучаются в разных аспектах. Актуальность данного исследования
определяется возрастающим вниманием в связи с активизацией изучения
национально-языковых картин мира, интересом к фольклорным текстам, в
которых топонимы имеют культурологический потенциал. В сказках онимы
наряду с апеллятивами содержат огромные возможности для исследования
номинаций географических объектов, поиска новых смыслов, которые
использовал рассказчик для реализации определенных задач. В данной работе
осуществляется попытка описать модели именования географических объектов
в русских народных сказках, собранных А. Н. Афанасьевым
В топонимах заложен конкретный информационный код о пространстве,
которое окружает людей. По мнению Е. Л. Березович, человеком по-разному
осмысливается пространство: «как некая протяженность, являющаяся, в первую
очередь, ориентационным полем для человека, как окружающая человека
земная поверхность – и все то, что называется природой; как
взаимодействующая с человеком среда, по отношению к которой человек
играет роль и субъекта, и объекта воздействия; как "виртуальная реальность",
наполненная сверхъестественными явлениями; как арена разворачивания
исторических событий и др.» [1, с. 5].
Модель реального географического пространства имеет следующие черты:
– хозяйственная обусловленность представлений о пространстве
(«Доселева Курлинской-Мурлинской под Небесином летал, а в нынешни годы
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очутился в городе Печинском, во селе Горшинском» [2, т. 3, с. 109]),
вымышленные ойконимы образованы от апеллятивов бытовой тематики (печь –
Печинский, горшок – Горшинский);
– пространство горизонта весьма ограничено («В своём славном
Кубинском озере <…> Поехал в Белозерское озеро, с Белозерского в
Коробозерское, с Коробозерского в Ростовское» [2, т. 1, с. 73–74]);
– дробное восприятие пространства («Взял он полтинник и пошёл за
Калужскую заставу» [2, т. 3, с. 98]);
– центр освоения пространства чётко определён («Жил в Заонежье старик
со старухою» [2, т. 3, с. 220]);
– номинация закреплена за конкретным объектом («За правду, слышь, в
Сибирь угодишь» [3, т. 1, с. 152];
– качественная неоднородность пространства: леса, моря, горы, др.
(«Собрался и пошёл в Брянские леса» [2, т. 4, с. 83–84]);
–
пространство
осваивается
линейно
(река
–
организатор
пространственных связей): «И побросал всё в реку Смородину [3, т. 1, с. 229].
В. Я. Пропп обратил внимание на то, что действие сказки локализуется с
помощью определённых традиционных формул: «в некотором царстве, в
некотором государстве» («В некотором царстве, в некотором государстве жил
был король со своей королевою» [2, т. 1, с. 155]), «жили в одной деревне», «в
некотором царстве, в далеком государстве», «некое царство», «не в каком
царстве, не в каком государстве» («Не в каком царстве, не в каком государстве
был-жил царь с царицею» [2,т. 1, с. 96]), «в невиданное царство, в небывалое
государство», «в одной деревне», «стояла одна деревушка», «жили в одном
месте», «в некоем городе», «в некотором царстве не в нашем государстве», «в
некотором царстве, за тридевять земель – в тридесятом государстве», «в
некотором селе», «в одном месте», «в некоем городе», «где-то, когда-то», «за
тридевять земель, в тридесятом царстве» [7].
Топонимы в пространстве локализуются так, как представляет их субъект:
– ориентация «от себя» («далеко-близко», «направо-налево»);
– ориентация по сторонам света («на запад», «на восток», «с севера»);
– ориентация «от объекта» («как от Казани до Москвы» [2, т. 3, с. 141]);
– ориентация от точки отсчёта наблюдения объекта «Около Киева
появился змей» [2, т. 1, с. 211]);
– ориентация по представлению пространственных объектов: дробноецелостное («Ступай ты в Новгород, отыщи на улице Рогатице такого-то купца»
[2, т. 3, с. 221]).
Пространственные представления человека тесно связаны с положением
тела в пространстве. Это отражено в микротопонимии: «Взял он полтинник и
пошёл за Калужскую заставу» [2, т. 3, с. 98]. При рассмотрении
макротопонимов обнаруживается дисбаланс связей между наблюдателем и
географическими объектами: «На море, на океане, на острове Буяне стоит бык
печёный» [2, т. 2, с. 244]. В этом заключается своеобразие народной системы
ориентации в сказочном пространстве. Параметры топонимической картины
пространства помогают охарактеризовать её содержание.
Некоторые топонимы образуют парадигму. «Парадигма – в грамматике:
система форм изменяющегося слова, конструкции» [3, с. 397]. Таким образом,
топонимы можно классифицировать следующим образом:
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1) собственно-семантическая парадигма, в которой представлены значения
одного онима («В Казань отослали, в голову отсекли на плахе» [2, т 1, с. 81]);
2) семантико-стилистическая парадигма – это совокупность разных
номинаций одного географического объекта (Кавстрийское море, Хвалынское
море);
3) парадигмы-модели – способы маркирования признаков, которые
сближают топообъекты (Крым-град, Чернигов-град, Киев-град).
Топонимы Русь и Русская земля означали «страну россов – торжественная
форма этнонима в книжной традиции XVII–XVIII вв. Этноним утвердился с
первых шагов древнерусской письменности. Этимология его вызвала огромные
споры, принимавшие политическую окраску» [4, с. 357]. Апеллятив русская
земля – изначально это государство, который относится и к Киевской Руси
(древнерусские земли и княжества). Поэтоним Русь употребляется в форме
фразеологических вариантов «святая Русь», «Русь православная»: «За царя, за
Русь святую!» [2, т. 5, с. 243]; «На Русе на православной» [2,т. 2, с. 307].
Отражая процесс познания, семантико-стилистическая парадигма представляет
соотношение с одним денотатом. Такие определения показывают отношение
народа к своей родине -символу святости, чистоты. Прилагательное русский
употребляется в сказках как для обозначения принадлежности к Руси, России
,так синоним к слову «живой» («Ты по Руси летал, русского духу наймался!»
[2, т. 2, с. 273]). Обобщая представленный топонимический материал русских
народных сказок, мы обратили внимание на то, что некоторые топонимы
образуют парадигмы: собственно-семантическую (представление значения
одного онима); семантико-стилистическую (совокупность разных номинаций
одного географического объекта); парадигмы-модели (способы маркирования
признаков, которые сближают топообъекты). Топонимы, отражаясь в
различных парадигмах, помогают выразить процесс познания, отношение
народа к определённому географическому наименованию.
Исторические эпохи, изменения в языке оказали влияние на формирование
сказочного
топонимикона.
В
создании
сказочных
наименований
географических объектов нашло отражение культурное, историческое и
мифологическое влияние. Язык народа не является статичным, со временем он
преображается. Некоторые слова выходят из употребления, а вместо них
приходят другие; одни меняют свою форму, а другие – своё значение.
В сказочном ономастическом пространстве параллельно используются
номинации Кавстрийское и Хвалынское море, которые являются архаичными
формами современного названия «Каспийское море». «Каспийское море,
бессточное, омывает берега России <…> в др.-русск. памятниках письменности
упоминается под названиями: <…> Хвалисское (по этнониму хвалиссы – др.русск. название населения Хорезма), Хвалынское море (исскаж. Хвалисское)
<…> Название Каспийское море появляется в России в начале XVI в., а с
началом картографирования моря при Петре I оно входит в общее
употребление <…> в Казахстане море Каспий, в Туркменистане – Каспи»
[6, с. 193]. Данная М. Фасмером этимология наименования Каспийское море,
«которое связывается с названием народа Кáσπιοι в Мидии и Кáσπιονőρος –
название части Кавказа: ср. также арм. kaspќ,kazbќ («не армяне») [8, т. 2,
с. 207]– элемент семантико-стилистической парадигмы. Топоним Кавстрийское
море («Никита провёл борозду от Киева до моря Кавстрийского» [2, т. 1,
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с. 212]) приобретает оттенок разговорного стиля, в котором подмечено
субъективно-оценочное отношение рассказчика сказочного текста.
Парадигмы топонимов содержат номинации различного характера
(общеязыкового, этнокультурного, ограниченного во времени), отражают
отношение повествователя к данному геообъекту, указывают на ассоциативное
сближение с иными реальными географическими наименованиями.
Ирреальное пространство описывается топонимами семантического поля
«заветное место», которое делится на три зоны: нечистое место, святое место,
место смерти и место захоронений. Неприятие топонимических представлений
о сверхъестественном можно объяснить языковым запретом, поскольку народ
опасался в названии закрепить отрицательные свойства объекта. Диссонанс
информации, используемой как номинативная база, и представлений народа о
сверхъестественных силах объясняется мотивированием наименований
географических названий в фольклорном тексте.
Нереальные события, отражённые в фольклоре, не дают возможности
освоить топонимический мир. Следует отметить асимметричность
взаимовлияния культурной информации, которая заложена в сказочных текстах
и топонимах.. Сказочный ландшафт в сказках имеет традиционный характер:
«дремучий лес», «чистое поле», «синее море», «огненная река» и др. Это
свидетельствует о том, что рассказчик не стремится конкретизировать место
действия и поэтому прибегает к вышеназванным формулам.
Модель реального пространства качественно неоднородна, номинации
закрепленные за конкретным объектом, осваиваются линейно. В ходе освоения
географического пространства человек получает знания об окружающем мире,
его происхождении, границе конечности.
Исторические эпохи, изменения в языке оказали влияние на формирование
сказочного
топонимикона.
В
создании
сказочных
наименований
географических объектов нашло отражение культурное, историческое и
мифологическое влияние. Язык народа не является статичным, со временем он
преображается. Некоторые слова выходят из употребления, а вместо них
приходят другие; одни меняют свою форму, а другие – своё значение.
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ГУРТКОВА РОБОТА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Основні функції англійської мови як навчальної дисципліни полягають у
розвитку загальної мовної здібності студента, у формуванні та розвитку
здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як
спосіб долучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчальної
дисципліни реалізуються з перших кроків навчання.
У ХХІ столітті в українському суспільстві зросла потреба у спілкуванні та
співробітництві з іншими народами, представниками інших країн. Знання
іноземної мови стало необхідністю. Освітні заклади України перейшли на нові
навчальні програми, які передбачають вивчення іноземної мови з першого
класу. У школах, позашкільних закладах, вищих навчальних закладах
створюються гуртки з вивчення іноземної мови, призначення яких – розвивати
творчі здібності дітей, надавати їм можливість удосконалювати мовні та
мовленнєві здібності в напрямі оволодіння іноземною мовою.
Особливість гурткової роботи у вищому навчальному закладі полягає в
тому, що ми ставимо перед собою більш складні завдання: гурток в коледжі
носить не лише пізнавальний характер, його робота спонукає до пошуководослідницької, навіть наукової діяльності, зважаючи на рівень знань та
можливості студентів.
Основними організаційними принципами позааудиторної роботи з
іноземних мов є принципи добровільності та масовості, принцип урахування та
розвитку індивідуальних особливостей та інтересів студентів, принцип зв'язку
позааудиторної роботи із заняттями в коледжі[1].
Гурткова робота сприяє розширенню сфери застосування вмінь і навичок,
які були здобуті на заняттях з іноземної мови, у мовній сфері.
Заняття гуртка не регламентовані навчальною програмою. У зв’язку з цим
відкриваються безмежні можливості для дослідницької діяльності викладача,
вдосконалення його методичної майстерності. У процесі підготовки та
проведення занять викладач може перевірити правильність своїх передбачень і
гіпотез, ефективність форм, методів, прийомів, практичну та виховну
значимість матеріалів, їх вплив на формування особистості студента.
Групова позааудиторна робота дозволяє залучити студентів до
неформального вивчення іноземної мови, коли максимально враховуються їхні
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особисті потреби, оскільки вони самі обирають, в якому гуртковому проекті
брати участь.
При створенні гуртків враховуються інтереси студентів і, звичайно,
можливості й смаки викладача, оскільки без цього практично неможливо
керувати гуртком.
Гурток знавців іноземної мови в Дніпропетровському коледжі ракетнокосмічного машинобудування Дніпропетровського національного університету
ім. О.Гончара долучає до свого кола всіх студентів, які зацікавлені у вивченні
не лише програмного матеріалу, але й прагнуть оволодіти англійською мовою
на більш високому рівні, які зацікавлені в розширенні свого кругозору з
дисципліни. При плануванні роботи гуртка до уваги беруться смаки та
побажання не лише викладачів, а й студентів. Кожного року тематика
досліджуваного матеріалу змінюється, щоб зацікавити гуртківців та
урізноманітнити методи роботи, тим більше що цьому сприяє динамізм нашого
життя, який спонукає досліджувати все нові й нові аспекти. Не зважаючи на те,
що тематика засідань має бути пов’язана з аудиторними заняттями, вона має
варіативний характер, де теми зазначені у більш широкому розумінні, щоб не
обмежувати творчій потенціал та інтереси студентів. Часто гуртківці
пропонують теми, пов’язані з їх майбутньою спеціальністю.
Так, студентом групи КС-15-1, Олійником Іллєю, була запропонована тема
гурткового засідання «Virtual crimes» («Віртуальні злочини»). Тема є цікавою
та актуальною на сьогоднішній день, а поле для дослідження достатньо
широким. Що саме вважати віртуальними злочинами? Як їм запобігти? Чим
регламентується поведінка у всесвітній мережі? Та ще багато інших питань
виникає, коли чуєш це словосполучення. І не дивно, що така тема привернула
його увагу, адже вона тісно пов’язана з майбутньою спеціальністю –
«Обслуговування комп’ютерних систем та мереж». Крім того, що, дослідивши
це питання, він став більш компетентним у своїй майбутній спеціальності, Ілля
оволодів англійською фаховою термінологією.
Virtual crimes
Like other similar revolution technologies, Internet brings huge potential both
for progress and for abuses, attacks in the net, fraud, software pirates, industrial
espionage, children pornography trade – they are only some crimes committed in the
global net.
The most widespread kind of crime in this field is fraud by means of credit
cards. Credit card (or debit card) fraud is a form of identity theft that involves an
unauthorized taking of another’s credit card information for the purpose of charging
purchases to the account or removing funds from it.
Debit/credit card fraud is thus committed when a person
1) fraudulently obtains, takes, signs, uses, sells, buys, or forges someone else's
credit or debit card or card information;
2) uses his or her own card with the knowledge that it is revoked or expired or
that the account lacks enough money to pay for the items charged; and
3) sells goods or services to someone else with knowledge that the credit or
debit card being used was illegally obtained or is being used without authorization.
How to protect yourself from credit cards fraud? You should follow the rules:
1) report as quickly as possible about lost or stolen card to the bank in order to
block it;
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2) review charges regularly and report unauthorized transactions immediately;
3) install virus protection software on personal computers;
4) use caution when using credit cards for online purchases, especially on nontrusted web-sites [4].
The creation of technologies of revelation and neutralization of influences on
information in global open networks is a natural reaction on occurrence of new thread
– so called “cyber crimes”. And our state is to counteract this phenomenon in
cooperation with other states. Cyber crime usually oversteps the bounds of the
separate country. It causes a special danger of such crimes and necessity and
collaboration between states. With the purpose of development of this idea the
European Convention against cyber criminality was adopted. The Convention is the
first international treaty on crimes committed via the Internet and other computer
networks, dealing particularly with infringements of copyright, computer-related
fraud, child pornography and violations of network security. It also contains a series
of powers and procedures such as the search of computer networks and interception.
Its main objective, set out in the preamble, is to pursue a common criminal policy
aimed at the protection of society against cybercrime, especially by adopting
appropriate legislation and fostering international co-operation.
The Convention was signed by Canada, Japan, the United States, and South
Africa on 23 November 2001, in Budapest. As of July 2016, the non–Council of
Europe states that have ratified the treaty are Australia, Canada, Dominican
Republic, Israel, Japan, Mauritius, Panama, Sri Lanka, and the United States [3].
According to the Convention cyber crimes are classified into some sorts: a)
crimes against confidentiality, integrity, availability of computer systems and data
(illegal access, illegal interception of the data, illegal uses of devices etc.); b) crimes,
connected with the using of computers (fake by means of using computers etc.); c)
crimes connected with the contents of the data (distribution of pornography etc.); d)
crimes against copyright and adjacent rights.
According to article 13 each state, which has entered the convention, must take
all necessary measures to guarantee the application of punishment (including
imprisonment) for crimes stipulated by the Convention. A great role in interaction of
Ukraine with other states in detecting and investigation of cyber crimes is played by
National Central Bureau of INTERPOL (international criminal police).
Cybercrime prevention can be straight-forward - when armed with a little
technical advice and common sense, many attacks can be avoided. In general, online
criminals are trying to make their money as quickly and easily as possible. The more
difficult you make their job, the more likely they are to leave you alone and move on
to an easier target. The tips below provide basic information on how you can prevent
online fraud.
- Keep your computer current with the latest patches and updates.
- Make sure your computer is configured securely.
- Choose strong passwords and keep them safe.
- Protect your computer with security software.
- Protect your personal information.
- Online offers that look too good to be true usually are.
- Review bank and credit card statements regularly. [2]
Passwords are a fact of life on the Internet today—we use them for everything
from ordering flowers and online banking to logging into our favorite airline Web site
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to see how many miles we have accumulated. The following tips can help make your
online experiences secure:
- Selecting a password that cannot be easily guessed is the first step toward
keeping passwords secure and away from the wrong hands. Strong passwords have
eight characters or more and use a combination of letters, numbers and symbols (e.g.,
# $ % ! ?). Avoid using any of the following as your password: your login name,
anything based on your personal information such as your last name, and words that
can be found in the dictionary. Try to select especially strong, unique passwords for
protecting activities like online banking.
- Keep your passwords in a safe place and try not to use the same password for
every service you use online.
- Change passwords on a regular basis, at least every 90 days. This can limit the
damage caused by someone who has already gained access to your account. If you
notice something suspicious with one of your online accounts, one of the first steps
you can take is to change your password.
Exercise caution when sharing personal information such as your name, home
address, phone number, and email address online. To take advantage of many online
services, you will inevitably have to provide personal information in order to handle
billing and shipping of purchased goods. Since not divulging any personal
information is rarely possible, the following list contains some advice for how to
share personal information safely online:
- Keep an eye out for phony email messages. Things that indicate a message
may be fraudulent are misspellings, poor grammar, odd phrasings, Web site addresses
with strange extensions, Web site addresses that are entirely numbers where there are
normally words, and anything else out of the ordinary. Additionally, phishing
messages will often tell you that you have to act quickly to keep your account open,
update your security, or urge you to provide information immediately or else
something bad will happen. Don't take the bait.
- Don't respond to email messages that ask for personal information. Legitimate
companies will not use email messages to ask for your personal information. When in
doubt, contact the company by phone or by typing in the company Web address into
your Web browser. Don't click on the links in these messages as they make take you
to a fraudulent, malicious Web sites.
- Steer clear of fraudulent Web sites used to steal personal information. When
visiting a Web site, type the address (URL) directly into the Web browser rather than
following a link within an email or instant message. Fraudsters often forge these links
to make them look convincing. A shopping, banking or any other Web site where
sensitive information should have an "S" after the letters "http" (i.e.
https://www.yourbank.com not http://www.yourbank.com)/. The "s" stands for secure
and should appear when you are in an area requesting you to login or provide other
sensitive data. Another sign that you have a secure connection is the small lock icon
in the bottom of your web browser (usually the right-hand corner).
- Pay attention to privacy policies on Web sites and in software. It is important
to understand how an organization might collect and use your personal information
before you share it with them.
- Guard your email address. Spammers and phishers sometimes send millions of
messages to email addresses that may or may not exist in hopes of finding a potential
victim. Responding to these messages or even downloading images ensures you will
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be added to their lists for more of the same messages in the future. Also be careful
when posting your email address online in newsgroups, blogs or online communities.
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АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПРИСЛІВ’Я. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Різні етноси світу віками спостерігають за змінами навколишнього
середовища, а також за вчинками ближніх, або ж індивідуальними почуттями.
Оскільки людина обдарована відчуттям мови і не може вбирати у себе
життєвий досвід, як мовчазний камінь, вона починає творити справжнє
мистецтво із слів. Таким чином, виникають повчальні та влучні вислови –
прислів’я та приказки. Як свідчить фактичній матеріал, і англійська і українська
лінгвокультури цінують небагатослів’я, як кількісну рису говоріння. Однак
українська лінгвокультура повязує багатослів’я з пустослів’ям, у той час як
англомовна – наголошує на тому, що багатослів’я є невмінням спілкуватися та
свідчить про невисокі інтелектуальні здібності мовця.
Проаналізуємо аспекти схожості та відмінності між пареміями в
українській та англійській мовах. Очевидно, прислів’я та приказки англійської
та української мов можуть бути подібними за лексичним складом,
комунікативним значенням та стилістичним забарвленням, та все ж значна їх
частина має свої особливості і відповідник у порівнюваній мові часто буває
тільки приблизним.
Існує багато паремій в українській та англійській мовах, які є абсолютно
еквівалентними. Такі прислів’я найлегше зрозуміти та розтлумачити, оскільки у
двох мовах часто відбувається повне співпадіння за граматичною структурою,
лексичним складом і стилістичним забарвленням. Однак, найчастіше
еквівалентні паремії є не простим збігом етнічних цінностей, а спільним давнім
запозиченням із однієї із класичних мов, переважно з латині.
Better suffer for truth than prosper by falsehood. Краще страждати за
правду, ніж гараздувати брехнею.
One must howl with the wolves. З вовками жити – по-вовчому вити.
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The road to hell is paved with good intentions. Благими намірами вимощена
дорога в пекло.
Misfortunes never come alone. Біда не приходить одна.
Повні еквіваленти часто зустрічаються у так званих інтернаціональних
прислів’ях і крилатих виразах, похідних з біблейських і міфологічних джерел.
Наведемо декілька прикладів еквівалентних інтернаціональних прислів’їв,
які походять з латині:
Love is blind. Любов сліпа. Amor caecus.
Love conquers all. Любов усе перемагає. Amor vincit omnia.
A man is a wolf to a man. Людина людині вовк. Homo homini lupus est.
The golden mean. Золота середина. Aurea mediocrĭtas.
До іншої категорії можна віднести відповідні вислови, які співпадають за
функцією та значенням, однак їх образи є абсолютно розбіжними. Головне,
правильно передати зміст та емоційність паремії, тому вибір потрібного
варіанту залежить від відповідності його контексту та стилістичних
характеристик.
Give a fool rope enough, and he will hang himself. Застав дурня Богу
молитися, так він лоб розібє.
Dont quarrel with your bread and butter. Не плюй в криницю – прийдеться
води напитися.
Neck or nothing. Або пан, або пропав.
Hawk will not pick out hawks eyes. Ворон ворону ока не виклює.
He cant say "boo" to a goose. Він і мухи не образить.
The leopard cannot change his spots. Кривого дерева не виправиш.
Щербатого горщика ніколи не поправиш. З чорного кота білого не зробиш.
Beauty is only [but] skin deep. Ззовні мило, всередині – гнило.
Часто при передачі парамій застосовується прийом калькування.
Характерним для цього прийому є буквальний переклад, відтворення такого
прислів’я відбувається майже дослівно, і часто можна зрозуміти, що це є лише
переклад мови оригіналу.
Choose neither woman nor linen by candle-light. Ані жінки, ані білизни не
вибирай при свічці.
When a heart is on fire, sparks always fly out of the mouth. Коли серце в огні,
іскри вилітають ротом.
Truth gives wings to strength. Істина силі крила дає.
Every heart has a pain. У кожного серця свій біль.
The dainties of the great are the tears of the poor. Ласощі багатіїв – сльози
бідняків.
Choose your wife on a Saturday, not on a Sunday. Вибирай дружину у суботу,
а не в неділю.
Наступною категорією є «псевдоприслів`я», що зазвичай вимагає творчого
опрацювання паремії.
Наприклад:
A good riddance to bad rubbish. Дослівно: добра прогулянка на погане
сміття. Щоб рибку зїсти, треба в воду лізти.
The cat would eat fish and would not wet her feet. Дослівно: кіт зїсть рибку
та не замочить її ноги. Як вовка не годуй, а він все в ліс дивиться.
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Nature draws more than ten oxen. Дослівно: природа приваблює більш ніж
десять волів.
У цю категорію також можна віднести латинські прислів’я, які
відтворюються не лише за допомогою калькування чи абсолютної
еквівалентності, а й завдяки вдосконаленню думки, додаючи епітети. Тому,
перетворення класичних паремій – це кузня поетичних образів, які збагачують
прості мудрі істини веселковими барвами слів. Таке опрацювання прислів’їв є
типовим для багатьох етносів, в тому числі і для української та англійської мов.
Наприклад:
Work is not disgrace, the digrace is idleness. Праця людину годує, а лінь
марнує. Anĭmos labor nutrit.
Art is long, life is short. Життя коротке та безмежна штука, і незглибиме
творче ремесло. (Франко) Ars longa, vita brevis.
They have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Що посієш, те й
пожнеш. Ut seres, ita metes.
A man without money is a bow without an arrow. A full purse makes a man
speak. Гроші роблять людину. Divitiae virum faciunt.
A word spoken is past recalling. Слово – не горобець, вилeтить – не
впіймаєш. Et semel emissum volat irrevocabĭle verbum.
На відміну від англійських паремій, характерною рисою українських
прислів’їв є значна кількість повчальних елементів, гра слів, римування,
атмосфера жартівливості та іронізація, що має скоріш метафоричне
спрямування, ніж висміювання. Наприклад, одні із найбільш грайливих
висловів у народній творчості є ті, що позначають безкорисливість та щирість у
почуттях: «Нехай борщ без сала, аби душа пристала», «Люблю свою любку, як
голуб голубку!», «Хоч у курені, аби до серця мені», «З перцем чи не з перцем, аби
з добрим серцем».
Англійські прислів’я, навпаки, наділені відтінками фаталізму:
The love of a woman and a bottle of wine, are sweet for a season but last for a
time. – Жіноча любов та пляшка вина солодкі у свій час, та ненадовго їх
вистачає;
Hot love is soon cold. – Гаряча любов швидко охолоджується.
Love is blind, as well as hatred. – Любов, як і ненависть, сліпа.
Крім того, як і в англійському, так і в українському фольклорах, можна
спостерігати значний вплив християнства на мову народу, що також
відображається у багатьох схожих за змістом пареміях, однак важко знайти
абсолютно еквівалентні вислови у цих двох мовах. Спостерігаються лиш схожі
ідеї, однак англійські паремії більш зосереджені на божественній
справедливості (God complains not, but does what is fitting. God is no respecter of
persons. Nothing with God is accidental. Gods mill grinds slow but sure. If God does
not give us what we want He gives us what we need. To whom God gives the task, he
gives the wit.), в той час як українські прислівя відображають неминучість долі
та страх перед Богом (від Бога, як і від долі, ніхто не сховається. Від людей
сховаєшся, а від Бога ні. Бог знайде, хоч і в печі замуруйся, а хоч і під печею:
Що Бог навіне, того ніхто не мине. Дасть Бог – не відмолишся, ні не
відкупишся. Як Бог дасть, і в печі не замажешся).
Таким чином, можна стверджувати, що українські та англійські паремії
мають дуже багато спільного та відмінного. Прислів’я та приказки англійської
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та української мов можуть бути подібними за лексичним складом,
комунікативним значенням та стилістичним забарвленням, та все ж значна їх
частина має свої особливості і відповідник у порівнюваній мові часто буває
тільки приблизним. При порівнянні паремій характерним є визначення
спільного асоціативного значення, аналогічність ситуації, у якій доречним є
вживання афоризму.
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OLYMPIC GAMES
People all over the world are fond of sports and games. Sport makes people
healthy, keeps them fit, more organized and better disciplined. Nobody likes to be
stout and clumsy. Some people go in for sports for their health and some for
professional aims. All kinds of physical exercises are very useful for everyone. If
you do daily exercises you feel refreshed, you have a good posture, you feel good,
you are in good mood. There are a lot of stadiums, sports grounds, swimming pools,
football fields in each town or city. A lot of people are fond of jogging. Both in the
morning and in the evening we can see people jogging in the parks, stadiums and
even in the streets. Pupils spend much time doing sports in every school. First of all
they have their Physical Training lessons. And after classes they may train different
kinds of sports in different sports clubs and sections.
Professional sport is also given much attention in our country. Every year there
are a lot of sports competitions, sports days and Olympics. Once in four years the
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Olympic Games take place in different countries. This is a great sport competition of
the best sportsmen in the world.
FROM THE HISTORY OF THE OLYMPIC GAMES
The tradition of the Olympic Games runs back to ancient Greece. We know
from our History lessons that the first Olympic Games took place in the town of
Olympia in 776 B.C., more than 2,700 years ago. There was no war in the country for
these five days when the sports competition took place. It was a great athletic festival
of wrestling, foot-racing, discus throwing and others. Every big city of Greece sent its
sportsmen to take part in the Olympic Games. The winners of the Olympic Games
were awarded with the olive wreaths. The games were for men only. Greek women
were forbidden not only to participate but also to watch the Olympics.
The games were organized and held up to the year of 394 A.D. But it happened
so that the Roman Emperor Theodosius abandoned the Olympic Games for religious
reasons. And more than 1,700 years they were not held.
A young French nobleman Pierre de Coubertin had an idea to bring the Olympic
Games back to life. With the help of people who supported him he managed to
organize the first modern Olympic Games. They took place in Athens in 1896. The
ancient Greeks had no winter sports. Only in 1924 the modern Winter Olympics
started in France. They take place every four years. Keeping the tradition the Games
cannot take place in a country, which is at war. Therefore there were no Olympic
Games during the two world wars.
MODERN OLYMPIC MOVEMENT
The Olympic Games is the most important sports competitions in the whole
world. There are Summer and Winter Olympic Games as you know. They are held
separately every four years in different countries of the world. There are always
several cities wishing to host the Games. The International Committee of Olympic
Games selects the most suitable. After that the host city starts its preparations for the
competitions, construct new sport facilities, or reconstruct them, reconstruct
stadiums, hotels, press centres, etc.
During the Olympic Games there are tournaments in many kinds of sport.
Summer sports competitions take place in summer during the Summer Olympic
Games. They are held during two or three weeks. Famous sportsmen are proud to
participate in the Olympic Games. They compete in more than 30 sports disciplines:
in football, basketball, volleyball, boxing, wrestling, weight-lifting, running, jumping,
gymnastics, tennis, swimming, rowing and many other sports and games.
Two years later the Winter Olympics are held in different country of the world.
At the Winter Olympic Games many sport teams from different countries take part in
competitions in figure-skating, skating, skiing, free-style, ice-hockey, bobsleigh,
snowboarding and other winter sports.
It has become a good tradition among the sports fans to watch the games on TV.
Many of them see the events live and support their national team.
THE OLYMPIC SYMBOLS
The symbols of the Olympic Games are: the Olympic flag, the Olympic flame,
the Olympic motto and the Olympic mascot.
The Olympic flag is white. There are five interlinked rings on it. The rings are
blue, yellow, black, green and red. The five rings represent the five inhabited
continents of the world: America, Europe, Asia, Africa and Oceania.
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The Olympic flame is lit at Olympia from the rays of the sun. This tradition
comes from ancient Greece a long time ago. Months before each games, a torch is lit
at Olympia in Greece. Then it is carried to the city where the new Olympic Games
take place by thousands of runners. The flame travels though many countries. It burns
in the stadium from start to finish at every Olympics. During the closing ceremony it
is put out. The motto of the Olympic Games is “Citius, Altius, Fortius” that means
“Faster, higher, stronger”.
The Olympic mascot is a character that represents the country where the
Olympic Games are taking place but also the Olympic spirit. It is usually an animal: a
tiger (Seoul, 1988), a dog (Barcelona, 1992), an eagle (Los Angeles, 1984). But it can
also be a creature: Fuwa (Beijing, 2008), Wenlock and Mandeville (London, 2012).
The best athletes in each sports event get medals: gold for the first place, silver
for the second place and bronze for the third place. However, the most important
thing about the games is not to win, but to take part.
PARAOLYMPIC GAMES
The Paralympic Games are the games for athletes with a disability. They are
held every four years in the same year as the Olympic Games. They are parallel to the
Olympic Games and that is where their name comes from.
Thousands of athletes from many countries compete in the events such as:
wheelchair basketball, cycling, swimming, track and field events, wheelchair tennis
and many other events.
The list of Ukrainian Paralympic champions consists of thousands of
sportsmen. Andriy Kalina (swimming), Yegor Dementiev (cycling), Olena
Yurkovska (volleyball) are among the champions. Viktor Smyrnov is the famous
paralympic champion in swimming. He was awarded with the gold star and the name
of the “Hero of Ukraine”. Ukrainian paralympic football team won the gold medal in
London in 2014. Here are some of the football players of the team: Volodymyr
Antonyuk, Dmytro Hetman, Oleksandr Devlysh.
UKRAINIAN OLYMPIC CHAMPIONS
We’ve found out that the list of the Ukrainian sportsmen which took part in
Olympic Games consists of 1144 athletes. They have already got 158 medals in
Olympic Games: 40 gold, 43 silver and 92 bronze medals in different sports and
games.
As you know the last Summer Olympic Games took place in London in 2012.
The Ukrainian sportsmen were awarded with 20 Olympic medals in boxing, rowing
and some other kinds of sport.
Oleksadr Usik, Vasyl Lomachenko, Denys Berynchyk, yuriy Cheban, Inna
Osypenko-Radomskaya were among the Olympic Champions in London.
We’d like to add that the last Winter Olympic Games were held in Sochi in
2014. Ukrainian sportsmen got 2 medals there.
We are looking forward to the next Summer Olympic Games. They will take
place in Brazil this summer in 2016. We wish our Ukrainian sportsmen to be the best
at the next Olympics.
In conclusion it is necessary to remind that the world’s greatest international
sports games are known as the Olympic Games.
The Olympic idea means friendship, fraternity and cooperation among the
people of the world. The Olympic Movement proves that real peace can be achieved
though sport. The Olympic emblem is five interlinked rings: blue, yellow, black,
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green and red. Any national flag contains at least one of these colours. We’ve
mentioned already the fact that when the Olympic Games took place, all the wars
stopped. So, the Olympic Games became the symbol of peace and friendship.
Due to Olympic Games people of different countries are united.
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ЯК «ПРОМОВЛЯЮТЬ» ІМЕНА ЛІТЕРАТУРНИХ ПЕРСОНАЖІВ
(НА МАТЕРІАЛАХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ)
Процес виникнення й усталення прізвищ, як окремого класу, спадкових
найменувань людей охоплює певний проміжок часу. Був час, коли людина мала
тільки ім'я.
Нам відомі лише імена видатних діячів єгипетської або старогрецької
історії: Рамзес, Аристид, Сократ.
У давній Русі відомі з літописів та інших пам'яток особи мали тільки імена,
до яких для відрізнення додавали інколи назву по батькові: Давид
Святославович. Прізвища були ще тоді зайві.
Лише з XIII століття зрідка зустрічаються додані до імен назви, що їх
можна розглядати як прізвища. Та це, імовірніше, індивідуальні прізвиська, які
ще не переходили на нащадків.
Уперше з'являються в українських пам'ятках ділової мови (грамотах XIVХV ст.) прізвища в сучасному розумінні: князь Іван Васильович
Чорторийський, пан Іван Чорний, пан Волчко Рогатинський.
Характерно що все це прізвища людей, які належали до тодішньої
суспільної верхівки, прізвища князів, магнатів, власників великих земельних
маєтків.
Цілком зрозуміло, чому саме в них поруч із ім'ям і назвою по батькові
з'явилося прізвище. Ці люди продавали і купували свої села й інші маєтності,
записували їх у спадок дітям, родичам, і ці юридичні дії потребували
оформлення відповідними документами. Самого тільки імені власника було
замало, треба чітко відрізнити одного пана Івана чи Петра від інших панів
Іванів, Петрів. А для дітей чи внуків було вигідно, щоб прізвище свідчило про
те, що вони нащадки і законні спадкоємці такого-то предка. У цей спосіб
виникали (або перетворювалися з первісних індивідуальних прізвищ) справжні
родові спадкові прізвища.
Незабаром така необхідність викликала появу прізвищ міщан. Це були
люди вільні, що займалися переважно якимось ремеслом або торгівлею. У
містах вони були власники будинків, належали до так званих цехів, платили
державі податки від своїх верстатів та крамниць.
Усе це вимагало оформлення документами, у яких, крім імені для
відрізнення від інших міщан того ж імені треба було поставити й прізвище.
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Протягом XVI-XVII століття родові прізвища закріпилися серед більшості
жителів українських міст.
Проте основна маса населення України - селяни - ще довго залишалися без
зафіксованих документами прізвищ. За тодішнього суспільного ладу їм,
кріпакам, прізвища не були потрібні. Щоб відробляти панщину або платити
мито поміщикам чи монастирям, вистачало імені та вуличної клички. Зміна
настала аж у другій половині, точніше наприкінці XVIII століття, коли на
східноукраїнських землях було скасовано гетьманство (1764р.), повністю
ліквідовано рештки давнього суспільно-політичного ладу (1781р.) та замінено
його загальнодержавними порядками, а західноукраїнськими територіями
заволоділа після розділу Польщі Австро-Угорщина. Була запроваджена
обов'язкова військова служба як у російській, так і в австрійській арміях.
Новобранців записували обов'язково на прізвище, яким ставало здебільшого
давнє прізвисько (вулична кличка).
Також початок закріплення прізвищ як спадкових родових назв поклало на
Україні духовенство. Київський митрополит Петро Могила у 1632р. доручив
парафіяльним священикам вести метрики народження, одружених, померлих.
Проте більша частина метрик не становить великої цінності, бо записували в
них переважно самі імена.
Отже, тільки наприкінці XVIII на початку XIX ст. в умовах Російської та
Австро-Угорської імперії за українськими селянами закріпились постійні
родові прізвища.
Матеріалом для творення українських прізвищ були чотири основні
джерела:
а) імена
б)назви місця проживання чи походження
в)назви постійного заняття (професії)
г)індивідуальні ознаки (фізичні, психічні та інші властивості) першого
носія прізвища.
Могли бути й інші джерела творення прізвищ, наприклад:, від прізвиська,
але вони відіграли значно меншу роль у процесі творення особових назв.
Більшість імен жіночого роду утворені від чоловічого:
Агапія - Аганій (гр.) - люблю
Адріана- Адріан (гр.) - житель Андрії
Альбіна - Альбін ( лат.) - білий
Богуслава - Богуслав (слов., від Бог і слава)
Борислава - Борислав (слов.; боротися і слава)
Валентина - Валентин (лат., сильний, здоровий)
Валерія - Валерій (лат., сильний, я міцний)
Василина - Василь
Вікторія - Віктор (лат.; перемога)
Володимира - Володимир
Даніїла - Данило (д.-євр.; Божий суд)
Денисія - Денис (гр.; від Діонис)
Євгенія - Євген
Зоряна - Зорян (слов.; зоря)
Іванна - Іван
Кіра - Кир (гр.; пан, володар)
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Клавдія - Клавдій (лат.; кульгавий)
Лук'яна - Лук'ян (лат.; світлий, світній)
Лукина - Лукин (лат.; світлий)
Мирослава - Мирослав (слов.; мирний славою)
Милослава - Милослав (слов.; милий славою)
Михайлина - Михайло (д.-євр.; рівний Богові)
Олексія - Олексій
Олександра - Олександр
Ольга - Олег
Ореста - Орест (гр.; гірський, горянин, горець)
Павла - Павло (лат.; малий)
Руслана - Руслан (тюрк.; лев)
Світлана - Світлан (слов.; світлий)
Северина - Северин (лат.; суворий)
Станіслава - Станіслав (слов.; стати відомим)
Теодора - Теодоро (гр.; Божий дар)
Уляна - Улян (лат.; Юліїв)
Устина - Устин (лат.; справедливий)
Федора, Тодора - Федір (гр.; Божий дар)
Феофанія -Феофан (гр.; явлений богами)
Юзефа -Юзеф (слов.; Бог додасть)
Яна - Ян (дивись Іван)
Ярослава -Ярослав (слов.; ярий славою)
Анастасія (Настя), гр. "воскресшина".
Настя (до Наталки). Ходім додому, бо ця витрішкувата чапля почала з
своїм пенціоном, як дурень з торбою...
Варка,(Варвара), гр.; означає "чужеземець"
Джериха не вважала, що Варка була багатирка, а її син був убогий...
Галина, (Галя), гр.; означає "тиша".
Не вспів Чіпка підняти голову, коли чує, щось стукає: "Галю! Галю!
Галю!...
Ганна (Анна) д.-євр.; ім'я Спаппа, від спапоп- він був милостивий, виявляв
ласку.
Я мушу вам усе поле , скажу я їм, тішитеся - ним, а я беру собі Анн у й
верну назад до міста!..
Гапка (Агапа), гр.: означає "кохана". Біля Лейбової корови ходить уже
наймичка Ґапка...
Дуня; араб.; означає "всесвіт". - Слушай Дуня, чого він до нас їздить? я вже
сьогодні йому й руки не подала,- каже раз мати, вирядившись Савика...
Любов, рос; означає «кохання». Любка співала, мов соловейко в гаю, та
вишивала великий рушник хмелем та зірками...
Миндора-Мидора-Нимидора, гр.; означає «дар місяця».
Тій дівчині піп дав йменна Миндора, а люди на селі звали її Нимидора.
Мокрина, лат.; означає «худа» або гр.; означає «єдина».
Мокрина яро й якось дико блискала карими очима, але після тих слів
похилилась на край човна... На другий день Мокрина серед села, прилюдно,
цілий день мазала панські кухні зокола...
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Оксана, Оксенія, Ксенія, Аксенія, гр.; можливо від хеnіа - гостинність або
(жін.)- чужий, чужоземний. Оксано, Оксано! Вернись!.. (Обігла од дверей ) Що
я роблю. Чи не збожеволіла я!?
Орина, Оринка, Оришка, гр.; означає «мир». А Оришка - стара вже,
нездужала, тільки й того, що доглядає дитини...
Параска, гр.; означає «п'ятниця». Вона в плач, та так просить: «Будь ласка,
бабусю, ради самого бога, я вже вам се й те, веніться у хату та поможіть моїй
Парасочці!» Не мала й жодних товаришок, між сільськими дівчатами й
товаришувала виключно з донькою Докії, Парасинькою.
Проня, гр.; означає «щаслива». Голохвостий. Только дозвольте, Проню
Прокошвно, то я вам етой всякой вячини цєлий воз притарабаню!
Соня, гр.; означає «мудрість». Ні, Соню, квіти- то інша річ, то для
молодого, а вівці і буряки татові як хазяїнові і будуть приятніше.
Уляна, лат.; означає «польська». Одно тільки лишенько: немає життя через
дівку Уляну!
Устина, лат.; означає «справедлива».
-Іди, йди, хутенько йди, Усте!
-Куди йти?
До паночки, до панії!
Христина, гр.; означає "християнка". Так оця-то Христя, низенька,
чорнявенька, не дуже хорошої вроди дівчина, якось ненароком запала Грицькові
в серце.
Явдокія, гр.; означає "добра воля". Поки ж Явдошка була малою, то, знай,
голосила на всю хату, коли хотіла їсти.
Розглянувши приклади найбільш розповсюджених чоловічих та жіночих
імен, які зустрічаються у творах українських письменників кінця XVIII-початку
XX століття, можна зробити висновок; що із чоловічих імен найбільш
вживаними є такі імена: Андрій, Володимир, Грицько (Григорій, Григір), Іван.
Олекса (Олексій), Степан (Стефан, Стицько); а з жіночих - Варка, Ганна, Марія,
Мар'я (Марія, Маруся), Мокрина, Наталія. Параска, Явдокія (Євдокія).
Отже, називаючи дійових осіб у п'єсах персонажів у прозових творах
письменники прагнуть до ідентифікації імені, прізвища із вдачею, характером,
зовнішністю, соціальним, сімейним станом, роллю, яку належить виконати
дійові особі у творі для розкриття авторського задуму.
Список літератури:
1. Бевзенко С.В. Із спостережень над старокиївською антропонімією //
Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. -К.: Наукова
думка, 1986. -250 с.
2. Воропай О.С. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис.-К.: Вища
школа, 1991.-472 с.
3. Глинський І.О. Твоє ім'я - твій друг. -К.: Вища школа, 1985.- 236с.
4. Вовчок М. Народні оповідання: Інститутка. -К.: Веселка, 1983. -276 с.
5. Гончар. О.Т. Вибрані твори. -К.: Вища школа, 1975. -284с.
6. Мирний П., Білик І. Хіба ревуть воли, як ясла повні? -К.: Дніпро,
1997. - 335с.
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VICES AND VIRTUES OF THE HEROES FROM “CHARLIE AND THE
CHOCOLATE FACTORY” BY ROALD DAHL
“Charlie and the Chocolate Factory” is a 1964 children's book by British
author Roald Dahl. The story features the adventures of young Charlie Bucket inside
the chocolate factory of eccentric chocolatier Willy Wonka. Mr. Willy Wonka has
decided to open the doors of his factory to five lucky children and their parents. In
order to choose who will enter the factory, Mr. Wonka devises a plan to hide five
golden tickets beneath the wrappers of his famous chocolate bars. The search for the
five golden tickets is fast and furious. So five children get these tickets. The children
are rather interesting and during their trip around the factory they show their traits of
character.
So the theme of my research is “Vices and virtues of the heroes from “Charlie
and the Chocolate Factory”.
The aim of the research is:
- to find out what vices and virtues the heroes of the book have;
- to watch how the children behave in different situations and to discover what
the reason of their behavior is;
- summarize what virtues a person should have to be lucky.
The object of the research is the book “Charlie and the Chocolate Factory” by
Roald Dahl.
The subject of the research is the main heroes of the book.
In the best fairy tale tradition, Dahl doesn't hide the fact that the world can be a
bad and unfair place.
The main character Charlie Bucket lives a life of poverty which is depressing,
but the love between him and his family makes their day-to-day life more
comfortable.
There are some other children in this story. They are Augustus Gloop, Veruca
Salt, Violet Beauregarde and Mike Teavee. Each hero has his own vices and virtues.
Among the vices are: greediness, flightiness, naughty, laziness, envy, disobedience,
gluttony and capriciousness. The author used the adjectives fat, greedy, revolting,
vile, foul, infantile, beastly, despicable, repulsive, naughty, crazy, silly and others to
characterize the vices to the children: “The picture showed a nine-year-old boy who
was so enormously fat he looked as though he had been blown up with a powerful
pump.” [Chapter 6, p.16] or “But this revolting boy, of course, / Was so unutterably
vile, / So greedy, foul, and infantile …”(about Augustus Gloop) [Chapter 17, p.47].
Even Wiily Wonka says about the children: “'Well, well, well,' sighed Mr Willy
Wonka, 'two naughty little children gone” [Chapter 22, p.61].
Among the virtues of the heroes are honesty, kindness, generosity, love,
sensitivity, sensibility and simplicity. The author used the adjectives pleased, fine,
astonished, sensible, loving to characterize the main hero: “I want a good sensible
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loving child, one to whom I can tell all my most precious sweet-making secrets —
while I am still alive.'” (about Charlie Bucket) [Chapter 30, p.89].
But the most extraordinary hero is the eccentric owner of the chocolate factory
Willy Wonka. Mr.Wonka is the most renowned candy maker in the world and an
endless combination of opposing parts. He is old but filled with a boundless energy.
He is physically small, but his persona is larger than life. He is also both charming
and insensitive. His decision to open his factory to five lucky children is actually a
calculated ploy to find the perfect child to take over his factory. He is looking for a
properly obsequious child to whom he can teach all the secrets of his factory. Charlie
Bucket is that boy. So the author used a lot of adjectives to describe Wiily Wonka.
They are amazing, fantastic, extraordinary, clever, quick, sharp, full of life,
excited, energetic, balmy, nutty, screwy, batty, dippy, dotty, daffy, goofy, beany,
buggy, wacky, loony, delightful, cheerful: “'Mr Willy Wonka is the most amazing,
the most fantastic, the most extraordinary chocolate maker the world has ever seen!”
[Chapter 2, p.6] or “'He's balmy!'/ 'He's nutty!' / 'He's screwy!' / 'He's batty!'/ 'He's
dippy!' / 'He's dotty!' 'He's daffy!' / 'He's goofy!'/ 'He's beany!' / 'He's buggy!'/ 'He's
wacky!' / 'He's loony!'” [Chapter 18, p.50].
In the best fairy tale tradition, Dahl appeals to the strong sense of natural justice
in children, and invites them to enjoy the imagined world. After it has been
established which characters are good and which are bad, each of the characters is
punished or rewarded in accordance with his personality. The bad children—Veruca,
Violet, Mike, and Augustus—receive punishments. Augustus, who overeats as a
hobby, gets himself stuck in a chocolate pump that eventually flattens him out.
Veruca, for her bratty behavior, is denied the squirrel that she desires. Furthermore,
the other squirrels deem her a “bad nut” and send her down the garbage chute. Violet,
unable to resist gum, chews herself into a giant blueberry. Mike, who is obsessed
with television, is permanently altered by it. In all of these cases, the children
undergo painful punishments that ultimately make them better people. As the good
child, Charlie receives only rewards. Of course, various forms of bad behavior are
demonstrated in the story – but the punishments perfectly fit the crimes.
The book was adapted for a film titled “Willy Wonka and the Chocolate
Factory” in 1971, and made into a movie titled “Charlie and the Chocolate Factory”,
starring Johnny Depp, in 2005. I think this fact shows that this book is worth reading
and discussing.
Resources:
1. https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/bristol-st-peters-churchof-england-primaryschool/UploadedDocument/88c2ed51cca544779a8a81376fdf8b6a/resourcecharlie-and-the-chocolate-factory-pdf.pdf
2.http://literarydevices.net/connotation/
3. http://www.shmoop.com/charlie-chocolate-factory-book/charlie-bucket.html
4. http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/children/charlie-bucket
5. http://www.storyboardthat.com/storyboards/elizabethpedro/charlie-and-thechocolate-factory---character-map
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Chocolate
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ У ФОЛЬКЛОРІ ПОЛТАВЩИНИ
Невід’ємною частиною фольклору кожного народу завжди були казки.
Люди намагалися передавати з покоління в покоління мудрість, усе, що є
вартим уваги для нащадків, життєвий досвід, мрії народу, його почуття.
Неодноразово у таких творах також знаходили відображення важливі історичні
події.
Казки мають повчальний характер, і в них завжди є певна мораль. Одні
виховували любов до своєї землі, домівки, до рідних батьків, а інші казки – до
народу і Батьківщини в цілому. Є також гумористичні та сатиричні твори, які
не мають педагогічного характеру. Але попри те, що різні групи казок
відрізняються темами і формою, ідеї у них подібні. Усі вони прославляють
мудрих, хоробрих та кмітливих і засуджують зрадливих, ледачих і підступних.
Народні казки можна сприймати у певному сенсі покликом народу. У
таких творах люди завжди зачіпали теми, які їх хвилювали, так як: суд правди
над кривдою – мрія знедоленого трудового народу; антипанська та антицарська
тематика; протиставлення бідних багатим (дуже часто бідний чоловік —
розумний та кмітливий, панич — невіглас); любов до праці та інші. Завжди у
казках зустрічались герої (богатирі, чарівники та їхні помічники), поганці
(Кощій Безсмертний, Одноокий людоїд, Баба-яга) та жертви поганців (вони або
займали пасивну позицію, або чинили активний опір.)
Розглядаючи такі твори як казки, слід звернути увагу на деякі характерні
для цього жанру особливості. Так, наприклад, у цих творах завжди
зустрічаються числа 3,7,9,12 (відгадати 3 загадки, 3 випробування, 3 брати, 12
голів у змія). Ці числа вважалися у слов'ян магічними. Вони створюють
динамічну ритміку оповіді, та сприяють запам'ятовуванню казки. Дуже
цікавими є також зачин та кінцівки казок: «Був-не-був, та кажуть люди, що
був», «А вони й досі живуть, хліб жують і постолом добро возять». Вони
називаються формулами початковими (ініціальними) та кінцевими
(фінальними). Також типовими для казок є багато прислів'їв, приказок,
порівнянь та загадок. Загадки взагалі стали майже невід'ємною частиною
народних казок. Загалом пісні, прислів'я, загадки та ін. роблять казку жанром
найзручнішим для пізнавання досвіду, проблем, ідеалів рідного народу.
Через фольклор люди іноді засуджували несправедливі закони та традиції
давнини. Так, наприклад, у казках ми часто зустрічаємо трьох братів, серед
яких старший з них є найбагатшим, а найменший – найбіднішим. Молодшого
брата наділяють красою, кмітливістю та щедрістю, що й допомагає йому в
житті, і наприкінці він завжди знаходить своє щастя. Таким чином, казка
засуджує старовинний закон успадкування майна старшим братом.
207

Серед фольклору Полтавщини зустрічаються частіше чарівні казки
(породжені в докласовому суспільстві, пов'язані із світоглядом, звичаями та
обрядами наших далеких предків) та демонологічні розповіді (твори подібні до
легенд та байок, у яких головними героями виступають обов’язково якась
нечисть – чи водяник, чи відьма тощо).
Якщо розглядати демонологічні розповіді, то у більшості творах події
відбуваються напередодні чи під час великих церковних свят. «Смерть
Купальскої ночі» розповідає нам про дівчину, яка ворожила на Купайла, який
збігається з Різдвом Івана Хрестителя; у творі «Водяник у хаті» здіймається
галас у день Великодня; перед Різдвом відбуваються події у оповіді «Відьмажаба» і т.д. За розмірами демонологічні розповіді були невеликими та
небагатими на художні засоби. Але в них чітко відображався характер
полтавчан: забобонність, гостинність, хитрість, цікавість, мудрість
Звичайні казки теж зустрічаються серед творчості Полтавського народу.
Як і демонологічні розповіді, ці казки теж були короткі, без детального
зображення персонажів чи місць подій. Така стислість у творах говорить нам
про лаконічність народу та бажання висловлювати лише головне без «прикрас».
Переважно героями казок були богатирі та чарівники, царевичі чи козаки. Але
не рідко серед персонажів зустрічалися і природні явища чи рослини. Так,
наприклад, у казці «Береза і вітер» головними героями стали дерево береза та
вітер. Персоніфікація природи та її явищ підкреслювала їх значимість у житті
людей, які поважно ставилися до свого навколишнього середовища.
Через фольклорні твори нащадкам передавалися традиції та звички побуту
народу на Полтавщині. Люди завжди поважали працю і постійно зображували
це в усній народній творчості. Господарство завжди відігравало важливу роль у
житті простих селян. Кожен поважаючий себе мешканець села постійно ставав
до роботи зрання та слідкував за тим, аби усе у його господарстві мало лад.
Багато уваги приділялося завжди худобі, адже саме вона часто годувала цілі
родини.
Разом з тим, люди не тільки уміли гарно працювати, вони також поважали
і відпочинок. Коли наставали вечори напередодні великих свят чи то вихідні
неділі, люд завжди лишав усі свої справи. Хлопці та дівчата полюбляли ходити
на вечорниці, де танцювали та співали, а старий люд насолоджувався вдома
тишею та спокоєм, займаючи себе якимись дрібними заняттями.
Таким чином, у ході нашого дослідження ми виявили прямий зв'язок
культури людей з їхньою народною творчістю, а саме: з казками та
демонологічними розповідями. Нами було опрацьовано близько десятка
чарівних казок Полтавщини та таку ж кількість демонологічних розповідей, що
допомогло нам побудувати певне враження та думку про людей Полтавської
області.
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UKRAINIAN CUISINE
Ukrainian cuisine is a part of the national culture, lifestyle and customs. It is
well-known for its great diversity and amazing flavours. Our cuisine is varied and
rich in taste and nutritional value. Its development was influenced by geography
and climatic conditions, plant cultivation and animal domestication,
technological change, cultural influences, and economic relations with other
countries.
Ukrainian cuisine has been formed during many centuries. Among Slavic
cuisines Ukrainian is considered to be the most diverse and the richest. It spread out
over the borders of Ukraine a long time ago. The most typical feature of the
Ukrainian National Cuisine is a combined heat treatment of the vegetables and meat
in the oil or butter, so called “Ukrainian frying”, and only after that, stewing, boiling
or baking. For every national cuisine, the place, where food is cooked has the great
influence. In Ukraine, such a place was an oven, fire of a closed type. That is why
Ukrainian cuisine mainly uses the techniques of boiling, stewing and baking.
Popular ingredients in the traditional Ukrainian food are meat, fish, mushrooms,
vegetables, berries, fruit and herbs. Ukrainians eat a lot of potatoes, grains, fresh and
pickled vegetables.
Some of the best Ukrainian dishes are actually very simple and based on the
plentiful grains and vegetables grown in the country. Many ingredients are used in
unusual combinations, creating unique and delicious dishes. Considered the
“breadbasket of Europe”, it follows that bread is a staple in Ukraine. There are
dozens of methods of preparing breads, which are often used in rituals and customs.
Ukrainian cuisine is quite regional. That’s why the same traditional borsch tastes
differently and prepared differently in every region.
Ukrainian cuisine has had a number of influences including Russian, Polish,
German, Turkish, Hungarian and others.
FOOD OF THE UKRAINIANS
Meat and fish. Ukrainians eat pork, beef, veal, lamb, mutton. They also use in
their cuisine poultry: chicken, duck, goose and turkey. Meat is boiled, stuffed or
fried and served with potatoes, cabbage, buckwheat grits, or mushrooms.
The most popular and favourite meat product in Ukraine is a pig’s fat, in
Ukrainian - “salo”. Salo is used fresh, salted, smoked, fried, boiled, stewed, and is a
fat base of a lot of dishes.
Fish takes a big part in Ukrainian diet as well. The most popular are pike, perch,
crucian and carp. Fish caviar is very popular too.
Foods prepared with milk, dairy products, and eggs have long been a part of
Ukrainian cooking.
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Fruit and vegetables. Cabbage, potato, carrot and beet are the most popular and
beloved vegetables in Ukrainian cuisine. Radish, cucumbers, tomatoes, pumpkin,
beans, peas, horse radish are widely used in Ukraine too.
Potato is the most widely used vegetable in Ukrainian cooking. It is a necessary
ingredient in all soups, particularly borsch and cabbage soup. Boiled or baked
potatoes are served alone or with meat, fish, cheese, cabbage, mushrooms, and so on.
Quite popular are dishes of pea or bean.
Mushrooms are an essential ingredient in many dishes. Certain varieties of the
mushroom dried for winter, others are marinated or pickled.
As for fruit, the most spread are apples, pears, cherries, plums and apricots. They
are eaten raw, dried, stewed. Also there are different kinds of berries in Ukraine:
strawberries, raspberries, gooseberries, currants etc.
Sunflower and pumpkin seeds are usually roasted.
Herbs and spices. Onion, garlic, dill, mint, cumin, peppermint, anise, savoury,
red and black pepper, bay leaf and cinnamon (for sweet dishes) are widely used in
Ukrainian cuisine. Vinegar is very popular in Ukraine.
Honey plays a significant role in the Ukrainian diet too. It is eaten and used in
preparing various dishes, especially desserts.
Pork fat, sunflower, flax, corn and hemp oils, and butter are used for cooking.
FOOD FOR RELIGIOUS AND HOLIDAY CELEBRATIONS
Nearly 85% of Ukrainians are Christian. And the most important holidays in the
Ukrainian church are Easter and Christmas. Special dishes that are prepared for such
feasts as Christmas Eve supper, Christmas, Easter, other church holidays.
Christmas Day is on the 7th of January. Christmas Eve is called the Sviatyi
Vechir (Holy Evening). A ritual menu for this day traditionally consists of 12 mostly
lean dishes, which are symbolized the 12 Christ’s Apostles.
In some homes, the supper table is scattered with some hay, in memory of baby
Jesus in the manger, under a tablecloth. Kutia is the most important food of the entire
Christmas Eve Supper, and is also called God's Food. A jug of uzvar is called God's
Drink, is also served. A kalach (bread) is placed in the centre of the table. This bread
is braided into a ring, and three such rings are placed one on top of the other. The
three rings symbolize the Trinity and the circular form represents Eternity.
The meal usually begins with a bowl of kutya, a mixture of cooked wheat,
honey, poppy seeds, chopped nuts, and apples. Kutia is the main dish of the whole
supper. Then comes borshch (beet soup) with vushka (boiled dumplings filled with
chopped mushrooms and onions). This is followed by a variety of fish - baked,
broiled, fried, marinated herring and so on, by several vegetables, beans and
mushrooms dishes and bread. Then come varenyky (boiled dumplings filled with
cabbage or potatoes), holubtsi (stuffed cabbage) and the supper ends with uzvar.
Easter (in Ukrainian “Velykden” or “Paska”) is the feast of Christ’s resurrection,
is preceded by seven weeks of Lent and celebrated on each first week after vernal
equinox and full moon. It is the most cheerful holiday for orthodox believers.
Easter bread (Paska) and painted eggs (krashanky or pysanky) are the symbols of
Ukrainian Easter and obligatory food on the table this day. Paska is baked from yeast
dough in the form of cylinder. Krashanka is a boiled and painted egg. There are some
important things that must be in the menu this day. They are: butter, cheese,
horseradish, ham, smoked meat, salo, kovbasa (homemade sausage in ring).
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One more interesting dish is Kolyvo, dating from pagan times and consisting
of boiled wheat or barley with honey, it is inseparable from the burial rites.
As a sacred object bread plays an important role in all Ukrainian folk customs.
No significant family event can take place without it. Bread is used to bring divine
blessings to the commencement of every farm task, the marriage ceremony, the birth
of a child, and the move to a new home. Bread is also used at funerals and wakes to
part with the dead. As a sign of hospitality, guests of honour at celebrations and
public functions are greeted with a ceremonial offering of bread and salt.
Kalach is a traditional Ukrainian bread, commonly served during various ritual
meals. It is a braided bread whose dough is made from white flour and eggs. It is
glazed with egg wash, and often sprinkled with poppy seed. Another kind of
Ukrainian bread is korovai or wedding bread.
THE BEST UKRAINIAN TRADITIONAL DISHES
The best Ukrainian traditional dish is borshch. No doubt, it is the main
representative of Ukrainian culinary talents abroad. Among it varenyky, uzvar,
banosh and paska must be mentioned.
Borshch. This traditional soup, made out of beet root and up to 20 other
ingredients, is a staple dish in every Ukrainian family. We love our borshch with all
the depth of our Ukrainian hearts – hot and cold, fresh and stale, for lunch or for
breakfast, as a meal or even as a healing medicine against the winter colds. Every
housewife has its own secret version of borshch.
Traditionally borshch recipe is a basic stir-fry of grated beet root with tomatoes,
added to a generous soup of vegetables – onions, carrots, fresh or pickled cabbage,
peppers, and whatever else is available from our house garden.
Varenyky are Ukrainians’ food of choice in sickness and in health. Varenyky can
be made out of the cheapest available ingredients. Dough is a simple mix of flour,
water and salt. And stuffing can be various: mashed potatoes, mushrooms, pickled
cabbage, minced meat, cottage cheese (sweet or salt), apples, strawberries, cherries
etc. Varenyky are served with fried bacon, fried onion, or sour cream. The sweet
version is usually served with sour cream and honey.
Banosh with Brynza. Bordering with no less than 4 countries (Romania,
Slovakia, Hungary, and Moldova), Carpathian cuisine brings together the best tastes
of each land. However, region’s most famous contribution to Ukrainian menu is
banosh.
This traditional food of highland shepherds is essentially corn flour, cooked in
sour cream, with the tasty additions of brynza – local salty sheep cheese, wild white
mushrooms and shkvarky (scrunchy bits of pork fat).
Uzvar is traditional Ukrainian drink. It’s typically served during Christmas
Dinner, and is regularly cooked in the local households. This refreshing beverage is
actually a compote, made out of dried fruits. Most popular ingredients are dried
apples, pears and apricots, with some grandmas adding prunes, raising and honey to
sweeten the already savoury drink.
Paska is the round, decorated bread – the famous Ukrainian Easter dish. This
sweet egg bread is the favorite staple of Ukrainian Easter breakfast tables and is
loved by both adults and children. Baked in dozens, it’s a popular give-away during
Easter family visits. Curiously enough, one has got to try 12 different paskas for
Easter to get plenty of good luck for the next year.
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This mouth-watering bread is made of eggs, flour, sugar, butter and yeast.
Ukrainian housewives instruct that during the baking of paska, no one should be
allowed into the kitchen, except the housewife herself – to avoid the unnecessary
noise and not to distract the bread from molding up into the most delicious pastry of
Ukrainians. Paska is baked only once a year, on Orthodox Easter!
BORROWINGS IN UKRAINIAN CUISINE
Ukrainian cuisine borrowed some techniques from neighbours, e.g. Tatar and
Turkish cuisines, partially modifying them. Frying of products in the overheated
oil/butter, which is peculiar for the Turkic cuisine, was regenerated into the
“Ukrainian frying" (browning of vegetables which are used for borsch or second
courses). From Germans Ukrainians borrowed minced products (“sichenyky” – cutlet
type dishes of minced meat, eggs, vegetables, mushrooms, etc.), and from Hungarians
– the usage of paprika.
If to talk about meat, pork is widely spread in Ukraine, comparing with beef,
which is more typical for Russian cuisine or mutton for Tatar.
Kovbasa (sausage) and sauerkraut have Polish origins. Strudels, breaded meats,
and desserts, such as cheesecakes and tarts, were carried over from Austro-Hungarian
times. Although Ukrainian dishes have origins from different countries, how they are
prepared are uniquely Ukrainian.
Potatoes became widely spread in Ukraine in 18th century. Even though it didn’t
become “second bread” like in Belorussia, but became very popular and used in first,
second courses and garnish for fish and meat dishes.
In 18th century sunflower and mustard appeared in Ukraine. This played an
important role in the development of the Ukrainian cuisine. Sunflower oil began to be
widely used instead of the imported Greek olive oil, and mustard is used for making
oil and spices for meat and other dishes. Nowadays sunflower oil supplanted nearly
all other oils. There are two types of sunflower oil widely used: hot extracted with a
strong peculiar smell of fried sunflower seeds (favourite type among Ukrainians, used
mainly in salads) and cold extracted type (used for frying), better known and used
abroad.
From Asia the mulberry tree and water melon have been brought to Ukraine,
from America – corn, tomatoes, cayenne peppers. Later on, these plants have started
to be grown in Ukraine and widely used.
Ukrainian food has old culinary traditions. It is varied and rich in taste. There are
more than 5000 recipes of Ukrainian dishes. Their development was influenced by
different factors: geography, climate, economic relations with other countries. As a
result of this Ukrainian cuisine combines technique and traditions of the numerous
countries and nationalities.
Ukrainian national food got a merited renown almost in all places of the world.
Different floury dishes (pampushky, galushky, varenyky), meat dishes (ham,
sausage, blood sausage, headcheese (saltseson), smoked bacon, salo, etc.),
vegetable and milk dishes, various drinks of fruit and honey are very popular not only
in Ukraine, but in many other countries.
We, Ukrainians, like to eat a lot of good tasty food cooked of fresh products.
Since old times Ukrainian national cooking is famous for great variety of tasty and
useful dishes. They are good for health because they combine almost everything the
human body needs to be healthy. Doctors say that a person, who keeps old Ukrainian
traditions in meals, gets everything he needs for health and fruitful mental and
212

physical work. Traditional combinations of products supply the body and brain with
all necessary elements and help the body to process meals on the best way.
And one more thing to be mentioned. There is a good Ukrainian tradition to
share recipes even with unknown people if they are interested how to cook this or
that.
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«ОГНЕННЕ КОЛО» ІВАНА БАГРЯНОГО:
ТЕМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ ПОВІСТІ
Іван Багряний сам не був вояком, отже, й участі в подіях, зокрема, в бою
під Бродами, який описує в «Огненному колі», не брав. Наприкінці повісті він
апелює до читача 1953-го року: «<…> Ця книга є спробою підняти одну з
найтяжчих тем з усієї нашої визвольної боротьби, а саме – тему про трагедію
під Бродами <…>
Віддаючи тепер цю книгу під твій суд, Читачу, автор звертається до тебе з
наступним проханням, а саме: прочитавши книгу, зроби свої зауваги до неї,
занотуй свої думки й пошли їх авторові на адресу видавництва.
Це буде потрібне авторові при дальшій праці над темою про Броди та при
готуванні книги до другого видання» [9].
На звертання автора «Огненного кола» відгукнувся Віталій Бендер –
літератор, журналіст, громадський діяч, вояк дивізії «Галичина» (про свою
боротьбу в складі «Галичини» В. Бендер розповів у книзі «Марш молодості»).
У листі від 5 серпня 1953 року Бендер писав Багряному: «Мушу сказати, що Ви
справжній майстер у розгортанні трагедії не тільки під Бродами, а взагалі у
викладанні трагедії людини. Навіть найсірішому читачеві чергування речей в
немилосердному потоці вогню, що заливає спочатку дивізію як цілу формацію,
далі окремий полк, тоді батальйон, опісля батарею, за тим гурт десперадників і
вкінці самого Петра, мусить нашіптувати почуття жалю і співчуття до героїв
твору та бажання бачити їх цілими і перемагаючими. Та зараз отут читач і стає
приголомшений новими і новими несподіванками, що наперекір його бажанню,
густішають на кожній новій сторінці» Цит. за: [9, с. 7].
Як бачимо, читач, він же митець-прозаїк В. Бендер помічає в повісті
митця-емігранта глибинну сутність: протистояння індивіда та воєнної машини,
відзначає вміння Івана Багряного передати важкі сторінки визвольних змагань
українців у Другій світовій війні.
На думку Світлани Жили, «Огненне коло» – «мистецький твір, що
перебуває на небезпечному перехресті політики й культури» [6, с. 45], де під
політикою, думаємо, вона має на увазі Україну в роки Світової війни 1939 –
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1945 років, а під культурою – відображення цієї війни в літературі, передовсім
українській.
Сьогодні, з погляду сучасності, дуже легко аналізувати й розставляти всі
крапки над «і», а в часи війни людина думає, як вижити, як зберегти родину,
домівку і скільки треба мати самоусвідомлення приналежності себе до народу,
щоби не піти за стадом мобілізації до чужої армії, а вибрати власний свідомий
шлях. От і рушив цвіт нації, студентство, недавні випускники гімназій,
ветерани українських визвольних змагань1918-1921 років, усі небайдужі – хто в
загони УПА, а хто на збірні пункти Дивізії «Галичина». У Львові, Станіславі,
Тернополі відбулися урочисті офіційні проводи синів, батьків, братів у ряди
Дивізії.
Свою повість Іван Багряний супроводив двома епіграфами. Перший –
біблійна цитата: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто власне життя
покладе за друзів своїх. НОВИЙ ЗАПОВІТ, Євангелія від св. Іоанна, г. 15. 13»
[2, с. 3], другий – пісенні рядки: «”Хлопці ж бо то хлопці, / як соколи!..” З
стрілецької пісні» [там само].
Слова першого епіграфа справді звучать як джерело безмежної Божої
мудрості, проте не тільки ця думка, а й сам Бог залишаються непоміченими,
губляться за розривами бомб, неосяжному хаосі людських страждань, болю,
відчаю, божевілля та смерті.
Автор для другого епіграфа взяв рядки з пісні «Гей, видно село» Лева
Сильвестровича Лепкого (1888 – 1971) – одного з перших організаторів
військового угрупування Українських Січових Стрільців. Відомо, що Л. Лепкий
увів знамениту стрілецьку шапку-мазепинку, був автором стрілецького
прапора, створив так звану «зубчатку на комір» та відзнаки на рукавах, які з
1918 року прийняла Українська Галицька Армія. Він пройшов фронтами
Першої світової війни, а після Лютневої революції 1917 року захищав
державність України. Внаслідок цього народилася лірика, зокрема бойові і
маршові пісні, які підтримували воїнів у їхніх тяжких походах.
Пісня «Гей, видно село» має закличний характер, відтворює настрій
молодого покоління українців, яке прагне «славу мати» у своїй, відвойованій і
утвердженій ним державі. У вірші виникає ліричне «Ми» – колектив
однодумців, поєднаний психологією, прагненням, волею.
Іван Багряний у тексті повісті «обіграв» пісню Л. Лепкого. Вояки
«Галичини» їхали на схід «з піснями, ніби на якесь свято <…>
Найулюбленішою й найгримливішою піснею була знаменита тая, давня
стрілецька:
Ой видно село, широке село під горою…
Села ніякого не було видно <…> Але вони – співаки – бачили <…> таки
село. Широке село. Українське село. Рідне село. Їхнє! Квітуче. Зворушливо
гарне… <…> “широким селом”, де йдуть з таким романтизмом “стрільці до
бою”. Ідуть і інших поривають [2, с. 20-21].
Піснею «Гей, видно село» Іван Багряний пов’язав українську історію 1943
року з історією становлення Січових стрільців у роки Першої світової війни, які
намагалися в австро-угорській армії створити свої частини, підтверджуючи
таким чином думку про те, що українці вбачали у «Галичині» прообраз
національної армії. Щоправда науковці та широкий загал сприймають ідею
творення українського війська в умовах української бездержавності
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неоднозначно. Так, журналіст із Тернополя переконаний: «Досвід першої
світової війни показав, як Україні придалися школені в австро-угорській армії
Українські Січові Стрільці» [1, с. 5], а відома літературознавка й методист
Ольга Слоньовська має дещо інший погляд: українці хотіли спромогтися «<…>
на свою високопрофесійну армію шляхом входження в армію цілими окремими
українськими бойовими одиницями. <…> По суті, у двох світових війнах
бездержавна Україна творила політичний міф [курсив наш], що коли в неї буде
бодай віртуальна армія, а інакшою вона й не могла вважатися під патронатом
армії окупантської, то це нібито тимчасове підпорядкування в кульмінаційний
момент війни дивом зникне, а військові українські частини поповняться
патріотами, завдяки чому армія якісно переросте у справжні національні
збройні сили і дасть шанс вибороти Україні незалежність» [10 с. 6]. Ми
вважаємо, що Українські Січові Стрільці та вояки «Галичини» – єдиний
ланцюг, який повинен був допомогти у творенні національної армії в
бездержавній країні.
Переконані: епіграфи ніби запрограмовують твір «Огненне коло» на
прославлення, увічнення пам’яті українських патріотів, «працюють» на
розкриття його теми.
Оригінально трактує роль і місце повісті Івана Багряного в літературному
контексті «воєнної» прози дослідник із Кіровограда Юрій Мариненко: своїм
твором письменник «виступив на захист союзника фашистської Німеччини у
Другій світовій війні. Виступив супроти всього світу, здається, в
найнесприятливіший час, через кілька років після розгрому Німеччини, коли
особливо гостро виявлялося право переможця й безправ’я переможеного» [7,
с. 11]. Ми думаємо, що таке потрактування має право на «життя»: так, авторемігрант став на бік приречених на поразку українців, виявив себе «патріотом
приреченої Батьківщини» [5, с. 12]. Відштовхуючись від твердження
Ю. Мариненка, можна визначити тему «Огненного кола»: автор розкриває
неоднозначну сторінку української визвольної боротьби як велику трагедію,
коли «українці в радянській формі вбивали українців у формі німецькій» (Юрко
Покальчук). Багряний наголошує: для України Друга світова війна –
національна трагедія, під час якої українці, позбавлені власної державності,
змушені були воювати за чужі імперські інтереси і часами вбивати інших
українців. «Поруч із тим, слід наголосити на внеску саме українців у розгром
нацизму та згадати і про солдат Радянської армії (понад 6 млн.) і вояків УПА
(понад 100 тис.), так і про тих українців та вихідців з України, які перебували у
військових з’єднаннях інших держав: Польщі (120 тис. у 1939 р.), США (до 80
тис. у 1945 р.), Канади (до 45 тис. у 1945 р.), Франції (до 5 тис. у 1940 році). З
різних причин українці воювали і по інший бік: у військах Німеччини (від 600
осіб у 1939 році до 250 тис. у 1941-45 рр.), Румунії (24 тис.), Угорщини (до 20
тис.), Словаччини (до 2 тис.), Хорватії (1,5 тис.)» [8].
Нашу думку, про прагнення автора не лише показати страшне бойовище
під Бродами, а й до певної міри реабілітувати українців років Другої світової
війни (і не тільки тих, які воювали у складі дивізії «Галичина»), свідчать слова з
самої повісті: «Організувати дивізію було кому, але відстояти її від глуму та від
запланованої, злочинної віддачі на масакру не виявилося сміливця» [2, с. 71].
(масакра (з англ.) – кровопролиття, вбивство, різанина; жорстоке побиття;
повсюдне знищення; масакра, -и, ж., зах. – Винищення, масове вбивство [3]).
215

Таким чином, домінантна тема повісті «Огненне коло» – показ української
визвольної боротьби як великої трагедії, такої трагедії, яка має суспільний,
національний та особистісний вияв. За Багряним, у двобої вже вкотре зійшлися
брати, українець виступив проти українця, до того ж кожна зі сторін
братовбивчого протистояння захищала свої інтереси, вважаючи їх
правильними, поступальними, визвольними.
Правомірно, що й підходи до тематичного аналізу твору письменника
Багряного з боку критиків, істориків літератури, реципієнтів неоднозначні.
Якщо аналітики від літератури з «великої» України говорили про наявний у
повісті «Огненне коло» аспект братовбивства (Петро – Ата) як реальну
трагедію, то українські еміграційні літературознавці звинувачували автора, що
він показує бій під Бродами не в тому ракурсі, що він не зміг змалювати
справжнє обличчя радянського ворога.
Так, Ольга Слоньовська зазначає: «Іван Багряний показує, в яке двозначне
становище потрапила дивізія “Галичина” насамперед через дві літери “СС”, які
асоціювалися з гітлерівськими есесівськими підрозділами <…>» [10, с. 6]. В
огляді представника української діаспори М. Мироненка, сповненого іронії,
читаємо: «І під Бродами, за І. Багряним, український вояк не зустрівся з
ворогом – Москвою, а розстрілював і вбивав …українських дівчат. А головний
позитивний герой повісті Петро, відкривши, що його гранати висадили
московський танк, в якому він знищив трьох дівчат, в тому свою наречену
“йшов тиняючись, помалу, потім швидше. Швидше. Йшов, не озираючись. Не
бачив нічого перед собою. Майже біг. Йшов з решток своїх сил. В порожнечу.
В чорне провалля… світ за очі… Утікав від чого не можна втікти”» [9]. Як
висновок, Мироненко твердить, що якби наша література нам показувала, як
«нас побили і як ми битими виглядали, то це було б добре. На тому ми вчились
би, як завтра ворога побивати. Нам натомість підсовують літературу, яка змагає
в нас живих, що залишились після Бродів, душі вбити, аби ми другий раз на ті
битви не підіймались» [там само].
На нашу думку, тему бойовиська під Бродами автор прагнув розкрити як
трагедію визвольної війни, що переросла в громадянське протистояння,
засудити тих українських «патріотів», які переслідували власні політичні
амбіції, що призвело до братовбивчої війни. Повість доводить, що союз із
загарбником (совітами / фашистською Німеччиною) задля боротьби за свою
незалежність ніколи ще не приніс позитивного результату. Звичайно, тема та
проблеми твору пов’язані між собою, зумовлюють одне одного. Ми вважаємо,
що в повісті «Огненне коло» провідне місце посідає блок національних (власне
– українських) проблем, до якого ми зараховуємо такі проблеми-складники:
– Україна, її народ у системі страшного протистояння двох імперських
ідеологій – більшовицько-комуністичної та фашистської.
– творення українського війська в умовах української бездержавності. Іван
Багряний устами головних героїв – Петра і Романа – говорить про дивізію як
основу майбутньої національної армії.
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ЛАТИНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Мова – це засіб спілкування. Адже вона об'єднує людей у межах народу, а
вивчення іноземних мов дає різним народам можливість спілкуватись один з
одним.
Усі ми знаємо, наскільки важливо вивчати іноземні мови, а особливо мову
міжнародного спілкування. Сьогодні цією мовою є англійська. Англійська є
найпопулярнішою та найпоширенішою мовою у світі. Вона використовується
громадянами всіх країн у політиці, торгівлі, науці, туризмі, журналістиці,
мистецтвах та в інших сферах нашого життя. Саме тому кожна освічена
людина прагне вивчити англійську мову.
Проте людям, зацікавленим у лінгвістиці, не достатньо лише оволодіти
мовою, як засобом спілкування. Для науковців надзвичайно важливо вивчити
історію та походження англійської мови, адже це допомагає зрозуміти її
структуру, граматику, словник, особливості використання слів та інші складові
англійської мови. Однією з цих складових є іншомовні, зокрема латинські,
запозичення. Загалом запозичення є важливим фактором розвитку мови й
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оновленні її лексичної системи. Латинська мова, яка проникала на завойовані
території протягом кількох століть, видозмінюючись і вступаючи в тісну
взаємодію з місцевими діалектами та племінними мовами, і врешті-решт
здійснила значний вплив на англійську мову як самостійну. Важливо зрозуміти,
що латина є мертвою мовою, але вона продовжує жити в інших мовах і
англійська, безумовно, є однією з них.
Латина бере початок з невеликої території на Тибру від річки, назва якої
Latinum. Незабаром поширюється на Італію, а зі створенням Римської імперії на
великі частини відомого стародавнього світу. Латинська римська стає
літературною мовою нової імперії. Золотий вік латинської літературної мови
відбувається між 80 ст. до н. е. – 14 ст. н.е. Віхи розвитку латинської мови в
Європі пропонуються на основі таблиці нижче.
Таблиця 1 - Еволюція латинської мови в Європі
Дата
1000 р. до н.е.

Подія

Індоєвропейські іммігранти:
італійські народності, що мігрували з півночі
Формування абетки

VII ст. до н. е..
Ранній період – 250 р. до н. е.
Енній, Плавт, Теренцій
– 80 р. до н. е.
Золотий Вік – 80 р. н. е. – 14р. проза: Юлій Цезар, Цицерон і Лівій поезія: Катулл, Лукрецій,
н. е.
Вергілій, Горацій і Овідій
Срібний Вік –14 н.е. – 130 р. Середина другого століття:
н .е.
Тацит, Ювеналь, Пліній молодший і Сетоніус
Пізній латинський період – II
Падіння Імперії
ст. – VI ст.

Історія англійської мови має п’ять періодів поступового впливу на неї
латини.
1-ий період (1 століття до н. е.) Велика частина території, відомої сьогодні
як Європа, була окупована Римською імперією. Серед жителів континенту були
германські племена "варварів", як їх називали римляни. Вони були справді на
примітивній стадії розвитку, особливо порівняно з високим рівнем цивілізації в
Римі. Але між германськими племенами і римлянами велася торгівля, і перші
отримали знання нових і корисних речей. . Натомість римляни навчилися
робити вершкове масло і сир, і природно, що вони збагатили словами,
пов’язаними з виготовленням цих харчових продуктів, свою мову. Також
завдяки римлянам германські племена дізнались про деякі нові фрукти й овочі,
яких вони раніше не знали. Латинські назви цих фруктів і овочів увійшли в
їхній словниковий запас, відобразивши це нове знання:
cherry – lat. ceracum;
pear
– lat. pirum;
plum – lat. prunus;
pea
– lat. pisum;
beat
– lat. beta;
pepper – lat. piper;
Латинські слова стали ранньою
групою запозичень у майбутній
англійській мові, яка була сформована на основі германських племінних мов.
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2-ий період (5 століття н. е.) Кілька германських племен (найчисленніші
серед них були англи, сакси і юти) мігрували через море, через протоку відому
як Ла-Манш на Британських островах. Там вони зіткнулися з кельтами,
корінними жителями островів. Протягом своїх численних контактів з
переможеними кельтами завойовники дізналися і засвоїли кельтські слова.
3-ій період (7 століття н. е.) Це століття було значним для цивілізації в
Англії. Латинська мова була офіційною мовою християнської церкви і, отже,
супроводжувалась
періодом латинських запозичень. В основному ці
запозичення зазначались церковними назвами і ритуалами. Наприклад:
Priest – lat. presbuter; nun (черниця) – lat. nonna; bishop (єпископ) – lat.
episcopus; candle (свічкa) – lat. candelа. Крім того, цей період включає в себе всі
запозичення, що стосуються освіти. Це було цілком природно, бо перші школи
в Англії були церковні школи, і першими вчителями були священики і монахи.
Отже, слово "школа"(school), "вчений"(scholar), "магістр"(magister) є
латинськими.
4-ий період (з кінця I століття до середини XI століття). В цей період
Англія пережила кілька скандинавських вторгнень, які, безумовно, залишили
свій слід. Існують деякі приклади раннього скандинавського запозичення :
husband (scand. hus+bondi – inhabitant of the house); widow (scand. Vindauga – the
eye of the wind).
5-ий період (Ренесанс)
Використання просторіччя прискорило процес відштовхування
від
латинської мови в церквах, судах і класах, і це означало, що англійська мова
стала академічною мовою з національною ідентичністю. Однак, у той час, як
англійська стала незалежною, не можливо було повністю відмовитися від
латинської мови. Латина використовувалась у мові англійської еліти. Латина
була пов'язана з освіченими людьми і з купецтвом. Період Ренесансу був
ознаменований зростанням лексики в історії англійської мови. Англійська мова
набула багато нових запозичень, які стали термінами. Цей процес призвів до
необхідності складання англійських словників для пояснення нових термінів,
які увійшли в лексику. Семюел Джонсон опублікував "Словник англійської
мови" в 1755 році.
До 1776 р. панування англійської мови стало стабільним. Але латина
залишилися в таких галузях, як медицина і ботаніка.
Під латинськими запозиченнями ми повинні розуміти слова, запозичені з
латини без змін (майже всі), і термінологічні слова, які складаються з різних
комбінацій, запозичених і рідних морфем. Морфеми поділяються на два великі
класи: корені та афікси. Пізніше вони потрапляють в префікси, які у свою чергу
передують кореню в структурі слова і суфіксу, який слідує за коренем. Слова,
які складаються з кореня і афікса, називаються похідні, і цей процес
називається процесом афіксації. Похідні слова вкрай численні в англійській
лексиці.
За великий відтинок часу англійська мова завдяки впливу латини значно
змінилася від тої, яку науковці називають староанглійською, збагатившись
новими словами та виразами, змінивши морфеми, збагативши англійський
словник та його структуру.
Наукова термінологія включає в себе медичну, хімічну, біологічну,
юридичну, фізичну тощо. Є багато латинських термінів, які використовуються
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в англійській мові. Такі терміни утворені з латинськими префіксами і
суфіксами, але більшість термінів запозичені повністю з латини.
Таблиця 2 - Запозичені афікси. Латинські суфікси
Суфікси
Приклади
Творення іменника
Суфікс -ion
Communion, legion, opinion
Суфікс -tion
Generation, civilization, population
Творення дієслова
Суфікс -ate
Mandate, illuminate, generate
Суфікс -ute
Solute, attribute, contribute
Творення прикметника
Суфікс -able
Disable. Curable, despicable, disposable
Суфікс -ate
Accurate, gestate, ultimate, desperate
Суфікс -ant
Arrogant ,dormant, constant, elegant

Юридичні терміни:
legal (legal is); ab unito – at the beginning; ab invito – against someone's will
а posteriori – with experience; pater – father; liber – free; permutetio –
exchange.
Фізичні терміни:
aggregate (aggrego); affinity (finis); gradient (gradior); perpetual (perpetuus).
Біологічні терміни (багато слів мають запозиченні корені):
elm – ulmus; brant – branta bernicla; radiation (radiatio); brome – bromus;
gravitation (gravitatio); graduation (graduatio); exposition (pono); fig – ficus.
Латинські запозичення використовуються в науці, мистецтві, медицині та
торгівлі.
Спілкування англійською мовою передбачає часте вживання різних
абревіатур, прислів’їв та висловів. Лексика такого плану відома навіть учням
молодшої школи, проте навряд чи вони знають, що більшість цих абревіатур та
висловів були запозичені саме з латинської мови.

Таблиця 3 - Найбільш уживані латинські запозичення, які використовуються у
щоденному спілкуванні
Англійська мова
Латина
Абревіатури
Afternoon
p.m. – post meridiem
and the rest
etc. – et cetra
before noon
a.m. – ante meridiem
for example
e.g. – exempli gratia
in the year of the Lord
A.D. – Anno Domini
may (s)he rest in peace
R.I.P. – requiescat in pace
written afterwards
P.S. – Post Scriptum
Вислови та прислів’я
out of charge
pro bono
time flies
tempus fugit
in honor
ad honorem
in fact
de facto
I came, I saw, I conquered.
Veni, vidi, vici.
Deeds, not words!
Facta, non verba!
nota bene
observe carefully
If you are wise, be a bee.
Si sapis, sis apis.
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The sun shines upon all.
Rome was not built in one day.
Man is a wolf to man.
The water drop drills stone (not by the force,
but by falling often). The endurance can
overcome the obstacle even without the force.
Where is the unity, there is the victory.
I know that I know nothing. Certain knowledge
cannot be obtained.
Fortune aids the brave.
Truth never perishes.
Luck helps those who are brave.

Status quo.
Non uno die Roma aedificata est.
Homo homini lupus. Plautus.
Gutta cavat lapidem (non vi, sed saepe cadendo).
Ovid.
Vade mecum.
Scio me nihil scire. Socrates.
Fortes Fortuna adjuvat. Terence.
Vice versa.
Audaces fortuna invat. Vergil.

Отже, вивчення впливу латини на англійську мову сприяє отриманню
повнішої інформації про сучасну англійську мову з точки зору її історії та
розвитку. Адже, незважаючи на те що латинська мова є давно мертвою,
англійська мова є тісно з нею пов’язана (28,24 % англійського словника
складають саме запозичення з латинської мови). За великий відтинок часу
англійська мова завдяки впливу латини значно змінилася від тої, яку науковці
називають староанглійською, збагатившись новими словами та виразами,
змінивши морфеми, збагативши англійський словник та його структуру.
Латинські запозичення досі широко використовуються в повсякденній сучасній
англійській мові, а вивчення впливу латини на англійську мову сприяє
отриманню повнішої інформації про сучасну англійську мову з точки зору її
історії та розвитку.
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СИМВОЛІКА ОБРАЗУ ТРОЯНДИ В ПОЕЗІЇ ЧЛЕНІВ ЛІТЕРАТУРНОЇ
СТУДІЇ «ПЕГАС», ЩО ДІЄ ПРИ ВІЛЬШАНСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ
Квіти — одне з найпрекрасніших творінь природи. Це своєрідна емблема
усього найсвятішого, найзаповітнішого, невимовного, що приховано в
глибинах душі. Те, що квіти приносять радість, естетичну насолоду, знають усі.
Та вони мають певну мову і в мистецтві слугують символом для виявлення
почуттів, переживань, думок.
Рослинна символіка у літературі постійно привертає увагу дослідників.
Головний теоретик німецького романтизму Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінґ
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писав: «Растение существует не ради себя самого, а для обозначения чего-то
другого [7, с. 346]». Причину зазначеного інтересу він вбачав у тому, що у світі
природи рослини найбільше схожі на людину, а тому постійно ваблять її до
себе.
Російський літературознавець Ю.М. Лотман [1, с.78], установив, що для
культури початку ХІХ століття яскравим атрибутом була театральність. У цей
час у суспільстві різних країн все більшої популярності набуває мова квітів, з
допомогою якої спілкуються, залишають послання в альбомах, пишуть
закодовані листи.
Розгорнутий аналіз рослинних символів представлений у монографії
К.І.Шарафадіної ««Язык цветов» в русской поэзии и литературном обходе
первой половины XIX в.», у якій зазначено, що протягом багатьох років люди
намагалися розгадати таємницю символіки квітів, вивчаючи складені про них
міфи та легенди. Як правило, квіти асоціюються з певними якостями людини [6,
с. 36]. У полі зору нашої уваги – образ троянди.
Із специфічних досліджень образу троянди потрібно виділити роботу
А.Веселовського «Из поэтики розы» (1898), в якій дослідник назвав троянду
«емким образом [2]», що забезпечило образу міжнародний характер, та
науковий доробок М.Ф.Золотницького «Цветы в легендах и пересказах» (1913),
в якому вчений розповідає про естетичну та емоційну роль найпривабливіших
та найпопулярніших квітів у житті людей, а також у поезії різних народів.
Особливу увагу автор приділяє образу троянди, називаючи її «царицею квітів».
«Її любили, перед нею схилялись, її оспівували з давніх-давен. [3 , с. 76 ]».
Мова троянди була завжди багатозначною, тим вона виявилася
найцікавішою для нашого дослідження. Ця тема невичерпна для всіх поколінь,
адже несе в собі великий естетичний потенціал, виховуючи в кожній людині
почуття прекрасного.
Троянда завжди викликала у поетів натхнення. Віршотворці не могли
залишатися байдужими, дивлячись на красу, ніжність та витонченість цієї
квітки. Поети складали красиві вірші про троянди, які потім ставали піснями,
романсами. Так було і багато століть назад, так продовжується і тепер.
Моє знайомство із поезією членів літературної студії «Пегас», що діє при
Вільшанській сільській бібліотеці, відбулося під час одного із засідань,
присвяченого пам’яті трьох святих великомучениць Віри, Надії, Любові і їх
матері Софії.
Я зробила для себе відкриття, що символічний образ троянди посідає
чільне місце у творах поетів – любителів. До студії входять люди різного віку,
але тема кохання, жіночності, краси, вірності, духовності об’єднує їх в одне
ціле. У мене виникло бажання перейти глибше познайомитись із поезіями моїх
земляків, про яких я мало що знала.
І ось читаю:
Троянди білі і рожеві,
Червоні, жовті і рябі
В саду я посадила в себе
На радість людям і собі.
Це поетичний твір учителя української мови та літератури Федьо Надії
Іванівни.
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Прості слова, на перший погляд, але у них роздум про долю жіночої краси,
яку уособлює Троянда. Над нею насміхався майор: «…схилившись, айстрам
повідав, що він троянд затьмить красою, бо їхній цвіт уже опав», хотів
понівечити вітер-гуляка: «Хотів було троянд торкнутись, та наштовхнувсь на
колючки…», але вона виявилася сильнішою: «Майор тепер не хвастав більше, а
вітер гладив пелюстки…» і своїм колючим норовом примусила поважати себе і
цінувати навколишню красу, якщо бажаєш бути по – справжньому щасливий:
І той по – справжньому щасливий,
Хто вміє цю красу любить.
Троянда і Любов, як дві рідні сестри, вони можуть бути різними, але
близькими і рідними по крові. Тому ця тема і ці два образи є вічними. Вони є
головними у поезії «Троянда і Любов» цієї ж авторки:
Довго троянда хворіла…
…Так і з Любов’ю буває:
То захворіє, то вмить
Полум’ям ясним засяє,
Тільки зумій напоїть.
Символом колючої, невірної любові стала троянда у поезії «Он как-то
подарил ей розу» Грицай Яни, переможиці конкурсів авторської поезії у 2014,
2015, 2016 роках:
Он как-то подарил ей розу,
Но вот шипы не обломал...
Звучить біль, розчарування у першому коханні, але це лиш мить. «Вытри
слезы, ну просто он не твой причал», - заявляє авторка.
Образ чарівно гарної дівчини – троянди знайшов своє місце у поезії
молодої творчої натури Чепкої Альони, яка посіла призові місця в районних
конкурсах науково – історичних праць «Голодомор 1932-33 р.р.» та
«Депортація молоді до Німеччини 1942 – 43 рр.». Стала лауреатом в обласному
галузевому конкурсі поетичних творів працівників закладів охорони здоров’я
Харківського регіону. Називається твір «Легенда про троянду».
Образ, пронесений через тисячоліття, став символом великої любові,
заради якої царівна пожертвувала своїм життям:
Квітку назвав він – Троянда,
Бо як царівна була гарна.
Шипи на ній – символ меча,
Яким батько вбив доньку з плеча.
У поезії «Пурпуровий цвіт» образ троянди символізує краплі пролитої
крові синів України, які стали на захист рідної землі і авторка закликає: «Не
торкайте того цвіту, що гнеться додолу, не рвіть Україну, бо станем до бою!»
«Троянда – вічний символ любові», - стверджує керівник студії «Пегас»
Слатина Олена у своїй поезії «Не забуду». Вона допомагала у грізні роки війни,
у мирні дні. Це почуття – незгасне. Воно зігріває душі як молодих, так і людей
похилого віку, допомагає жити, боротись, відстоювати, захищати, шанувати та
берегти цей божий дар по імені Любов:
Через месяц, через годы, через двести лет
В моем сердце не увянет
Чудный роз букет.
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Надзвичайно ніжно, поетично, природньо розкрито образ троянди у вірші
Людмили Мовчан «Чому в троянди гострі колючки?» Єдність дівочої і
навколишньої краси розкривається в ньому: «В саду весняному цвіла троянда
біла, така несказанно прекрасна і зваблива, неначе то була сама весна».
Троянда «тендітна, ніжна, чарівна», їй «птахи радісно співали»,
«залицялися тумани», «місяць погляду не зводив» від чарівної краси квітки,
«коники співали серенади», «соловейко тьохкав на світанку» Здавалось би, чого
ще треба? Чому ж у квітки гострі колючки? І відповіддю на це запитання є
слова:
Щоб вижити у цім жорстокім світі
Красі потрібні гострі колючки.
Отже, троянда у поезіях студіївців «Пегас» - це узагальнений і досить
абстрактний образ жінки, тендітної, красивої, ніжної, люблячої, страждаючої,
гордої і здатної на самопожертву.
В одному образі, як в усмішці Джоконди, безліч відтінків гіркоти,
непорочності, стриманої одержимості, неприхованої іронії… .
Житиме вічно троянда,
Поки йдуть рясні дощі.
Буде любов полум’яна
Тільки у світлій душі
Троянди
Троянди білі і рожеві,
Червоні, жовті і рябі
В саду я посадила в себе
На радість людям і собі.
А поруч – айстри і майори,
І чорнобривці, як розмай,
І різно, різнокольорово
Гуляв по саду квіткограй.
Майор – хвастун піднявся в гору,
Схилившись, айстрам повідав,
Що він троянд затьмить красою,
Бо їхній цвіт вже опадав.
Розмову цю підслухав вітер,
Підкрався, з силою дмухнув
І поламав майору віти,
Аж до землі його нагнув.
Хотів було троянд торкнутись,
Та наштовхнувсь на колючки,
Й вони, на зло майору й вітру,
Ще аж до осені цвіли.
Майор тепер не хвастав більше,
А вітер гладив пелюстки,
Троянд торкався ніжно – ніжно,
Бо в них колючі гілочки.
В природі все навкруг красиве,
Як неба чистого блакить,
І той по - справжньому щасливий,
224

Хто вміє цю красу любить.

Троянда і Любов

Довго троянда хворіла,
Сонце палило її,
Дощика з неба молила
Й соку від неньки – землі.
Дощик почув ту молитву,
Вмив її і напоїв
Гілочку кожну і квітку,
Душу троянді зігрів.
Та посміхнулася сонцю,
Чемно вклонилась дощу
І розцвіла під віконцем,
Подарувавши красу.
Так і з любов’ю буває:
То захворіє, то вмить
Полум’ям ясним засяє,
Тільки зумій напоїть.
Дотиком ніжним, і ласкою,
І поцілунка теплом,
Справжньою, щирою казкою,
Де владарює добро.

Федьо Н.І.

Федьо Н.І.
****

Он как-то подарил ей розу,
Но вот шипы не обломал...
Она жила в любовных грезах,
Он пел безликие слова.
Он не растрачивался сильно,
Без лишних чувств, без лишних фраз,
Она ж, по девичьи, наивно,
Ловила свет любимых глаз.
Она считала - он спаситель,
И будет с ней его душа,
Но оказался победитель
Всего лиш частью миража
Вот так бывает, вытри слезы,
Ну просто он не твой причал.
Он как-то подарил ей розу,
Но вот шипы не обломал.
Легенда про троянду
Легенда ця забулася давно,
Та все ж на справді це було:
Народилась донька у царя –
Початок нового життя…
Батьки ім’я дали – Троянда,
Дівчина була чарівно-гарна.
Рум’яні щічки, карі очі
Світилися щодня, щоночі.
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Грицай Яна

Росла вона в турботі,
Допомагала людям у роботі.
Юний садівник її кохав
І час розквітнути настав,
Та батько став на перепоні,
Лишив хлопця коханого волі.
Троянда обіцянку дала,
Що зостанеться на віки одна.
Потускніли її оченята,
Тісною стала для неї кімната.
Вона не їла і не спала
Лиш садом темним блукала
І почула батька розмову,
З сторожею його змову.
Цар вирішив хлопця убити,
Вночі мечем груди пронзити.
Дівчина ключі від гратів дістала,
Тікати коханому наказала,
Сама ж на його місце лягла
І смерті від батька чекала.
Ось почулися в темряві кроки,
Не зрівняються з ними пороки.
Відкрилися грати, тихо зайшли,
Удару мечем нанесли…
І все тихо зав’яло з тим днем,
А садівник із кров’ю, з вогнем
Квітку чарівну створив,
Після чого себе теж згубив.
Квітку назвав він – Троянда,
Бо як царівна була гарна.
Шипи на ній – символ меча,
Яким батько вбив доньку з плеча.
Лиш вона в тому році цвіла,
А в ній царівна та жила.
Тому троянда – це символ кохання
І в ньому – вічному, зізнання…
Пурпуровий цвіт
Зацвіла в саду троянда,
Пурпуровим цвітом,
Хай росте собі червона,
Облетить за вітром.
Бо, той колір – краплі крові,
Що ллє Україна.
Не чіпайте, не ламайте,
То життя неньки сина.
Не торкайте того цвіту,
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Чепка Альона

Що гнеться до долу,
Не рвіть Україну,
Бо станем до бою!

Не забуду

Чепка Альона

Не забыть мне роз февральских,
Не забыть их тонкий аромат.
Не забыть твой взгляд влюбленный
Двух сердец набат.
Не забуду, не забуду, не забуду – нет.
Через месяц, через годы, через двести лет
В моем сердце не увянет
Чудных роз букет.
Будут холода и вьюги,
Будет снегопад,
Но зиме не заморозить
Грез прекрасных сад.
В феврале алеют розы
На снегу в саду,
Верь мне, милый, наши грезы
Нам на счастье, а не на беду.
Слатина Олена
Чому в троянди гострі колючки?
В саду весняному цвіла троянда біла
Така тендітна, ніжна, чарівна,
Така несказанно прекрасна і зваблива,
Неначе то була сама весна.
Птахи для неї радісно співали,
Шуміли трави про кохання їй,
І серенади коники співали,
Їй присягаючись у вірності своїй.
Панкові роси перли дарували,
А сонце пестило промінням золотим,
Метелики для неї танцювали,
Вмивало небо дощиком рясним.
До неї залицялися тумани,
Красу її ховаючи в серпанку,
Про вічне щастя і життя безхмарне
Їй соловейко тьохкав на світанку.
Ночами місяць погляду не зводив
З її легких, пахучих пелюсток
І думав, що нема такої вроди
У жодної із сяючих зірок.
Була троянда що не день то краща,
Старий неначе помолодшав сад,
Здавалось, пахне радістю і щастям
ЇЇ п’янкий, солодкий аромат.
Ті дивні пахощі відчув гуляка – вітер.
Ввірвавсь до саду і знайшов її,
Торкнув зелене листя, буйні віти
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І, граючись, схилив аж до землі…
Сховались в травах коники зелені
І соловейко стих в кущах бузку,
Лиш промінь сонця кинувся до неї,
Але потрапив в хмару грозову.
А вітер шаленів і не спинявся,
Щосили дув на білі пелюстки,
Гудів оскаженіло і сміявся,
Ламаючи тендітні гілочки.
А потім стих. Гайнув кудись у поле,
Чи, може, в ліс, а, може, у гаї,
А білі пелюстки були довкола,
Розкидані безладно по землі.
Цвірінькнув горобець: «Не плач, не треба»,
Хоч і в самого був на серці гострий щем,
Не стрималось тоді і заридало небо
Холодним безутішним сліз дощем.
Троянда біла стримано мовчала,
Терпіла біль образи, як могла,
Душа нестерпно так її страждала,
Але вона той біль перемогла.
Наступний ранок, зливою умитий,
Несміливо заглянув у садок
І не впізнав – була троянда біла,
Немов в намисті з гострих колючок.
Були невпізнано колючі її віти,
Трояндові ховаючи квітки…
Щоб вижити у цьому злому світі,
Красі потрібні гострі колючки.
Мовчан Людмила
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Сучасна нормативно-правова база, концепції розвитку національної школи
України вимагають виховання освіченої, здорової людини із сформованими
загальнолюдськими, моральними цінностями.
У Концепції загальної середньої освіти зроблено наголос на тому, що
школа – це простір життя дитини. Тут вона не готується до життя, а повноцінно
живе, і тому всю діяльність навчальному закладу слід вибудовувати так, щоб
сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.
Забезпечення виконання такого завдання значною мірою залежить від
діяльності класного керівника, який виконує цілу низку професійно педагогічних функцій щодо учнів, батьків, учителів. Однією із задач класного
керівника є допомога у становленні особистості учня, створення умов для вияву
і збагачення його внутрішніх сил, схильностей, інтересів і здібностей.
На різних етапах розвитку колективу класний керівник висуває конкретні
завдання та реалізовує їх. Його діяльність досягає своєї мети і дає найкращі
результати за умови, що робота ведеться за певною системою.
Формуюча ідея, яка спрямовує весь потенціал нашого педагогічного
колективу, учнів і батьків – є створення в умовах сільської освіти «Школи
Культури життєвого самовизначення». Реалізація такої ідеї дозволяє розв’язати
основне завдання – виростити такого випускника, який буде усвідомлювати
себе суб’єктом власного життя, буде вміти приймати рішення і нести
відповідальність за власну поведінку й долю, буде компетентним і
конкурентно-здатним, справжнім патріотом своєї країни, зможе
стати
успішним та самореалізуватись.
Відповідно до Концепції виховної роботи гімназії мною створено власну
концепцію розвитку особистості в класному колективі “Шлях до себе”, яка
базується на вивченні класу і кожного учня окремо. “Шлях до себе” – Програма
досягнення успіху через потенційні можливості учня.
Формула самовизначення і саморозвитку особистості школяра, яка лягла в
основу Програми лаконічна – допоможи собі сам. Допоможи собі сам – це
значить: вийди з сірої маси середняків, стань творцем свого життя, вчись
усього, що може допомогти твоєму становленню та успіху, докладай зусиль,
аби бути здоровим, культурним, компетентним.
Розроблена Програма «Шлях до себе» дає можливість для розв'язання
найактуальніших проблем сьогодення – ефективного виконання соціального
замовлення нашої держави щодо забезпечення нової освітньої якості освітнього
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процесу.
Мета Програми: сприяння розвитку життєвої компетентності особистості,
її творчого потенціалу. Завдання Програми:
- збільшення самоповаги учня на поглиблене усвідомлення ним своєї
цінності як особистості;
- актуалізувати ціннісно-мотиваційну сферу учня та утвердити
своєрідність індивідуального існування;
- розвивати навички самопізнання, самоаналізу та саморегуляції;
- допомогти кожному зрозуміти свою необхідність у житті;
- вироблення активної життєвої позиції.
Основні шляхи реалізації Програми, які забезпечують виховання і
розвиток духовно багатої, життєлюбної, талановитої особистості, готової до
творчої діяльності, здатної до самореалізації в соціумі, передбачають:
- пізнання духовного світу особистості;
- формування загально навчальних, інтелектуальних вмінь і навичок;
- сприяння духовному відродженню особистості на основі загально національних цінностей і моралі;
- творення добра і краси;
- створення яскравого класного колективу як умови саморозвитку і
самореалізації особистості;
- демократизація життя класу;
- формування культури здоров’я;
- робота в трикутнику «Школа – сім’я – соціальне середовище»;
- проектування розвитку особистості.
В результаті цього необхідно створити умови для правильної, раціональної
організації виховної роботи, для здійснення індивідуального підходу.
Педагогіка співробітництва стає тим сприятливим середовищем, у якому
самоврядування стає рухом до власного розвитку дитини. Концепція показує,
що урочна та позакласна робота тісно взаємопов'язані та складають одне ціле.
Використання таких методів виховання як формування свідомої
особистості, організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки,
стимулювання поведінки та діяльності учнів, методи контролю, самоконтролю
та самооцінки у вихованні і є умовою успішного виховання.
Кожна дитина – це свій характер, свої погляди на життя, своє відношення
до оточуючого, своя реакція на хороше і погане. О.В.Сухомлинський
наголошував, що “без знання дитини – її розумового розвитку, здібностей,
задатків, схильностей – немає виховання”.
Пізнання духовного світу особистості – шлях до формування її стійкої
особистісної позиції, шлях до її творчого розвитку.
Тому запорукою успіху кожного класного керівника є ефективна
діагностика рівня розвитку учнів, яка дозволяє побачити позитивну і негативну
динаміку в процесах формування юної особистості. Будь-яку інформацію, яку
ми отримуємо в результаті діагностики, необхідно враховувати під час
планування виховної роботи. Краще пізнавши особистість школяра, ми можемо
правильно і грамотно корегувати навчальний процес, вберегти дитину від
помилок і допомогти їй вирішувати чимало особистих проблем.
Дослідження слід проводити на основі використання досягнень психологопедагогічної науки за допомогою психологічної служби гімназії. Така
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діагностика як «Опитування суб´єктивного ставлення школяра до себе,
діяльності, оточуючих», «Виявлення організаторських та комунікативних
здібностей учнів», «Вивчення рівня вихованості учня» тощо дозволяє
визначити рівень пізнавальних можливостей учнів, їх ціннісних орієнтацій,
особистісних якостей, мотивацію їх діяльності, вивчити їх інтереси та нахили, а
також контролювати хід і темп їх психічного розвитку, виявити їхні
індивідуальні і потенційні можливості і, таким чином, управляти навчальновиховним процесом.
Саме тому було створено «Банк загальних ініціатив класу”, що привело до
організації неформального об’єднання учнів “Діалог”. Учні подають різні
пропозиції, ідеї. Якщо конкретна ідея сприймається в класному колективі, то
вона заноситься до «Банку ЗІК». Діти виступають генераторами ідей, різних
колективних творчих справ, вони підказують теми заходів, які для них цікаві,
шукають необхідні матеріали, відображають те, що відповідає їх
світосприйманню. Мої вихованці виступають в ролі співавторів, аналітиків,
акторів, ведучих тощо. Такі авторські ідеї сприяють розвитку громадянської
активності, лідерських задатків дітей, формують особистісне зростання дитини
(відповідно до ролі, яка їй відводиться).
Діагностика потенційних можливостей учнів, вивчення їх нахилів,
здібностей і обдарувань відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні
загально навчальних інтелектуальних вмінь і навичок.
Позитивна динаміка відбувається за рахунок цілеспрямованого виховання і
залучення дітей до різних видів навчальної діяльності (інтерактивні конкурси:
Всеукраїнський
інтерактивний
природничий
конкурс
«Колосок»,
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», Міжнародний конкурс юних
математиків «Кенгуру», робота у Малій академії наук, інтелектуальні ігри
тощо). Така запланована інтеграція змісту навчальних предметів як в урочній
так і в позаурочній діяльності сприяє посиленню мотиваційної сфери пізнання
практично кожного учня.
Відвідування уроків з різних предметів у своєму класі, дає можливість
розуміти критерії оцінки різних видів робіт, допомогти учню усвідомити свої
сильні та слабкі сторони, спільно виробити правила поведінки на уроках, а
також вчитися розуміти свої почуття та почуття інших. Формування загально
навчальних інтелектуальних вмінь і навичок через синтез уроків, на яких
формуються прості і наочні знання, і уроків, на яких створюється мотиваційна
сфера знань, – це і є шлях розкриття талантів вихованців.
Джерелом всебічного розвитку гімназистів, яке допомагає їм усвідомити
своє місце в житті є духовне відродження особистості на основі
загальнонаціональних цінностей і моралі.
Саме з метою формування в учнів почуття патріотизму, розуміння
нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього реалізуються
певні технології щодо залучення дітей до пошукової, краєзнавчої, науководослідницької роботи.
Сьогодні неможливе виховання дитини без формування екологічної
культури. Для мене однозначне правило: екологічне виховання повинно бути
тільки в конкретній діяльності. А саме: посади дерево, розчисти замулений
струмочок, попрацюй на шкільній ділянці, замилуйся краєвидом рідного краю
під час походів, екскурсій. Дбаю, щоб тисячі найтонших ниток пов’язали
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дитину з Батьківщиною за той короткий проміжок дитинства, що випадає на
школу.
«Твори добро і красу» – тверджу своїм вихованцям. Залучення дітей до
творчої діяльності (робота в образотворчій студії «Палітра», в літературному
клубі «Слово», музичній студії «Зоряний дощ») формує творчу мотивацію,
особливе прагнення до самоствердження, потребу до самореалізації.
Створення освітньо - виховного середовища класу забезпечує
стимулювання саморозвитку окремої дитини, створює ситуації успіху і
забезпечує систему «зворотного зв’язку». Основними організаційнозмістовними підходами до формування освітньо - виховного середовища є:
самореалізація в різних видах діяльності, систематичне виконання доручень,
самостійний пошук дій, формування “Банку загальних ініціатив”, спілкування
рівний – рівному, формування учнівської еліти.
Плануючи виховну роботу, надаю велике значення створенню яскравого
класного колективу як умови саморозвитку і самореалізації особистості.
Захоплення моїх вихованців дуже різноманітні. Вони із задоволенням
беруть участь в конкурсах, оглядах, фестивалях, змаганнях тощо. І не просто
беруть участь, а прикладають всі зусилля для того, щоб бути кращими,
прагнуть перемоги і досягають її. Всі свої успіхи ми заносимо до «Банку
ситуацій успіху».
Сприятливі умови для саморозвитку особистості створює демократизація
життя класного колективу. Сьогодні особливим завоюванням класу є
демократія, дух свободи, творчості, що пронизує все життя класу. Це і
демократичні вибори органів самоврядування класу, і творчі самостійні
проекти, і робота в учнівському гімназійному Парламенті, і туристичні походи,
спортивні свята, змагання, виховні заходи, що проводяться на повному
самоврядуванні.
Все це дає дітям змогу виявити свою позицію, свій талант в конкретній
справі і, звичайно, формує почуття відповідальності за доручену справу.
Важливою ланкою роботи класного керівника є формування культури
здоров’я.
Школа сьогодні просто зобов’язана розв’язувати проблему здорового
покоління, так як від цього залежить соціально-економічний розвиток як
суспільства так і країни в цілому. Повноцінний фізичний розвиток особистості,
формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонія тіла і духу,
людини і природи – основа фізичного виховання.
Реалізацію цієї проблеми можна здійснити через участь у загальногімназійному проекті “Культура здоров'я». Обов'язково на основі медичних
показників за результатами медичного огляду проводиться моніторинг
показників здоров'я учнів класу. Здорове покоління - здорова нація.
Проте гімназія – це не єдине місце де формується особистість. Кожен
класний керівник має пам’ятати, що участь у розвитку дитини, підготовці її до
життя, формуванні цінностей беруть сім’я, дитячі об’єднання, громадські
організації.
Лише взаємодія у трикутнику «Школа – сім’я – соціальне середовище»
може забезпечити створення цілісного виховного простору. Тому тісний зв’язок
з батьками, робота батьківського комітету класу, співпраця з Будинком дитячої
творчості, ДЮСШ, районною бібліотекою, школами району є невід’ємною
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частиною роботи класного керівника. Переконана, що тільки спільними
зусиллями можна досягти бажаного: виростити фізично і морально здорову
особистість.
Вивчаючи досвід роботи відомих педагогів О.Сухомлинського, Г.Костюка,
В. Галузинського я звернулася до проблеми проектування розвитку
особистості.
Кожна дитина – це особистість, з своїми емоціями, почуттями поглядами і
прагненнями. Першочергове завдання вчителя навчити, дати знання. Але
набагато важливіше допомоги дитині стати на вірний шлях у житті, не
оступитись, вирости добрими і чуйними, допомогти знайти себе у цьому
нелегкому житті. І велика відповідальність у досягненні цього покладається теж
на нас – учителів.
Я йду до класу зі своїм характером, зі своєю вірою, зі своїм духовним
світом, але з бажанням працювати на кожного конкретного учня, забезпечити
умови розвитку кожної дитини, створити яскравих учнів. Мене хвилює багато
питань: як навчити культури спілкування своїх вихованців, приймати думку
однокласника, поважати права кожного в класі, як навчити їх жити за законами
людських стосунків; як організувати їх співжиття так, щоб кожен почував себе
впевнено і захищено, що зробити для того, щоб привернути їх увагу до цінності
здоров’я, навичок здорового способу життя; як спонукати їх до життєвої
творчості; як виростити з них добрих, чуйних людей. І багато – багато інших
питань, на які щоденно необхідно шукати відповідь.
Наші учні дорослішають. Вони іншими очима починають сприймати
оточуючий їх світ, у них інша оцінка цінностей життя. Ми повинні намагатись
зробити все для того, щоб вони не розчарувались у ньому, зберегли оптимізм,
не втратили бажання творчо мислити, розвиватися. І нехай не всі вони
досягнуть високих результатів у навчанні, але я мрію, щоб про кожного з них
змогла з гордістю сказати: “Це мій вихованець”.
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РОЛЬ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії
та практики є формування пізнавальної активності учнів. Ігрові технології є однією
з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими
не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні Саме від її вирішення
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залежить ефективність навчальної діяльності, яка проявляється в міцному засвоєнні
знань, стимулюванні та розвитку інтересу до навчання, формуванні самостійної
думки та підготовці до самостійного життя.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні системи ігор і на
уроках у початковій школі, що сприяли б розвитку пізнавальної активності
молодших школярів.
Об'єктом дослідження є організація пізнавальної діяльності учнів початкової
школи.
Проблема формування пізнавальної активності бере свій початок від
Я. Коменського, який вважав, що освіта повинна збуджувати інтерес до знання і
інтерес до навчання. Викликати зацікавленість до навчання можна різними
способами. Один з них, на думку А. Коменського, яскравість книг для дітей,
жвавість мови. Ці ідеї він реалізував у книжці для дітей «Світ почуттєвих речей
у картинках». Книга дійсно зроблена з урахуванням цікавості її для дітей.
Навчання є праця і повинна залишитися працею, але працею повною
думки, так, щоб самий інтерес до навчання залежав від серйозної думки, а не
яких-небудь прикрас, що є другорядними» [1, с. 27].
Багато уваги приділив К. Ушинський текстам для початкового навчання.
Він сам написав велику кількість статей спеціально для «дитячого читання».
Аналіз їх показує, що вони досить емоційні, написані живою мовою. Звертає
увагу така особливість статей, як їхня наукова інформативність. Причому нова
інформація дається з опорою на досвід дитини, а тому найчастіше викликає в
нього цікавість, подив.
Таким чином, К. Ушинський інтерес розумів як навчання із широким
застосуванням наочності, створенням умов для розвитку мислення, жвавістю
мови спілкування з дитиною. А. Макаренко. – Яка дитина в грі, такою багато в
чому вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча
відбувається насамперед у грі...» [2, с. 372].
У статті О. Пучининої «Гра. У світ за знаннями», автор доводить
необхідність використання гри на уроках узагальнення і перевірки знань. У
кожному турі даються різноманітні завдання: робота з використанням
кросвордів, загадок, ребусів. Урок дуже насичений і привабливий для дітей,
тому що тут присутня їхня улюблена гра [3, с. 18].
У перші роки навчання молодші школярі особливо емоційно ставляться до
вимог і правил школи. Отже, на початкових етапах шкільного життя необхідно
створити таку ситуацію і такі умови, при яких дитині стане зрозуміло, що
кількість і якість придбаних нею знань залежать від її власної активності.
Зорієнтувати дитину в цьому напрямку найкраще в рамках рольової гри.
Серед найбільш популярних методів розвитку пізнавально активності
вчені виділяють ігрову діяльність. До кінця дошкільного віку дитина стає
суб'єктом різних видів діяльності, у неї формується потреба в реалізації себе як
суб'єкта і у розширенні сфери цієї реалізації, що знаходить своє відбиття в
рольовій грі. Потреба до само зміни і здатність до неї можуть сформуватись
лише в процесі шкільного навчання і виховання.
Для розвитку кожного виду сприйняття розроблена система ігор, які
поступово ускладнюються відповідно до етапів формування перцептивних дій.
Система має два рівні складності: перший містить у собі ігри на сприйняття
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властивостей предметів (кольори, форми і ін.), сприйняття простору, часу рухів
і цілісних предметів; другий містить у собі сприйняття природи.
Ігрова система сенсорного навчання дозволяє не тільки цілеспрямовано і
прискорено формувати сприйняття, але і визначити зразковий рівень розвитку
сприйняття.
Змістом рольової гри є стосунки між людьми; підпорядкуванням правилам
відповідно до поставленої мети. Результатом гри є більш глибокі уявлення про
життя і діяльність дорослих людей. Таким чином, гра – це діяльність з
орієнтації в змістах людської діяльності. У цілому гра розглядається як: 1)
особливе ставлення особистості до навколишнього світу, 2) особлива діяльність
дитини, що змінюється і розгортається як його суб'єктивна діяльність, 3)
соціально заданий дитині і засвоєний їм діяльності (або ставлення до світу), 4)
особливий зміст засвоєння, 5) діяльність, у ході якої відбувається розвиток
психіки дитини, 6) соціально-педагогічна форма організації дитячого життя і
«дитячого суспільства».
Гра – це складне соціально-психологічне явище. Як провідна діяльність
дошкільного періоду, вона забезпечує істотні новоутворення у фізичній,
психічній і особистісній сферах, дає ефект загального психічного розвитку. У
грі дитина вчиться керувати собою. [4, с. 41].
До початку молодшого шкільного віку ігрова діяльність не втрачає своєї
ролі, але зміст і спрямованість гри міняється. У цей час значне місце посідають
ігри із правилами і дидактичні ігри. У них дитина вчиться підкоряти свою
поведінку правилам, формуються її рухи, увага, уміння зосередитися, тобто
розвиваються здібності, які особливо важливі для успішного навчання в школі.
Граючи, молодші школярі прагнуть брати на себе ролі, які для них є
привабливими у реальному житті; як правило, пов'язані із проявом сміливості,
мужності і т.ін. У порівнянні з дошкільниками, молодші школярі більше часу
витрачають на обговорення сюжету, розподілу ролей. У конфліктних ситуаціях
у дітей з'являється вміння аналізувати свою діяльність, оцінювати свої вчинки і
можливості.
Під час планування, підготовки й проведення гри на уроці необхідно
дотримуватися наступних принципів і правил:
- учитель повинен чітко усвідомлювати дидактичне завдання використання
ігрових елементів у навчальному процесі й організувати всю діяльність на
уроці з орієнтацією на виконання цих завдань;
- всі учасники повинні знати й виконувати правила гри, про які докладно
інформують до її початку;
- на уроці не повинно бути сторонніх спостерігачів тому важливо утягнути
всіх в активну діяльність. Разом із тим участь у грі – справа добровільна, тому
не варто змушувати дітей пасивних або тих, хто соромляться. Спочатку їм
можна запропонувати ролі експертів чи асистентів учителя. Через деякий час
вони самі попросяться в гру;
- на уроці обов'язково повинен бути елемент несподіванки й
непередбачуваності, що дає можливість активізувати прояв творчих здібностей
учнів;
- періодично варто змінювати правила гри, щоб вона не набридала й
залишалася цікавою дітям. При цьому система підрахунку балів і визначення
переможців повинні залишатися максимально простими й наочними. Дуже
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корисно бали матеріалізувати (у вигляді фішок або зірочок) і записувати їх на
зведеному табло;
- під час розподілу ігрових завдань учитель повинен виявити весь
психологічний і педагогічний такт. Учнів, які не можуть похвалитися знаннями,
необхідно підтримувати, створювати для них ситуацію успіху, щоб вселити
впевненість. Незаперечних відмінників і невтримних лідерів можна й
навантажити відповідно – їхня перемога буде важчою, але не менш бажаною;
- необхідно як можна повніше використовувати багаті можливості гри для
розвитку вміння працювати в колективі, що передбачає розподіл ролей у
команді, причому краще, якщо це зроблять самі учні (під не прямим
керівництвом учителя, звичайно);
- гра неможлива без духу змагання, тому переможці в ній повинні бути
обов'язково. Важливо тільки, щоб азарт не спричинив психологічних травм,
тому не можна допускати образ і глузувань. Програвати, та й вигравати,
потрібно вміти гідно. Як і будь-який урок, ігровий так само завершується
підведенням підсумків. Всі бали учасників підраховують, переводять в оцінки й
виставляють у класний журнал, але лише за бажанням учнів (тільки позитивні
емоції!).
На першому етапі уроку доцільно застосувати короткочасні ігри або ігрові
елементи, які мобілізують увагу й пам'ять учнів. Дуже перспективним
представляється при цьому застосування проблемних методів викладу нового
матеріалу, коли вчитель звертає увагу учнів на існування гносеологічних
протиріч, формулює питання й пропонує учням, утворивши групи, спробувати
знайти відповіді.
Завдання для поетапного рішення проблемної ситуації визначають
заздалегідь, і вони мають різний ступінь складності. Отже, до мети можна
просуватися різними шляхами: або вибираючи багато простих завдань, або
найкоротшим, але більш складним маршрутом. Розташування груп, а також
темп їхнього просування до мети фіксують на схемі карти на дошці.
Періодично з'являються «привали», під час яких групи здійснюють допомогу
відстаючим. Група, яка першою досягла мети, одержує той же «коштовний
вантаж» у вигляді високих оцінок. Гра на цьому може не закінчуватися.
Переможці розходяться по групах, які залишилися, і допомагають їм у боротьбі
за друге місце тощо.
Наприкінці уроку вчитель ще раз нагадує суть проблеми, і всі групи
формулюють своє бачення її рішення. Зрозуміло, що ця гра має потребу в
значній підготовці, але вся робота потім дає певні результати, якщо врахувати,
що знання, здобуті своєю працею, людина засвоює набагато краще, та відчуває
й радість «відкриття».
Можна вважати, що гра виконала свої функції на уроці в тому випадку,
якщо вона забезпечує:
1. Не тільки освоєння дитиною конкретних навчальних умінь, але й
виховання в школяра вміння вчитися;
2. Усвідомлення школярем своїх занять у класі не як гри в школу, а як
навчання; дитина повинна свідомо прийти до навчальної орієнтації на
оволодіння способами навчальних дій.
Якщо після гри вміння й навички учнів не зростають, це означає, що гра не
ефективна і результати її впровадження негативні. Тоді треба шукати причини
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негативних наслідків. Їх може бути дві: перша – якість самої гри низька і не
відповідає вимогам; друга – методика проведення гри має серйозні відхилення
від належного рівня. Позитивний ефект від використання ігор для навчання має
виявитися одразу ж після гри. Він легко виявляється в моральному задоволенні
від гри її учасників.
Існують наступні обмеження для проведення дидактичних ігор:
1. Не варто організовувати навчальну гру, якщо учні недостатньо знають
тему.
2. Недоцільно впроваджувати ігри на заліках і іспитах, якщо вони не
використовувалися в ході навчання.
3. Не слід застосовувати ігри з тих предметів і програмних тем, де вони не
можуть дати позитивного ефекту.
Гра в початковій ланці є засобом пізнання навколишнього світу і себе в
ньому, усвідомлення дітьми мети своєї діяльності, опредмечування абстрактних
понять, розвитку творчої уяви та здібностей, встановлених людяних взаємин.
Більшість вчителів використовує гру як засіб цілеутворення педагогічної
діяльності та інтерпретації її в особисті дії учня. Гра допомагає розвивати
творчу уяву та творчі здібності дитини.
Від уроку до уроку повинні змінюватися сюжети, ігрові ситуації.
Поступово цікава гра, творча композиція слів переростають у справжню
навчально-пізнавальну працю.
Отже, вчителю важливо застосовувати такі методичні прийоми, які б
збуджували думку школярів, підводили їх до самостійних пошуків,висновків та
узагальнень. Сучасна школа має озброїти учнів не лише знаннями, вміннями і
навичками, а й методами творчої розумової і практичної діяльності. Цілком
природно, що саме в грі шукати приховані можливості для успішного засвоєння
учнями навчального матеріалу, формування необхідних умінь і навичок.
Дидактичні ігри дають змогу індивідуалізувати роботу на уроці, давати
завдання, посильні кожному учню, максимально розвиваючи їх здібності. Якщо
спочатку учень зацікавиться лише грою, то його дуже швидко зацікавить
пов`язаний з нею матеріал, у нього виникне потреба вивчити, зрозуміти,
запам`ятати цей матеріал, тобто він почне готуватися до участі в грі. Гра дає
змогу легко привернути увагу й тривалий час підтримувати в учнів інтерес до
тих важливих і складних предметів, властивостей чи явищ, на яких у звичайних
умовах зосередити увагу не завжди вдається. Наприклад, одноманітні
розв`язування прикладів стомлюють дітей, виникає байдужість до навчання.
Проте розв`язування цих самих прикладів у процесі гри «Хто швидше ?» стає
для дітей вже захоплюючою, цікавою діяльністю через конкретність
поставленої мети – в кожного виникає бажання перемогти, не відстати від
товаришів, не підвести їх,показати всьому класу, що він уміє,знає.
У дидактичних іграх діти спостерігають, класифікують предмети за
певними ознаками, виконують аналіз ті синтез, роблять узагальнення. Багато
ігор вимагають уміння висловлювати свою думку в зв`язній і зрозумілій формі.
Гра прищеплює їм позитивні риси характеру : дисциплінованість, розумові
здібності, ініціативу, кмітливість, організованість. Гра розвиває фантазію, волю,
пам`ять, вчить напружувати зусилля, керувати собою, дотримуватися правил
поведінки.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ ШКОЛЯРІВ
У різні часи люди придумують способи запам’ятовування і утримування
різноманітної інформації, формул, іноземних слів, рецептів страв, телефонів,
номерів автомобілів та ін. Звичайно, у кожного свої засоби: від зав’язування
вузликів на пам’ять до створення складних систем запам’ятовування, які
зрозумілі тільки їх автору.
Багато методів ефективного запам’ятовування базується на здатності
людини до асоціацій, тобто умінні зв’язувати те, що потребує запам’ятовування
з тим, що вже відомо. Шлях до успіху лежить через постійну і систематичну
працю над собою та розвитком розумових здібностей.
У даному матеріалі акцентується увага на прийомах раціонального та
образного мислення, активізації уваги і цілеспрямованої фантазії, які
мобілізують творчі сили людини, і, найголовніше, зміцнюють нашу змістовну
асоціативну пам’ять, яка є фундаментом розумової діяльності.
Суть методик, полягає у використанні факторів неординарності,
нестандартних ситуацій, що викликають у нас позитивні емоції та у створенні
емоційних зв’язків.
Опанування даними методиками допоможе кожному бажаючому
покращити свою пам’ять, увагу, комунікабельність, гнучкість мислення та його
оперативність.
Людина, яка скаржиться на погану пам’ять, нерідко просто не вміє
запам’ятовувати, не володіє методами чи мнемотехніками і не враховує умов,
необхідних для успішного запам’ятовування.
Існують певні правила ефективного запам’ятовування.
1. Важливою умовою для того, щоб навчальний матеріал запам’ятовувався
швидко і надовго – це інтерес до того, що запам’ятовується та увага в процесі
засвоєння і відтворення матеріалу.
2. Велике значення для запам’ятовування мають почуття. Все, що
пов’язане з радістю, гнівом, як правило, запам’ятовується краще, ніж те, до
чого людина ставиться байдуже.
3. Дуже важливо також поставити перед собою завдання – міцно і надовго
засвоїти певний матеріал.
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4. Якщо в процесі запам’ятовування порівнювати, узагальнювати, робити
висновки, використовувати смислові опори, угрупування, то в цих умовах
процес засвоєння стає усвідомленим і тому проходить успішніше.
5. Заучувати і повторювати невеликими дозами. Краще вчити по одній
годині сім днів, ніж сім годин підряд протягом дня.
6. Після математики вчити історію, після фізики – літературу, пам’ять
любить контраст.
7. Вивчаючи інформацію, записувати, малювати схеми, графіки,
карикатури, порівнювати з тим, що знав раніше.
8. Не вчити вірші строфами. Короткі заучувати відразу, довгі – ділити на
порції.
9. Чим швидше, не чекаючи повного заучування, намагатися відтворити
вивчену частину, закривши книгу. Не підглядати, коли щось забуто, а
намагатися самостійно пригадати.
10. Вчити напам’ять потрібно заздалегідь, а напередодні лише
повторювати.
11. Використовувати мнемотехнічні прийоми (штучні методи), що
полегшують запам’ятовування.
12. Запам’ятовування – це праця, і праця часто нелегка, тому важлива
умова засвоєння нового матеріалу – наполегливість, заповзятливість у роботі,
вміння не залишати її на півдороги, а досягати міцного і повного
запам’ятовування. Це – вольові якості, без яких неможлива серйозна розумова
робота.
Здатність людини до асоціацій є базою для різноманітних методик
запам’ятовування. Існує три види асоціацій: за суміжністю, протилежністю та
подібністю.
За суміжністю, коли два явища стоять настільки близько в часі чи
просторі, що пригадування одного обов’язково викликає образ другого.
Наприклад, Вінні Пух обов’язково поряд із П’ятачком, Попелюшка з принцом,
заєць із вовком, Кай із Гердою.
Асоціації за протилежністю – коли, наприклад, поняття «зима» викликає
спогади не про холод чи сніг, а про літо.
Асоціації за подібністю можуть бути найрізно-манітнішими: візуальними,
фонетичними, смаковими, тактильними, за запахом.
Однією із найсильніших вважається асоціація за запахом. Ледь вловивши
знайомий запах, ми, мимоволі, пригадуємо всі обставини, які так чи інакше з
ним пов’язані.
Розпочинаючи тренінг, на першому занятті проводиться бесіда, під час
якої подається інформація про різні види пам’яті, а також проводиться
дослідження індивідуальних можливостей пам’яті (зорової, слухової та
комбінованої).
На другому занятті учасники знайомляться з правилами ефективного
запам’ятовування. Акцентується увага на тому, що лише наполеглива і
систематична праця над собою дасть бажані результати. Далі пропонується
перша методика.
Наступні заняття поєднують вправи на активізацію уваги з методиками на
активізацію пам’яті. На кожному наступному занятті відпрацьовуються ці
методики та поступово додаються нові.
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Тренуючи пам’ять, потрібно звільнитися від думки про обмежені
можливості пам’яті (можна провести короткий аутотренінг на розширення
можливостей пам’яті, вільність і розкутість, ствердження позиції «Я можу…»,
«Я – є…»).
Важливим є вміння сконцентрувати увагу, оскільки вона необхідна для
запам’ятовування та відтворення інформації.
Суть запропонованих методик у використанні факторів неординарності,
нестандартних та неіснуючих ситуацій, які викликають у нас позитивні емоції і
вибудовують емоційні зв’язки.
Методики для активізації пам’яті
Розпочинається тренування з десяти слів. З кожним заняттям кількість слів
поступово збільшується. У додатку №1 запропоновані набори по 10, 15, 20 і 25
слів. У процесі занять змінюються не тільки кількість слів, але і їх якість. До
простих слів (дерево, сніг, ваза, газета та ін.) поступово додаються складні
(пам’ять, вічність, математика, космос та ін.).
Методика №1 «МАЛЮНОК»
Інструкція. Запам’ятати не зв’язані між собою слова у заданій
послідовності.
На чистому аркуші паперу виконати уявний малюнок зі слів, зачитаних
тренером. Малюнок розпочинається в одному з кутів і, продовжуючи рухатись
по колу, заповнює весь аркуш. Важливо дотримуватись послідовності його
елементів, щоб потім у повному обсязі відтворити всі продиктовані слова.
«Малюючи», надавати предметам і явищам незвичні форми, розміри та
яскраві кольори. Слідкувати, щоб одні предмети «не ховалися за інші» чи були
малопомітними, бо про них можна забути.
Приклад. Яблуко, дівчинка, каструля, криниця, дзеркало, лінійка, стілець,
портфель, чоботи, дощ.
З даних слів можна утворити наступний малюнок. У нижньому правому
кутку аркуша уявити червоне яблуко, яке лежить на простягнутих долонях
дівчинки, біля ніг якої стоїть велика каструля. Вище над дівчинкою
«намалювати» криницю, біля якої стоїть велике дзеркало, а на ньому
причіплена метрова зелена лінійка. Лівіше уявити стілець, на бильці якого
висить жовтий портфель, а поряд стоять великі червоні гумові чоботи і на
них падає рясний дощ, що викликає хвилювання, бо вони намокнуть.
За уявним малюнком (він у кожного свій) пригадати і записати слова у
заданій послідовності.
Методика №2 «ЛАНЦЮЖОК»
Інструкція. Запам’ятати не зв’язані між собою слова у заданій
послідовності, застосовуючи методику «Ланцюжок».
У даній методиці відсутній загальний зміст, немає логічної послідовності,
вона незвична, абсурдна і смішна. Але її секрет у нестандартності та в тому, що
вона викликає сплеск емоцій і почуттів. Завдання полягає в тому, щоб створити
зв’язки між двома послідовними словами.
Приклад. Вулкан, золото, бегемот, сирена, вітер, сніг, трамвай,
пам’ятник, ластівка, місяць.
Зі слів можна скласти наступну послідовність.
З вулкану виливається лава із золота, по якій ковзається бегемот, на
голові якого «виє» та мигає сирена. Раптом зривається вітер, падає сніг, який
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замітає трамвай і той зупиняється біля пам’ятника. Ластівка, яка сиділа на
пам’ятнику, злякавшись, полетіла на місяць.
Використовуючи придумані зв’язки, учасники тренінгу в усній або
письмовій формі пригадують усі слова.
Методика №3«СЛОВНИК-ЧЕРНЕТКА»
Інструкція. Використовуючи асоціації та схематичні малюнки, виготовити
«словник-чернетку». В окремому зошиті виписати іноземні слова для
запам’ятовування і їх переклад, а між ними виконати схематичний малюнок,
який поєднає обидва слова. Методика передбачає використання фонематичної
асоціації. Потрібно підібрати слово або словосполучення з рідної мови подібне
чи співзвучне з іноземним. Поєднати його у схематичному малюнку з
перекладом (можна придумати грайливу ситуацію з обома словами).
Опрацювавши всі слова, затулити ліву і праву колонки і за малюнками
пригадати вивчені слова.
Дана методика хоч і потребує затрат часу, але працює на довготривале
запам’ятовування і сприяє розвитку уяви та творчого мислення.
Приклад. 1. Ruler – асоціація: рулет, рулетка.
2. House – асоціація: страус, хаос.

Рисунок 1 – Словник-чернетка

ВПРАВИ НА АКТИВІЗАЦІЮ УВАГИ
Вправа №1 «ПРОКРУТИ ПЛІВКУ НАЗАД»
Інструкція. Під час читання тексту, увага іноді відволікається на сторонні
думки. Тут буде доречною вправа «Прокрути плівку назад». Якщо звичайну
плівку з фільмом запустити у зворотньому напрямку, то всі події
«прокрутяться» від кінця до початку. Те ж саме потрібно зробити і з фантазією
чи сторонніми думками.
Приклад. Читаючи книгу, ви помітили, що вже майже сторінку не знаєте,
про що читаєте, адже думали про друга Миколу, з яким через годину йдете на
футбол, а ще у нього через тиждень день народження і треба купити
подарунок. Цікаво, кого він запросить, чи будуть дівчата, якщо будуть, то
хто ?…
Щоб зібратися з думками і знову оволодіти своєю увагою, потрібно
«прокрутити» всі уявні події від кінця до початку крок за кроком. Така дія
заставить увагу працювати на вас. Тільки після цього продовжити читати.
Вправа №2 «ПРИГАДАЙ ПРЕДМЕТ»
Інструкція. Дану вправу добре виконувати перед початком навчання.
Потрібно вибрати об’єкт в приміщенні і 30 секунд вивчати всі його деталі.
Наступні 30 секунд, закривши очі, пригадувати, як цей об’єкт виглядає. Так
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повторити кілька разів. При потребі можна продовжити вправу з іншим
об’єктом.
Вправа №3«ПОРАХУЙ ГОРОХ»
Інструкція. Демонструється малюнок із «розсипаним горохом». Малюнок
представляє собою покручену лінію з крапок. За командою тренера учасники
виконують прості математичні дії і поглядом відраховують відповідну кількість
«горошин», постійно втримуючи в увазі останню. Час від часу учасники
звіряють місцезнаходження останньої відрахованої «горошини».

Рисунок 1– Порахуй горох

Виконай дії: 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 2 + 4 + …
Команди можуть даватися учасниками довільні.
Список літератури:
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СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК
ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В
СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Україна – молода держава, яка перебуває в стані радикальних політичних,
економічних та соціальних перетворень. Шлях від тоталітарної ідеології до
свободи й демократії виявився для нашого народу не простим: події Майдану,
окупація Криму, інформаційна й військова агресія з боку сусідньої держави
стали реаліями нашого життя. Відродження України неможливе без
пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді.
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Тому сьогодні перед школою стоїть надзвичайно важливе завдання –
виховання справжнього громадянина та патріота рідної землі.
Будуть змінюватися часи, школа вирішуватиме нові завдання, проте
актуальною є і буде одна проблема – виховання громадянина України, який
знає і пам’ятає свій рід, материнську мову, цінує минуле і буде гідно творити
майбутнє. [8]
Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений
національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин,
здатний до саморозвитку та самовдосконалення. [5]
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею
розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку
суспільства й нації в цілому. Форми й метода виховання базуються на
українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової
педагогіки й психології.
Сьогодні школа перебуває на етапі переходу до нового розуміння завдань,
проблем, використання нових методів і підходів у навчанні та вихованні. Зміни
теоретико-методологічних засад вимагають сучасних підходів до організації
навчально-виховного процесу в загально-освітніх навчальних закладах з
позицій нових цілей і нового змісту освіти. [3]
Концепція національно-патріотичного виховання затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641. Її мета полягає у
створенні методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності
органів державної влади і громадськості щодо виховання молодої людини —
патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну,
демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність,
знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати
обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути
конкурентноспроможним, успішно самореалізовуватися в соціумі як
громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури.
[1]
Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного
процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими
громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання
громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування
особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової,
екологічної культури. [2]
Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії
становлення Української державності, українського козацтва, героїки
визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і
спорту.
Концепція передбачає створення цілісної системи національнопатріотичного виховання молоді шляхом реалізації таких виховних завдань:
- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні
відповідно до її інтересів та можливостей;
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- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних
святинь;
- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних
та культурних надбань українського народу;
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови
як духовного коду нації;
- формування духовних цінностей українського патріота: почуття
патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його
історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне
на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків
культурної спадщини;
- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського
війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у
відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої
доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної
республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів
незалежності;
- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської
сили військово-патріотичного виховання молоді;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими
потребами;
- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого
самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо
національно-патріотичного виховання;
- підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення
до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму,
високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а
відтак, держави;
- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я;
задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень,
бездуховності, антигромадської діяльності;
- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання. [1]
Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання
системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему,
яка забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно
засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей.
Основними принципами національно-патріотичного виховання є:
- принцип національної спрямованості виховання, який передбачає
формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого
народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою
національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу,
брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
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- принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як
культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури
особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства;
- принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості
як вищій цінності;
- принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний
педагогічний процес, спрямований на гармонійний та різнобічний розвиток
особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає забезпечення
наступності напрямів та етапів виховної роботи;
- акмеологічний принцип вимагає орієнтації виховного процесу на вищі
морально-духовні досягнення і потенційні можливості особистості, створення
умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних
здібностей;
- принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення
особистості як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і
нести за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно
самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни;
- принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в
європейський та світовий простір, формування у вихованців відкритості,
толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до
культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності диференціювати
спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як
невід'ємну частину загальнолюдської. [1]
Національне виховання нерозривно пов’язане з мовою, історією,
культурою, традиціями, обрядами і звичаями народу. Важливо наповнити
навчально-виховний процес українознавчими предметами, подбати про
створення відповідного мікроклімату в навчальних закладах. Необхідно
домогтися, щоб кожен учень, студент володів українською мовою, знав історію
і культуру українського народу. [7]
Отже, основними шляхами реалізації концепції національно-патріотичного
виховання є:
- якісне оновлення змісту, форм і методів виховання;
- розробка й застосування оригінальних педагогічних технологій, нових
підходів, виховних систем, які б відповідали потребам розвитку особистості,
сприяли б розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних
здібностей;
- гуманізація і гуманітаризація виховання дітей і молоді, перебудова і
вдосконалення роботи існуючих навчально-виховних закладів;
- вивільнення педагогіки виховання від зайвої уніфікації, політизації,
тоталітаризму, ідеологізації, авторитаризму;
- об’єднання зусиль державних і громадських інституцій у вихованні
молоді, сприяння діяльності дитячих та юнацьких організацій.
Мета й завдання національної системи виховання досягаються насамперед
через глибоке і всебічне оволодіння учнями змістом освіти, який має втілювати
в собі національні та загальнолюдські цінності. Неабияке значення для
виховання свідомого громадянина є прищеплення шанобливого ставлення до
героїв війни, ветеранів, до пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну,
поваги до воїнів — захисників кордонів Батьківщини. [6]
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Отже, системний підхід до національно-патріотичного виховання в школі
дає можливість досягнути поставленої мети щодо формування в молоді
(незалежно від національної приналежності) рис громадянина української
держави. Він допомагає розвивати духовну, моральну, художньо-естетичну,
правову, трудову, екологічну культуру, забезпечує підвищення якості виховної
діяльності школи. [3]
Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену
життєву позицію. Виховати таких особистостей можна за умови розвитку
національної освіти, в якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях
народної філософії,засадах української етнопедагогіки, народознавства,
наукової педагогічної думки, родинного виховання тощо. [4]
У Концепції національно-патріотичного виховання головним пріоритетом
є виховання молодої людини – патріота України. [1]
Здійснення національно-патріотичного виховання ґрунтується на
сукупності принципів, які відображають загальні закономірності і принципи
виховного процесу і специфіку національно-патріотичного виховання школярів
в загальноосвітній школі:
- обумовленість національно-патріотичного виховання розвитком
суспільства і подіями, що відбуваються в ньому;
- обумовленість змісту, форм і методів, засобів і прийомів національнопатріотичного виховання віковими і індивідуальними особливостями учнів;
- діалектична єдність і органічний зв'язок між навчальним матеріалом і
змістом позакласних і позашкільних заходів;
- інтеграція національно-патріотичного виховання з іншими напрямами
виховної роботи;
- опора на нові концепції організації і здійснення навчально-виховного
процесу і на нове розуміння основних педагогічних понять;
- опора на позитивне в особі вихованця і створення сприятливої
психологічної атмосфери в процесі педагогічної взаємодії;
- координація взаємодії школи, сім'ї і громадськості в системі національнопатріотичного виховання. [1]
Національно-патріотичне виховання повинне гармонійно поєднуватися із
залученням учнів до кращих досягнень світової цивілізації. [10]. Тільки глибока
і усвідомлена любов до своєї спадщини спонукає людину з повагою
відноситися до відчуттів інших, бути нечутливим до трагедій вітчизни і народу.
[9]
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ПЛЮСИ І МІНУСИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
«Науково-дослідна діяльність школярів» ... Почувши цю фразу ще десять –
двадцять років тому, ми посміхнулися б і не більше.
В рамках сучасних стандартів освіти передбачається, що в школі освітній
процес повинен бути спрямований на досягнення такого рівня освіченості
учнів, який був би достатній для самостійного творчого вирішення
світоглядних проблем теоретичного або прикладного характеру. Досягнення
цієї мети пов'язується з організацією навчальної діяльності, що має науководослідницьку спрямованість.
Практично кожному педагогу, незалежно від віку та регіону, знайоме таке
поняття як навчально-дослідницька або наукова діяльність учнів. Ці поняття
набирають обертів з кожним днем, заняття науково-дослідницькою діяльністю це, до того ж, хороший спосіб розкрити здібності учнів, зорієнтувати їх на
цінності пізнання. При цьому розвивається як особистість вихованця, так і
особистість викладача (організатора дослідницької діяльності учнів),
розширюється кругозір і учня, і дорослого [3].
Дослідницька діяльність - це також хороший стартовий майданчик для тих
учнів, які планують в майбутньому продовжити свою освіту в вищих
навчальних закладах. Потенціал, закладений в школі, учні зможуть розвивати
поступово і самовдосконалюватися у вищих навчальних закладах будь-якого
рівня.
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Але, на жаль, не всі педагоги сьогодні компетентні в цій галузі, частіше за
все проблеми виникають з технологією організації дослідницької діяльності, що
здійснюється учнями. Для отримання високих результатів від наукової
діяльності учнів необхідні час і багаторічна практика[2].
Одним із найбільш важливих етапів вважаємо етап пошуку проблеми, яку
можна досліджувати і яку хотілося б розв’язати. Давньогрецьке слово
«problema» в перекладі звучить як «завдання», «перешкода», «труднощі». Вчені
стверджують, що вміння знайти проблему цінується набагато вище, ніж
здатність її вирішити. Щоб розвинути в собі це вміння, потрібно дотримуватися
кількох важливих правил. Тема (напрямок) дослідження повинна бути цікавою і
для юного дослідника, і для наукового консультанта. Дослідницька діяльність
можлива і ефективна лише на добровольній основі. Бажання стати на шлях
дослідника, відчути себе в ролі вченого виникає лише тоді, коли тема, об'єкт
вивчення дивує, викликає інтерес, прагнення дізнатися щось нове про об'єкт
дослідження. Причому цікавою обрана тема повинна бути як для учня, так і для
керівника. Цей взаємний інтерес до обраної теми спонукатиме до пошуку
нового про об'єкт дослідження [2].
Також при виборі теми слід враховувати, чи буде робота заявлена в інших
конкурсах. Вдало обрана тема надає можливість брати участь в одному або
декількох конкурсах. Це може бути корисно і учневі, і керівникові, так як
з'явиться можливість самоствердитися, спробувати свої сили, порівняти свою
роботу з роботами інших учасників, а можливо, допоможе знайти нові теми для
майбутніх досліджень.
Визначаючись з темою дослідження, не потрібно забувати і про те, що
дуже цінуються роботи практичної спрямованості. Саме такі роботи
викликають особливий інтерес і у самого юного дослідника, і у його керівника,
у тих, хто буде знайомитися з отриманими результатами. Роботи подібної
тематики актуальні завжди, адже зібраний в них матеріал допомагає дізнатися
багато нового і цікавого, наприклад, «Особливості інвестиційного процесу в
Україні на мікро- та макрорівнях (на прикладі Одеської області та м. БілгородаДністровського)»; «Дослідження конфліктних ситуації та методи їх розв»язання
( на прикладі філіалу банку «Фінанси та кредит») і т.п.
Після короткого опису етапів науково-дослідної роботи хотілося б коротко
зупинитися на основних помилках побудови роботи і досягнення результатів.
Дуже часто школярі захоплюються пошуком інформації в різних літературних
або Інтернет-джерелах, і кількість знайденого теоретичного матеріалу
перевищує доступну норму.
Практичній (дослідницькій) частини приділяється набагато менше уваги і
часу. Таким чином, як такого експерименту або дослідження не проводиться, і
виявляється, що робота більше схожа на реферативну. Щоб уникнути цієї
проблеми, треба чітко розуміти і розділяти значення і поняття різних типів
робіт.
Дослідницькі - творчі роботи, виконані за допомогою коректної з
наукового погляду методики, що мають отриманий за допомогою цієї методики
власний експериментальний матеріал, на підставі якого робиться аналіз і
висновки про характер досліджуваного явища. Особливістю таких робіт є
непередбачуваність результату, який можуть дати дослідження[3].
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Здається, що ця стаття буде більш корисною для викладачів, які
здійснюють науково-дослідну роботу. У будь-якому випадку, чи буде науководослідницька робота мати результат чи ні, дослідник і керівник отримає
незрівнянний і дуже корисний досвід. Науково-дослідна робота в майбутньому
має стати невід'ємною частиною в освітньому шкільному процесі.
Підсумовуючи вище визначене, слід зазначити, що дослідження універсальний спосіб пізнання дійсності, що допомагає розвиткові особистості
в динамічному швидкозмінному світі. Організація даного виду діяльності
спирається на ряд умов. І головною з них можна вважати наявність у педагога і
учня загальної точки дотику в якійсь галузі, цікавої для дослідження. Саме
відсутність цього загального інтересу робить багато тем наукової роботи
безперспективними. Не дарма народна мудрість говорить: «Як корабель
назвеш, так він і попливе».
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ
ШКОЛЯРІВ
Концепція Нової української школи визначає 10 ключових
компетентностей школярів, серед яких математична грамотність. Також проект
нової школи передбачає сформованість у випускника таких умінь як читати і
розуміти прочитане, доносити думку, логічно захищати позицію. Тобто,
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випускник школи повинен бути здатний реагувати мовними засобами на
повний спектр соціальних культурних і наукових явищ [7].
Математика має великі можливості для формування звички до чіткого
мислення
і чіткої, логічно довершеної мови. Алгоритми, доведення,
математичне моделювання різних ситуацій сприяють розвитку вищих
психічних функцій, але найчастіше не використовуються на відповідному рівні.
Часто вчителі математики не дуже слідкують за тим, як говорить учень,
але дуже уважні до того, що він говорить. Такий підхід не може бути
виправданим. Математик не може залишатися байдужим не тільки до змісту,
але й до форми відповіді. Те, що може зробити на уроці вчитель математики
інколи не під силу викладачу історії чи літератури. Дійсно, саме на уроках
математики учень повинен звикати до стислої, чіткої, логічно обґрунтованої
мови. Саме в математиці ми повинні привчати до того, що навіть у звичайній
мові слід уникати слів і фраз, які не несуть смислового навантаження.
Опанувати основні способи роботи з математичними об’єктами, такі як аналіз,
узагальнення, порівняння, моделювання, відношення не можна без
використання комунікативних навичок: усного та писемного мовлення,
спілкування з усіма учасниками навчального процесу, публічних виступів і
дискусій тощо.
У різний час проблемою формування культури мовлення учнів при
викладанні математики займалися І.А. Гібш, Б.В.Гнеденко, Я.І. Груденов, Дж.
Ікрамов, А.Г.Мордкович, А.Я.Хінчин та ін. Вони розглядали розвиток мови в
процесі навчання математики в тісному зв'язку з формуванням культури
мислення.
Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури дозволяє зробити
висновок, що на уроках математики найбільш ефективно можна впливати на
формування наступних п’яти комунікативних якостей мовлення: правильність,
логічність і точність (перший рівень), ясність і доцільність (другий рівень). У
меншій мірі вивчення математики впливає на формування решти якостей
мовлення (чистота, багатство тощо) [5].
Рівні
сформованості мовлення

Таблиця 1 - Основні параметри, які характеризують культуру математичного мовлення
учнів (за Дж.Ікрамовим)
Комунікативні
Математична
Орфографічна,
Графічна
якості мовлення
складова
пунктуаційна і
складова
граматична
складова
Правильність

Точність

І рівень

Логічність

Правильне
вживання
математичних
термінів, символів
і позначень

Правильне
Правильне
написання
виконання
математичних
графічних
термінів і символів, зображень і
слів і виразів
малюнків
української мови
Уміння вибирати раціональний шлях розв’язання задачі
(доведення теореми), точно викладати математичний
матеріал. Уміння акуратно і раціонально виконувати записи
Володіння основними словесно-логічними конструкціями
мови навчання математики. Уміння послідовно викладати
матеріал, будувати текст у відповідності з його смисловою
структурою (розбивати на речення, абзаци і т.д.)
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ІІ рівень

Ясність

Доцільність

Усвідомлення предмета мовленнєвого повідомлення, яке
характеризується обґрунтованістю міркувань, вмінням
самостійно наводити приклади, що ілюструють матеріал,
пояснювати їх
Уміння підбирати мовні засоби, які роблять мовлення
відповідною до мети і умов спілкування

Аналіз педагогічної практики та результати досліджень [6] свідчать про те,
що успішне оволодіння школярем математичною мовою в межах шкільної
програми можливе лише за умови цілеспрямованого керівни- цтва з боку
вчителя процесом розвитку усної та письмової мови на уроці математики.
Для реалізації цієї мети можна використовувати такі методичні прийоми з
формування та розвитку комунікативної компетентності. Індивідуальний пакет
завдань:для кожного учня готується пакет завдань, які виконуються тільки
письмово. Після перевірки вчитель повертає пакет учневі із своїми письмовими
коментарями щодо розв’язань. Усні коментарі, як з боку дитини, так і з боку
педагога не допускаються. Якщо необхідно, то розв’язання переробляється і
допрацьовується учнем. Кожен учень працює в найбільш комфортному для
себе режимі. При такій роботі розвиваються навички роботи з різними
джерелами інформації, формується вміння передавати і сприймати письмову
інформацію. Таким чином, можна говорити, що учні опановують письмовими
видами мовленнєвої діяльності, виступають у позиції авторів і коментаторів.
Виробляється така особистісна риса як здатність відстоювати власну точку зору
письмово.
Усні доповіді: розв’язання задач викладаються біля дошки в режимі
«опонент» - «доповідач» за правилами математичного турніру. При цьому не
допускається критикувати опонента, критикувати можна тільки його рішення.
Доповідач повинен довести кожне сформульоване ним проміжне твердження
або послатися на нього, якщо воно загальновідомо. Доповідач зобов'язаний
прагнути до ясності викладу, зокрема, повторювати на прохання опонента будьяку частину свого розв’язання. Робота в малих групах також вирішує питання
формування навичок математичного мовлення. Один з можливих прийомів
відпрацювання нового матеріалу: група отримує завдання, розв’язання
здаються усно; якщо група вважає, що готова здати завдання, то до них
підходить вчитель називає представника групи, який буде усно презентувати
розв’язок. Тобто, розв’язання задач доповідає не той, хто його отримав, а той,
на кого вкаже вчитель. Той, хто отримав розв’язок, повинен зуміти пояснити
його всім членам своєї групи.
Суть прийому «потік запитань» полягає в заохоченні формулювання
питань з теми. На вдалих запитаннях акцентується увага інших учнів. Щоб
навчити учнів висловлювати свої думки, розвивати культуру мовлення, вміння
слухати співрозмовника, доцільно пропонувати учням складати рецензію на
відповідь однокласника за заданим учителем планом.
«Істина народжується в суперечці», - так сказав Сократ. Та чи варто
дискутувати з приводу безсумнівних математичних істин? Варто! І ось чому.
Це для вчителя відомі більшість істин, а для учнів матеріал, що вивчається, не є
наперед зрозумілим чи відомим. Тож учитель повинен навчити учнів принципу
«Усе піддавай сумніву». Крім того, істина, яка дісталася зусиллями доказових
міркувань, краще запам’ятовується, більше цінується. Сучасна дидактика
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визнає велику освітню і виховну цінність дискусій [3]. Проте слід зауважити,
що такий метод не надто розповсюджений та недостатньо задіяний у
навчальному процесі, а особливо на уроках математики. Готуючись до дискусії
на уроці, учитель повинен перебудувати навчальний матеріал в систему
проблемних запитань, які викликають сумнів та потребують наукового
обґрунтування; продумати варіанти можливих відповідей на поставлені
запитання та шляхів виходу із створених ситуацій; передбачити способи
примирення різних думок та конструктивне завершення полеміки. Перед
початком дискусії учням треба запропонувати правила, яких необхідно
дотримуватися.
Для учнів середніх класів важко провести повноцінну дискусію протягом
усього заняття, тому для них можливе введення елементів дискусії на певних
етапах уроку. Це сприятиме розвитку вміння критично сприймати інформацію,
аргументувати власну позицію, знаходити слабкі місця в доведеннях опонента,
дотримуватися правил та культури спілкування. Приклади тем для уроків –
диспутів : «Чи потрібні дробові числа в житті людини?» (6 клас), «Професія
починається з математики» ( 9 клас), «Взаємне розміщення прямих і площин у
просторі» (10 клас), «Застосування похідної» (11 клас).
Велике значення в розвитку правильної математичної мови має
формулювання запитань, які ставить учитель. Запитання повинні
формулюватись ясно, чітко і лаконічно, щоб учень розумів, що від нього
вимагається. Вимога вчителя повинна бути така, щоб учень пояснював повно і
зв’язно як теоретичні питання, так і міркування при розв’язуванні задач. Час від
часу учитель має давати зразки пояснень при відповіді на запитання.
Формуванню в учнів правильної математичної мови сприяють і вправи на
перефразування заданого твердження. Поряд із вимогами чітких формулювань
теорем, означень і правил, корисними для розвитку мови учнів є вправи на усне
розв’язування деяких задач. До прикладу: «Чи правильне твердження: висота
трикутника менша від кожної
із його сторін?», «Усередині якого
паралелограма існує точка, рівновіддалена від усіх його вершин і від усіх
сторін?», « За якої умови діагональ ромба дорівнює його стороні?». Досвід
показує, якщо вчитель привчає учнів слухати мову товаришів, свою і оцінювати
її з погляду математичної грамотності, логічних зв’язків, то учні звикають до
критичного ставлення і виявляють у відповідях навіть незначні огріхи.
Зразком правильної математичної мови є для учня підручник з математики.
Учитель має навчати учнів правильно працювати з математичним текстом
протягом всього часу їх навчання в школі. Слід приділяти увагу різним видам
читання: випереджаюче читання (ознайомлення з текстом напередодні
спільного обговорення у класі); поглиблене читання (аналіз тексту, його
оцінка); вибіркове читання (опрацювання окремих частин тексту з певною
метою); читання-сканування (швидкий перегляд тексту, відшукання в тексті
того чи іншого фрагмента, слова, правила і т. п.) Цікавим для дітей є прийом
«Втрачена інформація». Учні закривають папером текст параграфа вздовж
сторінки (наприклад, на одну третю). Один з учнів повинен за таких умов
прочитати текст − відновити втрачену інформацію, спираючись на свої знання,
логіку або інтуїцію.
Ефективність роботи вчителя математики залежить від того, наскільки
своєчасно виявлятимуться помилки та недоліки в мовленні школярів і як
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оперативно вживатимуться заходи для їх подолання. Коли учитель на помічає
помилок в учнівських відповідях, його учні не можуть добре знати математику.
Кожну помилку слід виправляти одразу після її виявлення.
Аналіз сучасних програм з математики, підручників, навчальних
посібників свідчить, що найчастіше акцент робиться на тому, що математика є
засобом розвитку логічного мислення. Але для учнів-гуманітаріїв важливим є й
образний аспект. Якщо для учнів, які мають здібності до вивчення математики,
фізики, хімії, розумовий процес має починатися з подачі матеріалу на логічній
основі, то для школярів з іншою спрямованістю здібностей наступність може
бути іншою: повідомлення формули (теореми та ін.) → відповідна метафора
(аналогія) → логічне пояснення, обґрунтування, доведення. Ефективним
засобом для кращого розуміння і запам’ятовування математичних понять
учнями 5-6 класів, а також для збагачення мови є художні тексти: вірші, казки,
загадки.
Як бачимо, навчання математики в силу специфіки самого предмета надає
широкі можливості для формування логічно грамотної мови учнів, зокрема їх
математичної мови. Очевидно, що без підвищення рівня мовної культури
школярів неможливе подолання формалізму знань, який завжди був і зараз
залишається одним з найважчих недоліків математичної підготовки учнів.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРЕАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА
УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Сучасна освіта – це креативна, творча освіта. Здатність до навчання – це
здатність до надбання знань, а креативність – це здатність до перетворення
знань. З нею пов’язані увага, фантазія, народження гіпотез тощо. Сучасна
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освіта разом із засвоєнням базових знань має навчити того, хто вчиться,
самостійно оволодівати новими знаннями та спонукати особистість до навчання
впродовж усього свого життя. Розв’язання цих актуальних проблем можливе
лише на основі нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний
розвиток дитини. Ці технології, методи, форми повинні ґрунтуватися на діалозі,
моделюванні ситуацій вибору, творчості, вільному обміні думками тощо.
Тільки інноваційна за сутністю освіта може виховати людину, яка живе за
сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвиненою,
самостійною, самодостатньою особистістю, керується власними знаннями і
переконаннями.
Провідні педагогічні ідеї сучасного креативного навчання
Креативний педагогічний процес будується з урахуванням
– пріоритетності творчого розвитку школярів та використання змісту
освіти як матеріалу для дослідження;
– різноманітності дослідницької діяльності;
–пізнавальної активності школяра при сприянні вчителя як помічника,
організатора, консультанта, експерта;
– щирого, відкритого, вільного висловлювання і переживання;
– педагогічного оптимізму в оцінці будь – яких здібностейθ школяра;
– співтворчості учня і вчителя;
– активної самодіяльності учнів. [2]
Психолого – педагогічні аспекти розвитку креативності :
– створення потрібної атмосфери (недопустимий педагогічний натиск) ;
– «емоційні прогладжування»(доброзичлива інтонація, похвала і т.д.);
– бачення кожної дитини;
– зміст заняття (елементи новизни, сумісне емоційне переживання, тощо).
Умови для оптимального розвитку творчої особистості:
– умови фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості і можливості в
будь яку хвилину діяти з ними
– умови соціально-економічні, за яких дитина має відчуття зовнішньої
безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не отримають негативної оцінки з боку
дорослих; – психологічні умови, зміст яких полягає в тому, що у дитини
формується відчуття внутрішньої безпеки, розкутості і свободи за рахунок
підтримки дорослими її творчих починань. [6]
Формування та розвиток креативних здібностей у дітей дуже
важливе. Елементи творчості можна спостерігати і в звичайному шкільному
навчальному процесі. Серед шляхів розвитку креативних здібностей,
пізнавальної активності, самостійності, самореалізації дітей підкреслюється
необхідність використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних
завдань – навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних,
нестандартних, творчих. Для досягнення результату необхідне спільне творче
зусилля вчителя і дитини.
Розвитку творчих здібностей сприяють:
– словесні творчі завдання на добір рими,
– складання початку чи закінчення вірша;
– складання казки за малюнком;
– створення продовження казки, оповідання;
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– складання чистомовок;
– використання анаграм, метаграм;
– словесне малювання;
– творчі списування текстів;
– вилучення зайвого;
– скоромовки. [8]
Гра, як основна діяльність дитини в молодшому шкільному віці, є
постійною її супутницею. Гра для дитини – перша можливість проявити себе,
самовиразитись і самоствердитись. В іграх діти не тільки відображають реальне
життя, а й перебудовують його. За словами Виготського, «гра дитини – це
творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них
дійсності, яка відповідає запитам і інтересам самої дитини», [4,c28] тобто гра
розглядається як творча діяльність, в якій наочно виступає комбінуючи дія
уяви. Тому в своїй роботі вчителі повинні використовувати розвивальні ігри як
засіб навчання і виховання. Граючись, дитина засвоює нові знання.
Залучати дитину до творчої діяльності можна ще з уроків навчання
грамоти. Так під час читання дітьми навіть невеличких текстів можна
пропонувати продовжити текст, змінити кінцівку чи зобразити закінчення
художніми засобами.
Уроки української мови не можуть проходити без наступних вправ:
«Ланцюжок слів» (для розвитку звя’зного мовлення) - пропоную дітям
скласти довгий поїзд зі слів, кожне слово повинно «тягнути» за собою
наступне. Для заохочення учнів це завдання пропонується для кожного ряду. В
кого найдовший ланцюжок - той і переміг.
«Добре – погано» (знайомство з протиріччями) – одна група дітей
знаходить в об’єкті позитивні риси, інша група – негативні.
(Застосовується для розгляду проблем з різних точок зору.)
Креативно можна навчати і на уроках математики, якщо використовувати
– Хвилинки цікавої математики.
– «Кінцівки» – готує дітей до свідомого розв’язання задач на збільшення і
зменшення числа на декілька одиниць і в декілька разів («Якщо стілець нижчий
від стола, то стіл вищий від стільця»).
– Ігри розвивального характеру («Забий гол», «Хто швидше»,
«Математична естафета» тощо).
– Графічні диктанти – готують руку дитини до письма, розвивають
довільну увагу, просторову уяву, координацію рухів,вчать орiэнтуватися в
зошитi).»
–«Вузлики». На уроках математики можна запропонувати дітям
,,математичні вузлики’’.
Учням пропонується відгадати загадку: «Без рук, буз ніг, а на тин лізе».
Завдання: розставити фігури у порядку збільшення чисел, прочитати відгадку.

Конкурси та вікторини з навчальних предметів
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«Читацький сад» Головна мета – покращити навички з техніки читання.
Протягом місяця учні читали вчителеві попередньо підготовлені вдома
невеличкі тексти. За кожен із прочитаних текстів учні отримували «яблучко»,
яке могли помістити у своєму «читацькому саду» .
«Юний
дослідник» Діти на протязі навчального року готують
дослідницько пошукові роботи під керівництвом наукового керівника, вчителя,
а потім їх захищають.
«Первоцвіт» – конкурс, в якому діти проявляють свої творчі здібності у
написані віршів, прозових творів.
«Саксаганочки перлина, обдарована дитина» – конкурс творчості з
образотворчого мистецтва та трудового навчання.
Міні – проекти з певної теми ( групові та індивідуальні)
«Народні промисли України» Вивчаючи тему з курсу «Я і Україна», учні
готують повідомлення про різні види народних ремесел, а свої розповіді
доповнили виставкою робіт, виконаних руками їх мам і бабусь.
«Бути здоровим – модно» – можна запропонувати дітям на уроках з основ
здоров’я.
«Мені приносить радість» – міні-проект, який проводиться на уроках з
предмету «Я у світі».
Багатоетапний проект «Знайома незнайомка – Україна» Приймаючи участь
у цьому проекті, учні вивчають історію, природу, побут, традиції і т.д. України.
Уроки – дослідження
«Цікаве про птахів» Головна мета – збагатити знання учнів про птахів
нашої місцевості; розвивати пізнавальний інтерес, навички дослідницької
роботи. «Лікарські рослини України»
« Тварини рідного краю»
Участь в різноманітних конкурсах
« Край, де я живу»
« Моя країна – Україна»
« Рослини, що мене лікують»
« Клуб мандрівників»
Виходячи з викладеного вище матеріалу, можна сказати, що на практиці
необхідно використовувати методи, прийоми та форми креативного навчання в
цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме
креативне навчання дає змогу створювати навчальне середовище, в якому
теорія і практика засвоюються одночасно, а це дає змогу формувати характер,
розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення ,творчі здібності,
формувати критичне мислення, виявляти і реалізувати індивідуальні
можливості. При цьому навчально-виховний процес організується так, що учні
шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають
альтернативні рішення, мають змогу зробити свої відкриття, формують свої
власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються
співробітництву.
Креативне навчання використовується у багатьох країнах світу і має багато
переваг:
– кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; поважається
думка всіх учасників навчального процесу;
– створюється « ситуація успіху»;
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– у роботу задіюються всі учні класу;
– відчутний результат в розвитку пізнавальних здібностей молодших
школярів;
– за відносно короткий час опановується багато нового матеріалу;
– формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати
свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми, тощо;
розвивається критичне мислення.
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ДІАГНОСТИКА ТА ДОСВІД РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЩОДО ІНТЕГРУВАННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється.
Суспільство дедалі більше від нас, педагогів, вимагає повної відповідальності
за долю наших учнів. Це означає, що ми повинні максимально сконцентрувати
у своїх руках усі види впливу на особистість дитини, її становлення та
соціалізацію. Таким чином забезпечити формування в молодого покоління
нових форм мислення та поведінки у довкіллі, які припускають уміння
прогнозувати і планувати, мислити творчо, критично та самокритично,
відповідально і свідомо.
Ми розуміємо що перетворення педагогічного процесу з урахуванням
суспільних потреб у сталому майбутньому, можливий тільки на основі науково
поставленого експерименту, спрямованого на формування ціннісних орієнтацій
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та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвиток соціальновідповідальної особистості громадянського суспільства.
Наша школа має певний досвід експериментальної роботи:
– з 2002 року експериментальний навчальний заклад обласного рівня з
проблеми «Розробка моделі школи культури здоров’я в навчальних закладах
України» за темою «Створення системи еколого-валеологічного навчання і
виховання учнів в умовах великого промислового міста». За ці роки створено
методологічну модель «Школи культури здоров’я»;
– з 2009 по 2015 роки учасники програми Всеукраїнського експерименту
«Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі
принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку». Враховуючи
спеціалізацію школи, педагогічним колективом розроблено та реалізується
програма розвитку на засадах сталості, що присвячена еколого-економічній
освіті учнів як передумові збалансованого розвитку майбутнього суспільства.
Ми стали переможцями Всеукраїнського огляд-конкурсу і отримали статус
«Школа сприяння сталому розвитку 2015»;
– учасники всеукраїнського експерименту «Проектування особистіснорозвивального змісту НВП»;
– у травні 2013р. школа отримала статус експериментального навчального
закладу Всеукраїнського рівня, за темою «Формування гармонійно досконалої
особистості учня в сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього
навчального закладу», сьогодні ми працюємо над розв’язанням задач
формувального етапу.
Дослідно-експериментальна робота за освітнім проектом «Інтегрування
змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний
процес" спрямована на забезпечення якісних змін у змісті освіти, модернізацію
навчально-виховного процесу через впровадження інтеграції, шляхом
інноваційних технологій психолого-педагогічного проектування.
Відповідно до плану діагностико-концептуального етапу проведення
експерименту, було здійснено діагностику та аналіз вихідного стану готовності
учасників навчально-виховного процесу.
Діагностика рівня готовності пед. колективу до здійснення науководослідницької, експериментальної роботи та інноваційної діяльності показала
що:
– педагогічний колектив має достатній рівень готовності до дослідноекспериментальної діяльності;
– рівень самооцінки педагогічної майстерності колективу є досить високим
для подальшої експериментальної роботи, що підтверджується високою
внутрішньою мотивацією вчителів до творчого пошуку;
– у більшості вчителів переважає високий рівень готовності до
інноваційної діяльності, підґрунтям чого є високий рівень професійних
здібностей і психологічної готовності до роботи в експерименті.
Аналіз результатів анкетування педагогів з метою з’ясування інтересу до
проекта показав що педагогічний колектив має високий рівень знань про освіту
для сталого розвитку та інтересу до даного проекту. Рівень підготовки,
зацікавленості та внутрішньої вмотивованості педагогів дозволяє формувати
гармонійну особистість учня: враховувати інтереси та здібності дітей,
розвивати творчість та відповідальність, вдосконалювати комунікативні
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навички та культуру спілкування, прищеплювати дбайливе ставлення до
оточуючого світу, що має безпосередній позитивний вплив на формування
соціалізації особистості учнів.
Діагностика соціальних вмінь та навичок учнів показала:
– більшість учнів основної школи (62-64%) мають середній рівень
соціальної адаптації, для 25-27% - притаманний високий; соціальній адаптації
випускників притаманний середній рівень розвитку який має тенденцію до
підвищення;
– переважна більшість учнів має середній рівень прояву таких моральних
якостей як відповідальність, чесність, доброта, справедливість (49-62%), однак
значна кількість учнів (22-45%) проявляють дані моральні якості на високому
рівні, і лише 6-17% учнів – на низькому. Це дає підстави припустити, що
рівень моральної культури учнів школи є достатньо високим для потенційно
успішної соціальної адаптації;
– рівень розвитку ціннісних орієнтацій: більшість учнів 6-8-х класів мають
показники достатнього рівня розвитку цінностей за критеріями:
«інтелектуальна зрілість», «я по відношенню до себе», «я по відношенню до
близького оточення», «я по відношенню до праці», «я по відношенню до
природи», «само покладання відповідальності» , що говорить про внутрішню
готовність учнів до життя у суспільстві, сформоване ставлення до оточуючого
світу, розвинуте почуття самовідповідальності;
– рівень екологічної культури більшої половини учнів (51%) має
показники середнього рівня прояву, 41% - показники високого рівня, і лише 8%
– низького. Такі показники вважаємо достатніми для подальшої участі учнів у
екологічних проектах;
– достатньо високий рівень розвитку навичок стійкого стилю життя мають
учні в класах, де викладається курс «Уроки для сталого розвитку». Учні інших
класів мають переважно показники середнього рівня, однак наявна значна
кількість учнів із показниками високого рівня розвитку навичок стійкого стилю
життя, що підтверджується участю учнів в екологічних та природоохоронних
проектах.
Аналізуючи отримані результати анкетування батьків з питань розвитку у
дітей соціальної відповідальності, громадянської культури, можна зробити
наступні висновки:
– найбільш значимими цінностями для батьків у вихованні дітей є:
«виростити фізично здоровими» та «допомогти здобути освіту та професію»;
серед функцій сім’ї найголовнішими батьки вважають: «становлення
особистості дитини та її виховання», «народження та годування дітей»; серед
функцій школи найважливішими батьки вважають: «забезпечити умови для
здобуття освіти», «виявити та розвинути творчі здібності дітей», «навчити
спілкуватися», «навчити не боятися труднощів, бути цілеспрямованим»;
– батьки готові до створення умов соціалізації особистості дитини,
прагнуть не тільки зрозуміти дитину, але й пізнати її, ставляться до неї з
повагою, дотримуються гуманістичних принципів виховання, мають постійну
толерантну позицію по відношенню до дитини, діють правильно та можуть
сподіватися на те, що сімейний виховний простір сприяє становленню
особистості дитини;
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– рівень поінформованості більшості батьків у питаннях сталого розвитку
середній та високий, що говорить про готовність батьків до подальшої
співпраці у даному напрямку.
Діагностика показала готовність учасників навчально-виховного процесу
до впровадження інтеграції, забезпечуючи процес поєднання окремих
елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання
якісно нового результату шкільної освіти і визначається соціальнопедагогічними,
матеріально-технічними
можливостями
закладу
та
інноваційними перетвореннями, які ґрунтуються на традиціях, кадровому
потенціалі, прогнозуванні потреб школи з урахуванням особливостей району.
Аналіз педагогічного складу вчителів, матеріально-технічної бази,
готовності педпрацівників стати носіями освітніх і суспільних змін
скоординували роботу школи на формування надпредметних знань, умінь і
навичок на основі розуміння основних законів природи за рахунок варіативних
годин 1-4 класах викладається «Екологія», «Уроки для сталого розвитку»,
«Основи споживчих знань»; в 8-9 класах забезпечується поглиблене вивчення
математики, в 5-9 класах читається економіка, екологія, впроваджуються
спецкурси «Уроки для сталого розвитку», «Основи податкових знань»,
«Основи теплопостачання та теплозбереження»; в 10-11класах – природничоматематичного напряму (математичного та екологічного профілів)
викладається спецкурс «Фінансова грамотність», заплановано впровадження
освітнього модуля «Основи стратегії сталого розвитку в Україні».
Навчально-методичним забезпеченням «Інтегрування еколого-економічної
освіти у навчально-виховний процес» стала інтеграція профільних предметів і
спецкурсів у зміст інших навчальних предметів. Набуття школярами
інтегрованих знань стало актуальним завданням школи, не менш важливим, ніж
засвоєння знань у галузі конкретних наук. Саме таке завдання стоїть перед
нами в практичному викладанні предметів природничого профілю.
В рамках Всеукраїнського методологічного семінар-практикуму для
заступників директора «Інноваційна діяльність сучасного навчального закладу»
вчителі школи показали інтеграцію навчальних предметів у навчальновиховний процес.
Вчителі школи вдало трансформують у практику своєї роботи проектні
технології, що збагачує освітній і виховний простір учнів. Впроваджується
особистісно-орієнтований проект «Енергозбереження і енергоефективність»,
«Енергоефективний менеджмент».
Школа учасник конкурсу на зменшення споживання електроенергії в
рамках проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 2016рік.
На конкурс «Сучасний урок - 2016» представлено розробки інтегрованих
уроків, які отримали схвалення комісії обласного рівня і подані на конкурс
всеукраїнського рівня.
Система роботи школи на основі навчально-виховних проектів включає
цілеспрямовану діяльність:
– предметних методичних комісій, які забезпечують інтеграцію основних
компонентів освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес.
– творчих груп школи високої педмайстерності і лабораторії актуальних
проблем (спільні засідання членів методичної ради і пошуково-дослідницького
товариства учнів) спрямуванням діяльності яких стало створення інтегрованого
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розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, а саме
в напрямку соціалізації середовища та створення умов для морально-духовного
зростання учнів.
– служб школи:
– напрямками роботи еколого-економічної служби є еколого-краєзнавча,
просвітницько-інформаційна,
природоохоронна,
еколого-краєзнавча
та
науково-дослідницька робота.
– робота служби зміцнення здоров’я спрямована на усвідомлення молоддю
цінностей здоров’я, розуміння визначної ролі здорового способу життя та
формування індивідуальної поведінки на цих засадах.
«Екологічна варта», дитячий осередок Всеукраїнської екологічної ліги,
об’єднує дітей, підлітків, вчителів, батьків, яким небайдужа сьогоднішня
екологічна криза, вони активно долучаються до розв’язання регіональних
екологічних проблем.
Волонтерська група продовжує соціальний проект по захисту
безпритульних тварин в рамках спільної роботи з громадськими організаціями
«Вірність» і «Друг».
В школі працює дитяче пошуково-дослідницьке товариство «Ерудит», під
керівництвом вчителів учні працюють над створенням екологічних проектів,
при виконанні яких проводиться екологічний моніторинг, експерименти згідно
теми проекту, досліджується природне середовище, здійснюється консультації
з науковцями.
В органічній єдності навчання, виховання та неформальної освіти учні
оволодівають методами соціальної взаємодії, освоюють еколого-економічні
знання, вчаться передбачувати наслідки своїх вчинків та дій, активно
ставляться до життя, що стає можливим завдяки сформованому екологоекономічному освітньому середовищу школи еколого-економічного профілю,
школи сприяння здоров’ю, формування гармонійно досконалої особистості.
Структура управління школою забезпечує взаємозв’язок і взаємодію
всіх підструктур в навчально-виховному процесі. Комплекс практичних
заходів по впровадженню наукових досягнень, інноваційних ідей в практику
педагогічної діяльності вчителів, вивчення та пропагування перспективного
педагогічного досвіду, неперервність підвищення кваліфікації, розвиток
педагогічної майстерності, компетентності і творчих пошуків нових
педагогічних прийомів у підвищенні ефективності НВП забезпечує науковометодична рада.
Для впровадження в практику освітньої діяльності основних стратегій
інтеграції еколого-економічної освіти відпрацьовані педагогічні технології
розвитку індивідуальної компетентності вчителя, основними формами якої є
нестандартні за формою проведення педагогічних рад, нарад при директорі,
засідань предметних методичних комісій, тренінгові заняття.
З метою обміну передовим педагогічним досвідом вчителі школи взяли
участь у роботі Всеукраїнських науково-практичних конференцій при ДОІППО,
у м.Києві, м.Запоріжжі та Жовтих водах, Кривому Розі, Харкові.
Досвід роботи вчителів, щодо впровадження в практику освітньої
діяльності основних стратегій екологічної освіти висвітлено в науковометодичних посібниках за наук. ред. Н.Б.Гонтаровської, в збірниках МОН
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України №1,2 для директорів шкіл, в матеріалах науково-практичних
конференцій всеукраїнського рівня.
Педагогічний колектив школи учасник і переможець конкурсів:
– Всеукраїнського конкурсу «Сталий розвиток – наш вибір»;
– сьомого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті - 2015
(золота медаль);
– обласного конкурсу на краще творче учнівське об’єднання «Екологоекономічна служба»;
– переможці і лауреати УІІ Міжнародного фестивалю педагогічних
інновацій;
– ІІІ Всеукраїнського конкурсу «ЕКОклас», 3 команди учнів нагороджені
дипломом за дорослий вчинок зі збереження довкілля.
Ми добре усвідомлюємо, що продовжуючи роботу у напрямку
«Інтегрування еколого-економічної освіти у навчально-виховний процес», у
наших учнів забезпечується формування активної природоохоронної позиції до
довкілля, еколого-економічної культури, вироблення навичок в напрямку
теорії сталого розвитку, прищеплюється інтерес до екологічного та
економічного життя суспільства, формується цілісний еколого-економічний
світогляд учнів, ціннісні орієнтації школярів для соціальної адаптації в нових
еколого-економічних умовах що допоможе дитині в професійній орієнтації та у
вирішенні проблеми вибору за різних обставин.
УДК 37.013

Дворікова О.Л.
Директор загальноосвітнього навчального закладу №59
м. Кривий Ріг
school59@ukr.net
СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У РОБОТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Сучасне суспільство ставить перед школою відповідальне і складне
завдання – виховати національно свідоме підростаюче покоління патріотів своєї
Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.
Основою патріотичного виховання в навчальному закладі є збереження та
продовження традицій народу, знання героїчного минулого, аналіз подій
сучасності.
Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання
системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему,
яка забезпечує досягнення відповідних результатів – міцно і органічно
засвоєних загальнолюдських та національних цінностей.[ Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні
орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України»]
Діяльність педагогічного колективу Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 59 у сфері національно-патріотичного виховання молодого
покоління відбувається за такими напрямками:
- координація діяльності закладу і культурно-просвітницьких закладів,
громадських організацій;
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- забезпечення наступності та системності національно-патріотичного
виховання;
- втілення планів дій, спрямованих на реалізацію молоддю
інтелектуальних та творчих проектів на благо України, поліпшення професійної
орієнтації, розвиток мотивації до праці;
- залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії України,
пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини,
підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих
об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;
- забезпечення активної участі школярів у заходах національнопатріотичного спрямування, у тому числі, приурочених загальнодержавним
святам;
- популяризація молодіжного туризму, вивчення пам'яток української
історії, культури та природи, історичних місць та подій, етнографії та
життєписів відомих діячів;
- висвітлення у засобах масової інформації досвіду з національнопатріотичного виховання.
Педагогічний колектив Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №
59 постійно забезпечує виконання вищезазначених засад національнопатріотичного виховання, тому у закладі ведеться систематична робота щодо
залучення учнів до поглибленого вивчення рідної мови та літератури рідного
краю, дотримання національних звичаїв і традицій.[ Концепція національнопатріотичного виховання молоді [Електронний ресурс].
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді є важливою
складовою виховання в Криворізькій загальноосвітній школі № 59.У процесі
навчання педагогічний колектив закладає фундамент глибоких знань, формує
світогляд, національну самосвідомість. Уже в молодших класах учні
усвідомлюють такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться
шанувати землю батьків, вивчають свій родовід
Для забезпечення єдності педагогічних форм і методів патріотичного
виховання учнівської молоді в школі створено клуб «Братерство», який очолює
вчитель предмету «Захист Вітчизни» Найдюк Петро Анатолійович. Досягнення
мети вбачаємо у вихованні почуттів патріотизму, вірності Батьківщині, повазі
до минулого, пошані до старшого покоління, вірі в майбутнє.
Членами « Братерства» є всі учні школи.
Пріоритетним напрямком роботи клубу стала співпраця з Інгулецьким
загоном історико-пошукової організації «Пошук – Дніпро» Всеукраїнського
громадського об’єднання «Союз «Народна пам'ять».
З метою залучення учнівської молоді до вивчення і збереження історикокультурної спадщини українського народу, формування розвиненої
особистості, розвитку творчих інтересів до пошукової діяльності, збагачення
художньо-естетичних цінностей, розуміння нерозривного взаємозв’язку
минулого, сучасного і майбутнього в 2007 році до 40-річчя з дня заснування
школи була відкрита музейна кімната «Історія рідної школи», а 2010 року
отримала статус музею, до 70-річчя Перемоги було відкрито філіал музею
«Пам’ять». Основною формою роботи музею є екскурсія. Деякі тематичні
екскурсії створені на основі довгострокових проектів. Один із таких проектів
був започаткований учнями школи, нині випускниками, які є нащадками
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Т.Г.Шевченка по лінії батька. На базі музею проводяться екскурсії для учнів
школи з використанням матеріалів із сімейного архіву нащадків Шевченка,
діють виставки книжок, а також творчих робіт учнів. Подальший розвиток
музею спрямований на розширення матеріалів, присвячених подіям Другої
Світової війни та Великій Перемозі.
Вже чотири роки на базі музею працює гурток «Юні музеєзнавці». Члени
гуртка, а це учні 6-10 класів, використовуючи метод пошуково-дослідницького
аналізу, працюють за темою «Збережемо пам'ять про вчителів-воїнів та
вчителів-ветеранів рідної школи».
На базі музею проводяться уроки мужності, класні години, тематичні
вечори, вечори-зустрічі, присвячені знаменним датам, разом з бібліотекарем
школи Бочкарьовою Т.В. проходять виставки літератури, обговорення книг з
воєнно-патріотичної тематики, приурочені видатним датам
Заслуговує на особливу увагу робота учнів-волонтерів. Ця благородна
справа є почесною в усіх країнах. Саме волонтерські загони проводять роботу
по впорядкуванню могил загиблих воїнів, меморіальних комплексів, пам’ятних
знаків та дощок. Учні доглядають за могилами загиблих воїнів, ведуть
пошукову роботу, зустрічаються з жителями.
Вже багато років учні та працівники школи № 59 мають дружні стосунки з
представниками військової частини А-4611 та представниками Інгулецької
паланки війська запорізького. Діти разом з військовослужбовцями проводять
міні-турніри із різних видів спорту, тематичні виховні заходи, розважальні
програми та беруть участь у патріотичній грі «Інгульчани».
Особливе значення в дослідженні питань патріотичного виховання мають
роботи В.О. Сухомлинського, який вважав, що школа повинна виховувати у
молоді прагнення служіння Батьківщині, активної трудової і суспільної
діяльності. Визначаючи патріотизм, В.О. Сухомлинський підкреслював, що
одним із головних виховних завдань школи є підготовка учнів до простої
повсякденної праці, праці для суспільства як патріотичної діяльності, причому
сама діяльність дітей, що організовувалась педагогом із даною метою, являє
рушійну силу формування особи громадянина, що росте.[ Дітям про державну
та народну символіку України / Упоряд. Л.М. Римар. –Х.: Вид. гр. “Основа”,
2004. – 96 с.]
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Сьогодні в умовах радикальних змін у економічному,соціальному житті
України постала мета – сформувати конкурентноздібну,творчу особистість,яка
спроможна би була до самовизначення,до самореалізації та самовдосканалення,
до прийняття ефективних рішень,готовності до життя у світі,що постійно
змінюється.
Формування творчої особистості – одне з важливих завдань педагогічної
науки,окільки у розвитку творчих здібностей зацікавлена і сама людина,і
держава,і суспільство загалом.Ми маємо розв’язати цілком слушне завдання,
поставлене перед нами державою – виховати інтелектуальну еліту України.
Зосередити всі зусилля на формування конкурентно-спроможного
високоосвіченого українця [1].
Чому ж саме тепер,коли людством накопичений такий колосальний досвід
освітньої діяльності,питання стоїть так гостро?
Статистика свідчить:у світі народжується близько 40–50% дітей з помірно
розвиненим інтелектом,20–25% – з достатньо розвиненим інтелектом й
прихованим потенціалом творчості і лише 4–6% дітей народжується з
високорозвиненим розумовими здібностями і відкритим творчим потенціалом
[2].
Завдання розвитку здібностей учнів вимагає впровадження в навчальну
практику гуманістичного принципу організації освіти – у центрі навчальновиховного процесу має стояти учень з його потребами, інтересами,
можливостями [1].
Навчання у сучасній школі має забезпечувати оптимальні передумови для
розвитку і самореалізації особистості школяра,розкриття усіх закладених у ній
природних задатків.Розвиток творчих здібностей має бути невід’ємною умовою
змісту усіх навчальних предметів,органічно доповнювати навчальний
процес,щоб забезпечити єдність знань і навичок учнів та їхніх творчих
можливостей.
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Сьогодні головне завдання школи не просто вчити,а навчити вчитися і не
просто навчити вчитися,а навчити творчо вчитися,творчо мислити.І перші
цеглини фундаменту творчого розвитку особистості закладаються
безпосередньо в початковій школі.Глибина і зміст самої назви «початкова
школа» зумовлює виняткову роль цієї ланки й особливу відповідальність
першого вчителя за якість навчання та розвиток учня.
Розвиток творчої особистості молодшого школяра був і залишається одним
із найважливіших завдань навчання та виховання.Тому сьогодні ефективність
роботи школи визначається тим, як навчально-виховний процес забезпечує
виявлення та реалізацію творчих здібностей кожного учня,формує творчу
особистість та готує до творчої пізнавальнолї діяльності.
Мета початкової школи підтримати бажання,інтерес до творчої діяльності
малечі,підготувати грунт для того,щоб ці здібності було реалізовано.
Природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями
розвиватися,і потрібно лише знати,як реалізувати ці можливості, і тоді кожен
здоровий малюк зможе піднятися на найбільші висоти творчої діяльності.
Творчість – доля всіх в тому чи іншому ступені, вона ж є нормальним та
постійним супутником дитячого розвитку[3].Кожна дитина по-свєму
неповторна.Потрібно лише створити у школі таке середовище і таку систему
взаємин,які б стимулювали найрізноманітнішу діяльність дитини, розвивали б її
здібності.
Саме тому з перших років шкільного навчання значну увагу потрібно
приділяти не тільки здобуттю знань учнями,а й розвитку їхніх здібностей.З
першого класу необхідно направити роботу на виявлення,закладених природою
індивідуальних особливостей учнів. Чому це так важливо? Тому що вченими
доведено,внаслідок неправильного навчання й виховання надзвичайні здібності
згасають.
Ще зосвім недавно робота зі здібними дітьми була передбачена,в кращому
випадку,з п’ятого класу. Інтеграція України в європейський та світовий простір
викликала необхідність якомога раніше починати процес виявлення
відповідних задатків дитини,її нахилів [5].
Як же все-таки виявляється творчий потенціал?Загальноінтелектуальний
потенціал на ранніх етапах розвитку дитини визначити важче,ніж прояв
мистецьких здібностей.Передусім звертають на себе увагу досить високий
рівень розумового розвитку,якісна своєрідність,самостійність і нестандартність
виконання завдань, добре розвинене мовлення, здатність швидко
запам’ятовувати все,що подається, яскравий характер продуктивного мислення
та уяви.Визначна риса творчих натур – здатність тривалий час захоплюватися
чимось одним,додаючи під час роботи власні елементи,й швидко переходити до
іншої діяльності [2].
На сьогодні вже існує певна система роботи,щодо виявлення здібних
школярів в інтелектуальній і творчій сфері:
– спостереження вчителів, адмістрації за роботою дитини на уроках та в
позаурочній діяльності;
– діагностика рівня інтелекту,творчих здібностей дітей(за методикою
Равена,Торенса);
– анкетування батьків;
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– участь у предметних тижнях,у творчих інтелектуальних конкурсах,
олімпіадах для початкових класів;
– внесення даних до резерву шкільного банку інтелектуалів.
Але тільки виявити – цього недостатньо.Саме спланована робота зі
здібними дітьми щодня,щороку –дає позитивний результат.Ми добре знаємо,що
тільки 10% – це талант, 90% – постійна,послідовна,копітка навчальна
діяльність[5].
Для забезпечення успішності такої діяльності потріно розуміти,що постає
вона не одразу, а розвивається поступово з найпростіших видів діяльності,є
окремою поведінкою людини,по-різному реалізується в різних вікових групах.
Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків.Для їх
досягнення необхідний «двигун»,який запустив би в роботу механізм
мислення,тобто необхідні бажання і воля,потрібна мотиваційна основа[3].
Творча діяльність,як правило,починається із проблеми або запитання,із подиву,
здивування,із суперечності.Можливо, це і є шлях становлення творчої
складності інтелекту,щлях розвитку винахідницького і дослідницького таланту.
Щоб дитина вчилася в повну силу своїх здібностей,необхідно викликати в
неї бажання до навчання,до знань,повірити у свої здібності, налаштування на
подальші досягнення.
Кожен із нас замислювався над питанням,які форми і методи необхідно
використовувати в роботі,щоб сформувати інтерес до навчання,пізнання,
активізувати творчу діяльність.Хороших методів існує стільки,стільки й
хороших вчителів.
Кожен учитель хоче, щоб його учні вчилися із захопленням, інтересом.
Для цього необхідно правильно, залежно від вікових особливостей учнів,
добирати такі види, форми та завдання, що сприяли б розвитку здібностей учня.
Молодший шкільний вік – це важливий етап виховання творчого мислення
дитини. Але у пошуках методів розвитку творчого потенціалу слід ураховувати
особливість психіки, своєрідність пізнавальної та емоційної сфер дітей цього
віку[6].
Учитель є посередником між дитиною і навчальним процесом.Велике
значення у формуванні творчої діяльності учня відіграє саме учитель,його
авторитет,досвід і його власна творча діяльність,бо творчий учитель формує і
розвиває твору особистість.
Майстерність учителя пробуджувати,зміцнювати та розвивати інтерес
учнів у процесі навчання полягає в умінні зробити зміст навчального предмета
багатим,глибоким,привабливим,а способи пізнавальної діяльності учнів
різноманітними,творчими,продуктивними.
Усім відомо ,що діти від природи допитливі і йдуть до школи з бажанням
вчитися.Щоб не згас цей вогник допитливості,щоб кожна дитина могла
розвивати свої творчі можливості,необхідне розумне керування з боку
вчителя.А для цього слід перетворити кожний урок у школі в урок реалізації
засад осбистісноорієнтованого навчання,спрямованого на розкриття в учнів
індивідуальних здібностей [4].Урок,на якому на всіх і на все вистачає часу й
уваги,коли всім цікаво вчитись: і учню,і самому вчителю.
Регулярне використання на уроках системи спеціальних завдань та
завдань,спрямованих на розвиток пізнавальних можливостей і здібностей,
розширює творчі здібності молодших школярів,сприяє особистісному розвитку,
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підвищує якість творчої підготовленості,дозволяє дітям більш впевнено
орієнтуватися в найпростіших закономірностях навколишньої діяльності й
активніше використовувати творчість у повсякденному житті[7].
У навчальній діяльності домінуючим повинно бути пошукове, розвивальне
і стимулююче навчання,використання різноманітних завдань: пізнавальних,
інтелектуальних, нестандартних,творчих. Саме творча діяльність для дитини є
захоплюючим процесом. Робота над творчим завданням – це передусім спроба
знайти відповідний спосіб самовираження. Долучаючись до такої
роботи,дитина молодшого шкільного віку сприймає її як гру,в якій
рівнопраними партнерами є й учні,й учитель[6].
Але для того,щоб розвинути творчі здібності учнів, тільки уроку
недостатньо. Дуже важлива для пробудження в учнів інтересу до творчої
діяльності є позаурочна робота: участь у предметних тижнях,у творчих
інтелектуальних конкурсах, турнірах,олімпіадах для початкових класів,святах
творчості тощо. На даному етапі роботи діти показують свої здібності,
поглиблюють набуті знання. Така форма роботи сприяє розширенню кругозору
учнів,розвиткові уміння самосійно і творчо працювати,аналізувати свої перші
успіхи. Кількість і різноманітність позитивно і діяльнісно забарвлених,
створених педагогами ситуацій і обставин, надають дитині відчути себе
успішною: «Я можу!Я досягну!Я – здібний!»,і зробити свої перші кроки в
науку.
Отже,залучаючи дітей до творчості,створюючи постійно«ситуацію
успіху»,мотивуючи на нові добрі й корисні справи,поважаючи дитину,ми в
змозі виховати творчо працюючу особистість.
І тоді,можливо,через декілька років,побачивши на сторінках «Вікіпедії»
знайомі прізвища,ви не здивуєтеся,а зрадієте.Адже саме ви колись надали цій
малій зірці можливість сяяти.
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СУЧАСНИЙ УРОК ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗМІСТУ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Сьогодні урок як засіб організації навчально-виховного процесу є по суті
основним стрижнем у процесі вирішення методичних і психолого-педагогічних
завдань. Понад три століття існує класно-урочна система, і, не дивлячись на
безліч експериментів, ніхто поки нічого кращого за урок не запропонував.
Сьогодні перед учителями стоїть важливе запитання: як учити дітей? Я, як і
кожен педагог, шукаю відповідь на нього і доходжу висновку, що вчити
потрібно так, щоб уроки були цікавими й при цьому діти здобували міцні
знання. Як же зробити так, щоб урок не тільки надавав учням певні знання й
уміння, але й викликав у них справжній інтерес, щире залучення у навчальний
процес? Ми живемо в суспільстві змін, тому кожна людина вчиться протягом
всього свого життя. Саме ми, вчителі початкових класів, повинні розвивати
любов до навчання, пізнавальні інтереси дітей молодшого шкільного віку, їхні
творчі навички, уміння самостійно здобувати знання, бути активними. В. О.
Сухомлинський писав, що кожна нормальна дитина йде в школу з вогником у
душі, і завдання педагога – підтримати цей вогник, щоб він не згас. Для цього
потрібно перебувати в постійному пошуку цікавих форм, прийомів, засобів,
технологій навчання молодших школярів, вміло поєднувати елементи
передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій у навчальновиховному процесі. Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі
навчально-виховного процесу має бути учень. Від його активності на уроці,
вміння працювати з учителем, однокласниками залежить успіх в опануванні
програмового матеріалу.
Сучасне інформаційне суспільство формує нову систему цінностей, в якій
володіння знаннями, вміннями і навичками є необхідним. Від людини
вимагаються вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові
технології, самонавчатися, шукати і використовувати нові знання, володіти
такими якостями, як універсальність мислення, динамізм, мобільність. Ідея
компетентнісного підходу - одна із відповідей на запитання, який результат
освіти необхідний особистості і затребуваний сучасним суспільством.
Формування компетентності учня на сьогоднішній день є однією із актуальних
проблем освіти і може розглядатися як вихід із проблемної ситуації, що
виникла через протиріччя між необхідністю забезпечити якість освіти та
неможливістю вирішити цю проблему традиційним шляхом.
У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що
протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими
компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та
інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є
інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій. Тому
основні цілепокладання моєї педагогічної діяльності – сформувати компетентну
особистість молодшого школяра на основі розвитку пізнавального інтересу,
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навчити самостійно мислити, озброїти необхідними для цього знаннями,
вміннями та навичками. Звичайно, досягти цієї мети шляхом використання
лише традиційних форм та методів організації навчальної діяльності
неможливо. Тому я запроваджую нові освітні технології, спрямовані на
всебічний розвиток дитини.
На мою думку, основними завданнями сучасного вчителя є залучення
учнів до активної самостійної діяльності, перетворюючи школярів у її
суб’єктів. Зацікавленість, викликана вчителем на уроці, за певних умов може
перерости в стійкий інтерес до знань. Тому з перших днів навчання дитини в
школі, створюю ситуацію успіху, підбадьорюю учня, що зазнав невдачі, хвалю
навіть за незначний крок уперед. Кожного разу, готуючись до уроку, я шукаю
відповіді на різні питання. Як навчити дитину вчитися самостійно? Як
уникнути пасивності учнів на уроці? Як "свій" урок зробити "їхнім" уроком? Як
учительське "треба" перетворити на учнівське "хочу"? Що зробити, щоб учні не
відсиджувалися, а проявляли себе? Як зробити урок цікавим, різноманітним,
ефективним, щоб діти не втрачали цікавості до здобуття знань?
Яким же повинен бути сучасний урок? Він повинен бути демократичним,
бо проводиться не для учнів, а разом з ними. Його характеризує не навчання
словом, а навчання справою. Тому я підкреслюю, що урок повинен бути
сучасним у самому широкому розумінні цього слова. Що значить сучасний? На
мою думку, він і зовсім новий, і не втрачає зв'язку з минулим, одним словом,
актуальний урок. Актуальний означає важливий, істотний для теперішнього
часу. А ще і діючий, що має безпосереднє відношення до інтересів дитини, її
батьків, суспільства, держави. Крім цього, якщо урок сучасний, то він
обов'язково закладає підстави для майбутнього, готує дитину до життя в
суспільстві, що постійно змінюється.
Сучасні вчені, зокрема Г.В.Єльнікова, визначає урок як відрізок
навчально-виховного процесу, обмежений певними рамками часу, у якому
здійснюється взаємодія учня та вчителя щодо засвоєння змісту освіти, розвитку
особистості учня шляхом використання визначених форм, методів і засобів
організації навчально-пізнавальної діяльності та забезпечуються досягнення
поставленої мети у вигляді реального результату.
О.Я.Савченко акцентує на тому, що головними дійовими особами на уроці
мають бути окремі діти, групи та клас у цілому. Учитель стає невидимим
диригентом, який вчасно має почути, помітити, підправити, підтримати
кожного вихованця, залучити до співпраці. Тільки за таких умов школа зможе
виконати своє основне завдання – навчити дітей самостійно міркувати,
дискутувати, відстоювати свої думки, ставити запитання, бути ініціативними в
набутті нових знань.
Функціонування будь-якого уроку, завжди пов’язане з процесом ціле
покладання та цілералізації. У дидактиці зміст такого ціле покладання знайшов
відображення у триєдинній меті уроку, яка конкретизує можливості розвитку,
навчання і виховання учнів на матеріалі певного предмета, під час вивчення
певних розділів, тем. Суттєвими ознаками цілей є: модель бажаного результату;
прагнення його досягти. До типових способів постановки цілей навчання я
відношу: визначення цілей навчання через зміст предмета; визначення цілей
навчання через діяльність учителя; визначення цілей навчання через внутрішні
процеси інтелектуального, емоційного, особистісного і інших видів розвитку
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учнів; визначення цілей навчання через діяльність учнів. Мета уроку – основа
ефективної діяльності не тільки вчителя, а й учнів. Вона визначає характер їх
взаємодії, реалізується не тільки в діяльності вчителя, а й діяльності учнів, і
досягається тільки в тому випадку, коли до цього прагнуть обидві сторони.
Тому мета уроку є тим системоутворюючим стриженем, без якого урок ніколи
не перетвориться в цілісну систему.
Навчання можна вважати ефективним у тому випадку, коли воно базується
на на прогресивних педагогічних ідеях та технологіях, відбувається у напрямі
максимальної реалізації освітніх завдань з оптимально напруженою і
синхронною діяльністю вчителів та учнів. Окрім того, успішна організація
навчального процесу залежить від відповідності форм і методів навчання, які
відповідають психологічним особливостям та функціональним можливостям
учнів. Досягти цього можливо, дотримуючись загально педагогічних,
дидактичних, психологічних та гігієнічних вимог до уроку.
На мою думку, важливою ознакою сучасного уроку, орієнтованого на
новий Державний стандарт, є наявність в його змісті формування
компетентності «вміння вчитися», яка є базовою для становлення молодшого
школяра як суб’єкта учіння, оскільки саме вона спонукає до активного
навчального пізнання. Успішне формування пріоритетної компетентності
можна досягти, застосовуючи уроки різних типів.
Компетентнісний підхід зобов’язує забезпечити в плануванні та
проведенні
уроку
цілеспрямованість
у
формуванні
предметних
компетентностей згідно з державними вимогами до навчальних досягнень учнів
за кожною змістовою лінією певного предмета із застосуванням різноманітних
методів і технологій. Використовуючи пояснювально-ілюстораний метод
навчання я передаю учням готову інформацію за допомогою різних засобів
навчання, а учні сприймають, осмислюють і фіксують її. Репродуктивний метод
навчання використовую для формування вмінь і навичок учнів на рівні, що
дозволяє застосувати їх в умовах, які раніше розглядалися, або трохи змінених.
За допомогою системи завдань організовую діяльність учнів з неодноразового
відтворення повідомлених знань або способів діяльності. Під час проблемного
методу викладу навчального матеріалу полягає я не тільки організовую
передачу інформації різними способами, а і знайомлю учнів із процесом
пошуку розв’язання тієї чи іншої проблеми. При евристичному (частковопошуковому) методі організовую участь учнів у виконанні окремих кроків
пошуку розв’язання проблеми. Дослідницький метод дозволяє мені
організувати пошукову, творчу діяльность учнів з розв’яння нових проблем і
проблемних ситуацій.
Метод складної цілі дозволяє мені планувати навчання учнів у зоні їх
найближчого розвитку та забезпечує формування відповідальності,
переконання в можливості подолання труднощів, що виникають на життєвому
шляху, віру у свої сили. Метод вибору дозволяє створити умови для прийняття
учнями навчальної задачі, захоплення пізнавальною діяльністю, в якій вони
можуть почуватися особистостями. Метод випередження сприяє прискореному
розвитку сильних учнів класу, дає можливість слабким усвідомити найбільш
важкі місця навчальної програми. Метод укрупнення блоків допомагає засвоїти
головні, істотні поняття розділу, зв’язки між ними, зменшити навантаження на
учнів. Метод самоаналізу та колективної творчості допомагає залучити учнів
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до групових форм діяльності з метою створення нового продукту та активне
використання рефлексії. Метод індивідуалізованого застосування програм
залежно від особливостей учня дозволяє створювати для кожного школяра
траєкторію індивідуального вивчення теми.
Використання інтерактивних методів навчання допомагає мені створювати
ситуації, в яких учень самостійно і в процесі взаємодії з іншими відкриває,
конструює знання і одночасно засвоює механізми їх здобуття. За таких умов
учень стає суб’єктом пізнавальної діяльності, власної освіти та розвитку, що
забезпечує внутрішню мотивацію пізнавальної самостійності. Саме
інтерактивні методи дозволяють конструювати зміст навчання в єдності його
змістовної і процесуальної сторін. Провідне місце серед інноваційних методів,
виявлених в арсеналі світової й вітчизняної педагогічної практики, належить
сьогодні, на мій погляд, методу проектів. У проектній діяльності молодших
школярів можна виділити наступні етапи навчальної діяльності: ЦіннісноОриєнтований - усвідомлення учнями мотиву діяльності, значимості
майбутньої роботи, визначення змісту й характеру діяльності учасників;
Конструктивний - включення в проектну діяльність, збір матеріалу, вибір
засобів діяльності, вибір форми реалізації проекту; Оціночно-Рефлексивний самооцінка своєї діяльності, оформлення проекту в обраної учнями формі;
Презентативний - презентація проекту і його захист.
Якість та ефективність сучасного уроку залежить від того, як учитель до
нього підготувався. Мої вимоги до підготовки й організації уроку зводяться в
основному до наступного:
- Готуючись до уроку, я чітко формулюю його тему; визначаюсь із
провідною ідеєю, на яку спиратиметься даний урок, і позначаю ту частину
навчального матеріалу, яка може бути використана на подальших заняттях;
прописую навчальні, розвивальні і виховні функції даного уроку.
- З доступного матеріалу відбираю тільки той, який найпростіше пояснює
тему уроку.
- Цікавий урок повинен містити завдання і матеріали, які можуть
викликати подив, захоплення, здивування учнів. Це може бути цікавий факт,
дивовижне відкриття, пізнавальний досвід, нестандартний підхід до вже
існуючих ситуацій, що здаються звичайними. Після того, як потрібний і цікавий
матеріал знайдений, правильно його групую, продумую послідовність роботи з
ним, готую до уроку; знаходжу саме таку форму подачі матеріалу, яка викличе
активну роботу на уроці, виключить пасивне сприйняття нового.
- При підготовці уроку вирішую для себе, що контролювати, як
контролювати і як використовувати результати контролю( чим частіше
контролюється робота учнів, тим легше побачити помилки і ускладнення).
- Перед початком уроку потрібно готую всю необхідну для уроку наочну
допомогу: прилади, роздатковий матеріал, додаткову літературу тощо.
- Заздалегідь продумую домашнє завдання. Намагаюся бути оригінальною,
добираю завдання, для виконання яких дітям потрібно буде використовувати не
тільки підручники, а, наприклад, опитати домашніх або експериментувати з
домашніми речами ( для виконання такого домашнього завдання потрібні
рекомендації і додатковий матеріал для домашнього вивчення ).
Працюючи над темою «Сучасний урок як результативна складова
реалізації змісту нового Державного стандарту початкової загальної освіти на
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засадах компетентнісного підхаду» я прийшла до висновку, що процес
формування вмінь і навичок стає набагато цікавішим і результативнішим, якщо
організувати навчання у співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності
і взаєморозумінні вчителя й учнів. Саме таке навчання сприяє формуванню
ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у
власні здібності, стимулює активність і творчість. А цього можна досягти лише
влучним вибором прийомів, засобів, методів навчання, правильним
використанням різноманітних типів уроку. Бо урок – багатогранний кристал, у
якому відбивається професійність вчителя.
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ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДУСІ ОЛІМПІЗМУ НА
ПРИКЛАДАХ ГЕРОЇЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ СПОРТСМЕНІВ УКРАЇНИ
- ВЕТЕРАНІВ 2-ОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦІВ
ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Поширення олімпійських ідеалів і цінностей олімпізму серед учнівської
молоді – один з основних напрямів роботи педагогічного колективу.
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Україна переживає складний час: агресію іншої держави. 10-ки тисяч
наших бійців захищають незалежність, 2,7тис. загинули за вільну Україну.
Героїко-патріотичне виховання молоді - одна з основних задач вчителів,
вихователів. Виховання на традиціях олімпійців, ветеранів 2-ої світової війни,
військовослужбовців збройних сил України та інших формувань – це героїчний
приклад для нашої молоді.
Олімпійські ігри мають давню історію. Батьківщиною олімпіад є
Стародавня Греція. Біля підніжжя гори Кронос, у долині древньої річки Алфей
видніються залишки стін священного олімпійського осередку. На час
проведення Олімпійських ігор проголошувалося священне перемир’я. Традиції
припинення війн перейшли і у сучасні Олімпійські ігри, які були відновлені
завдяки ентузіазму П’єра де Кубертена в Афінах в1896 році.[1]
З 1952 по 1990 роки Олімпійський рух в Україні розвивався та зміцнював
свої позиції в житті країни. Українські атлети складали щонайменше 25%
кожної олімпійської команди СРСР. Під час Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 року
деякі матчі футбольного турніру з великим успіхом проводилися в Україні.
22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла
рішення створити Національний Олімпійський комітет України і ця дата є
офіційною датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був
остаточно визнаний Міжнародним Олімпійським комітетом.[2]
Українські
спортсмени,
ветерани
другої
світової
війни,
військовослужбовці вписали в історію світового спорту свої імена.
Віктор Іванович Чукарін
Віктор Іванович Чукарін – гімнаст, олімпійський чемпіон, заслужений
майстер спорту, заслужений тренер УРСР, доцент ,завідувач кафедри
гімнастики Львівського інституту фізичної культури.
За цими сухими рядками криється героїчна постать спортсмена, патріота,
ветерана Другої світової війни.
Народився Віктор Іванович 9 листопада 1921 року в селі біля Маріуполя, в
сім’ї донського козака.
В 1937 році батька було репресовано. Спортом почав займатися у дворі,
потім в шкільній секції. Навчався в Київському технікумі фізичної культури. В
1940 році отримав звання «Майстер спорту СРСР». На початку Другої світової
війни пішов добровольцем на фронт. Через кілька тижнів під Городищем, що
біля Черкас, артилериста Чукаріна поранило в голову, а потім почалися табори
полонених. В. Чукарін спочатку потрапив у концентраційний табір, на руці
Віктора з’явилося татуювання – 10491, з яким він жив довгі чотири роки в
німецькій неволі. Коли радянські війська підійшли близько до розташування
в`язнів, тоді всіх полонених погрузили на баржу і збирались потопити в морі,
щоб приховати сліди злочину. Але їм завадили англійські кораблі. Після
морського бою баржу віднесло у відкрите море і тільки через 7 днів, ледве
живих людей, що знаходилися в баржі без води і їжі, звільнили .
Повернення додому, образно кажучи, з того світу, було нелегким:
військова контррозвідка (СМЕРШ) назвала Віктора зрадником Батьківщини.
Лише на початку 1946 року Чукарін приїхав у рідний Маріуполь. Навіть
рідна мати не впізнала сина; попри те, що йому щойно виповнилося 25 років,
виглядав хлопець значно старшим.
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Йому було 26 років, і він знову почав інтенсивно займатися гімнастикою.
В 1948 році вперше став чемпіоном СРСР у вправах на брусах. Це був його
улюблений снаряд, на якому він особливо відточував свою програму. Чукарін
за свою прихильність до брусів отримав прізвисько «Брусевич».
У 1952 році на ХV і в 1956 році на ХVI Олімпійських іграх Віктор Чукарін
уперше в історії України завоював звання абсолютного чемпіона цих Ігор,
отримав 11 медалей ( 7 – золотих, 3 – срібні, 1 – бронзову ) і став першим у світі
семиразовим чемпіоном Олімпійських ігор. Цю історичну славу СРСР
принесла Україна, Україні – Львів, а Львову – інститут фізичної культури і
Віктор Іванович Чукарін. Він уперше в історії Олімпійських ігор підняв ім’я
своєї Батьківщини на найвищий рівень Олімпійського п’єдесталу!
У 1952 році німецький журнал першим визнав Віктора Чукаріна “Derbeste
Turnerder Welt” (Найкращим гімнастом світу).
У 1954 році в Римі український гімнаст Чукарін уперше став і абсолютним
чемпіоном світу.
Мало хто знає, що Львів у той історичний 1952-й став головним
спортивним містом у світі, оскільки його мешканець привіз додому аж шість
олімпійських медалей (чотири золоті та дві срібні). До речі, до того лише
американський атлет Д. Оуенс у 1936 році привіз із ХІ Олімпійських ігор
додому чотири медалі і потрапив у Книгу рекордів Гіннесса.
У 1971 році доцент Чукарін за конкурсом був обраний завідувачем
кафедри гімнастики Львівського державного інституту фізичної культури, де
виховав першого галичанина – чемпіона ХХІІ Олімпійських ігор Б.Макуца та
понад двадцять майстрів спорту .
Народ України високо оцінив заслуги Віктора Івановича Чукаріна в
розвитку та популяризації спорту.
У Львові та Маріуполі його іменем названі вулиці.[3]
Куц Володимир Петрович
Куц Володимир Петрович 1927 року народження. Радянський
легкоатлет-стаєр 1950-х років, дворазовий олімпійський чемпіон 1956 року у
бігу на 5 та 10 км, заслужений майстер спорту СРСР (1954). У 1956 та 1957
р. визнавався найкращим спортсменом світу.
За цими рядками спортивної кар’єри постає постать легендарного українця
з Сумщини, ветерана Другої світової війни.
Батько і мати майбутнього олімпійського чемпіона працювали на
цукровому заводі. За їх словами, Володя ріс міцним, сильним і витривалим
хлопцем. Правда, особливою спритністю тоді не відрізнявся, був таким
телепнем, за що і отримав прізвисько - Пухтя.
У 1943 році, коли передові частини Червоної Армії дійшли до с.Алексина,
16-річний Володя добровільно вступив до її лав, приписавши собі зайві пару
років. На фронті був зв'язковим в штабі полку. Потім його відправили на
навчання в артилерійське училище міста Курськ. Проте до місця призначення
юнак так і не доїхав: по дорозі потяг потрапив під бомбардування і Куц втратив
всі документи. Йому довелося повертатися додому - в с.Алексино, де його
вважали загиблим.
Восени 1945 року Володимир Куц пішов служити на Балтійський флот:
спочатку був простим артилеристом, потім дослужився до командира
розрахунку 12-дюймової гармати. Там же вперше вийшов на бігову доріжку
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під час змагань на честь Дня Перемоги. Його перемога була настільки
вражаючою, що з цього моменту його стали відправляти на всі змагання з бігу, і
скрізь він виходив переможцем. Багато хто тоді дивувався його успіхам, так як
ніколи не підозрювали в товстуні Куці таких здібностей.
У 1953 році Куц вперше завойовує звання чемпіона СРСР. Міжнародне
визнання до маловідомого спортсмена прийшло в 1954 році на чемпіонаті
Європи в Берні, коли він став чемпіоном з бігу на 5 тисяч метрів, встановивши
світовий рекорд. Багаторазовий рекордсмен світу з бігу на 5000 м і 10000 м
(1954–1957 роки). Десятиразовий чемпіон СРСР.
Останній світовий рекорд Куца на 5000 метрів — 13.35,0 секунд
встановлений в 1957 році, протримався вісім років.
"Біг легендарного бігуна Володимира Куца зробив для зближення народів
набагато більше, ніж загін з найбільш майстерних дипломатів" ( з австрійської
преси, 1956 року)
Спортивна кар'єра Володимира Куца закінчилася швидко, в 1959 році
через серйозні проблеми зі здоров'ям він був змушений покинути доріжку і
перейти на тренерську роботу.[4]
Наш навчальний заклад входить у мережу Шкіл олімпійської освіти. Учні
11-го класу досліджували історію проведення Олімпійських ігор, участь
українських спортсменів, ветеранів 2-ої світової війни, військовослужбовців в
Олімпійських іграх. Підготували презентації про Якова Григоровича Пункіна –
учасника 2-ої світової війни, Олімпійського чемпіона XV Олімпіади з грекоримської боротьби, Марію Кіндратівну Гороховську- учасницю 2-ої світової
війни,що пережила блокаду Ленінграду, на XV Олімпійських іграх в 30річному віці виборола 2 золоті та 5 срібних медалей зі спортивної гімнастики.
Підготували інформацію про олімпійців, учасників другої світової війни, з
європейських країн: Грендаля Келпо з Фінляндії, Руда Біргера з Норвегії, Габль
Франц з Австрії.
Один з основних принципів олімпізму є: поєднання спорту з культурою та
освітою, створення такого способу життя, який базувався б на радощах,
здобутих через зусилля, виховання на основі доброго прикладу.
Олімпійська освіта, як ефективний засіб виховання дітей і молоді, має
глибоке історичне коріння.
Реалізація олімпійської освіти у виховному процесі дітей та молоді
здійснюється шляхом впровадження інноваційних проектів, використання
методичних посібників, застосування різноманітних форм поширення
олімпійських ідей.
Формування в учнів ідеалів олімпійського руху, патріотичне виховання на
прикладах спортсменів – олімпійців в нашій школі здійснюється як на уроках,
так і під час позакласної роботи. Це формування патріотичних почуттів,
виховання готовності до захисту Батьківщини, воно покликане спонукати до
фізичного вдосконалення, вивчення бойових традицій українського народу.
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МАН: ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЮНИХ ТАЛАНТІВ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ПАРОСТОК»
ХОРОЛЬСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ)
Життя в інформаційному суспільстві потребує сьогодні особистості
соціально активної, компетентної, здатної орієнтуватися і діяти в розмаїтті
життєвих ситуацій, та духовно творити особисте «Я», максимально
використовуючи свій розумовий потенціал.
Дослідницька робота школярів у Малій академії наук – важливий
компонент такого розвитку, а організація науково-дослідницької діяльності
учнів у рамках МАН має свої особливості. Пізнавальний інтерес школярів стає
основою позитивного ставлення до навчання, має пошуковий характер. При
цьому пошукова діяльність відбувається із захопленням, відчувається емоційне
піднесення, задоволення, радість від удачі. Пізнавальний інтерес також
позитивно впливає на мислення, уяву, пам'ять, увагу.
МАН – це не тільки робота з науковими джерелами, консультації з
педагогами, безсонні ночі у роздумах і пошуках, а й радість від того, що ти
щось відкрив нове, відчуття впевненості у своїх силах, можливість
самореалізуватись, це – і нові знайомства та друзі. А можливо, твоя майбутня
життєва дорога – велика наука.
З метою зацікавлення та поглиблення знань з різних галузей, розкриття
здібностей обдарованих дітей у Хорольській гімназії (директор Копайгора
М.М.) працює наукове товариство «Паросток», головною метою діяльності
якого є формування духовної, інтелектуальної, емоційної сфери, сприяння
розвитку фізичного, психічного і духовного здоров'я людини, створення умов
для творчого самовдосконалення.
Основними завданнями НТУ «Паросток» є:
– Виявлення інтересу і схильності учнів до наукової діяльності.
– Створення умов для максимального розкриття здібностей та творчого
самовдосконалення учнів.
– Становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів,
їхньої потреби в самоосвіті, самовихованні та адекватної самооцінки своєї
науково – дослідницької діяльності.
– Формування умінь та навичок роботи з приладами, методами обробки
наукової інформації, учити працювати з довідковою літературою, відбирати,
аналізувати, систематизувати матеріал, виявляти і формувати проблеми,
грамотно оформляти наукову роботу.
– Пропаганда наукових досліджень та пошуків учнів.
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– Оволодіння вмінням аргументовано й красномовно викладати свої думки
та відстоювати свою власні погляди перед аудиторією.
– Формування творчого покоління молодих науковців та практиків для
різних галузей суспільного життя.
– Підготовка учнів до подальшого навчання в обраних галузях науки,
культури, мистецтва.
– Сприяння підвищенню престижу і популяризації наукових знань.
– Розширення світогляду учнів щодо досягнень вітчизняної та зарубіжної
науки.
– Удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня
знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів.
– Організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення
процесу навчання й профорієнтації, до участі в науково-дослідницькій роботі в
одній із секцій регіонального відділення МАН.
– Реалізація дослідницьких проектів.
– Підвищення рівня фахової майстерності педагогів, сприяння
вдосконаленню самоосвітньої компетентності вчителів.
– Формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в учнівському
середовищі.
– Підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової творчості.
– Формування в учнівської молоді базової дослідницької компетентності у
процесі науково – дослідницької діяльності.
№
1

2

3

4

5

6

Таблиця 1 – План роботи наукового осередку «паросток» хорольської гімназії
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
Затвердження плану роботи наукового Вересень Директор гімназії
товариства «Паросток» на 2016 – 2017
М.М. Копайгора
навчальний рік
Нарада вчителів-керівників відділень МАН Вересень Колісник М.В., заступник
„Про підведення підсумків роботи МАН за
директора, завідуючі кафедр,
2015 – 2016 навчальний рік“
керівники наукових робіт
Засідання Ради наукового товариства
Вересень Колісник М.В., заступник
1. Обговорення й затвердження плану
директора з НВР
роботи наукового товариства «Паросток» на
2016 – 2017 навчальний рік.
2. Ознайомлення з нормативними
документами Міністерства освіти і науки, у
яких висвітлені питання організації наукової
роботи МАНу.
3. Вибори ради наукового товариства.
4. Ознайомлення з тематикою науководослідницьких робіт учнів гімназії
Інформаційно-рекламна акція „Знайомтеся, Вересень Колісник М.В., заступник
гімназійне відділення МАН“
директора з НВР, члени
науково – методичної ради
Продовження створення портфоліо досягнень Протягом Колісник М.В., заступник
юних науковців, фото калейдоскопу з
року
директора з НВР
конкурсу – захисту науково - дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук
Ознайомити членів товариства з роботою Вересень Колісник М.В., заступник
гімназійного МАНу, напрямами наукових
директора;
завідувачі
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досліджень,
досягненнями
гімназистів
минулих років, керівниками відділень,
(секцій)
7 Провести опитування серед гімназистів з Вересень
метою вивчення їхнього бажання брати
участь у роботі МАН 2016 - 2017н.р. та
ввести охочих займатися дослідницькою
роботою до команди олімпійського резерву
гімназії
8 Участь в обласних семінарах по роботі з Протягом
обдарованою молоддю «Мала академія наук
року
України»
9 Поповнити банк даних про науково-пошукові До 17.10.16
роботи членів наукового товариства у 2016 2017 н.р.
10 Провести
учнівську
конференцію
–
До
презентацію «FLEX» - програма обміну 25.09.2016
майбутніх лідерів під гаслом «Надія
Хорольщини – гордість України»
11 Індивідуальні консультації для гімназистів
Протягом
року
12 Психологічний супровід розвитку здібних та Протягом
обдарованих дітей
року
13 Залучення учнів гімназії до конкурсів, Протягом
конференцій у рамках річного плану
року
позашкільного
навчального
закладу
Полтавської обласної ради «Полтавська
обласна Мала академія наук учнівської
молоді»
14 Організувати роботу гімназистів у наукових Вересень
відділеннях та секціях (підсекціях)
15 Скласти плани (програми) та організувати Вересень
роботу з учнями за індивідуальним графіком
16 Провести настановчу конференцію з членами Жовтень
команди олімпійського резерву гімназії з
написання робіт учнів у секціях відділень
МАНу (ознайомити учнів з вимогами до
написання науково-дослідних робіт, дати
необхідні рекомендації та поради)
17 Розробити орієнтовну тематику рефератів, Жовтень
науково-дослідницьких робіт для учнів
18 Тренувальні збори для учасників конкурсу- Листопад захисту МАН (корекції науково-дослідних
грудень
робіт відповідно вимогам до їх написання та
оформлення)
19 Надати допомогу в організації роботи учнів Вересень — членів команди олімпійського резерву в жовтень,
районній бібліотеці, архіві, та інших протягом
установах
року
20 Організація індивідуальної роботи з учнями- Жовтень членами МАН по секціях
листопад
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предметних кафедр
Колісник М.В., заступник
директора;
практичний
психолог Калініченко Я.О.

Колісник М.В.,
директора з НВР

заступник

Колісник М.В.,
директора з НВР

заступник

Колісник М.В.,
директора з НВР

заступник

Колісник М.В., заступник
директора,
учителі
предметники
Практичний
психолог
Калініченко Я.О.
Колісник М.В., заступник
директора,
учителі
предметники

Завідувачі
предметних
кафедр, секцій
Керівники наукових робіт
Колісник М.В.,
директора

заступник

Колісник М.В.,
директора з НВР
Заступник
М.В.Колісник

заступник
директора

М.В.Колісник,
заступник
директора;
бібліотекар;
наукові керівники
Заступник
М.В.Колісник

директора

21 Надавати індивідуальні консультації з питань Протягом
роботи над темою дослідження, оформлення
року
наукових робіт, підготовки необхідної
документації
22 Оформити стенд „Наукова діяльність Жовтень
гімназії“ з інформацією про основні завдання
та напрями роботи МАН у 2016 - 2017 н. р.,
тематикою
робіт
учнів,
довідковою
інформацією
23 Провести круглий стіл для наукових Жовтень
керівників «Інноваційні підходи в організації
навчально – дослідницької діяльності учнів –
членів МАН»
24 Круглий стіл „Основи наукових досліджень Жовтень для учнів і новопризначених наукових листопад
керівників”
25 Залучати гімназистів — членів МАН до Жовтень —
проведення наукових конференцій, круглих
травень
столів, інтелектуальних конкурсів та турнірів
у рамках днів предметних кафедр гімназії
26 Засідання Ради наукового товариства
Листопад
1. Ознайомлення з Положенням про захист
науково-дослідницьких робіт учнів гімназії.
2. Про
підготовку
до
І
етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН.
27 Оновити пам’ятки „Юному науковцю“
Листопад

Заступник
директора;
керівники наукових робіт,
завідувачі
предметних
кафедр
Заступник
директора
М.В.Колісник

Колісник М.В.,
директора

заступник

Заступник
директора
М.В.Колісник,
керівники
наукових робіт
Адміністрація, педагогічний
колектив
Заступник
М.В.Колісник

Практичний
Я.О.Калініченко
Заступник
М.В.Колісник

директора

психолог

28 Провести міні
- лекторій «Інтернет як
освітнє
середовище
для
обдарованої
учнівської молоді»
29 Практичне заняття „Типові помилки в
оформленні науково – дослідницької роботи“
30 Тренувальні збори для учасників конкурсузахисту МАН (попередній захист науководослідних робіт)

Листопад

31 Взяти участь у І Всеукраїнській науковій
шкільній конференції від збірника наукових і
творчих досягнень школярів «Крок у науку»

Листопад

32 Провести інструктивно-методичну нараду
керівників секцій гімназійного МАН щодо
оформлення учнівських наукових робіт,
ознайомити з
основними аспектами
підготовки до написання наукової роботи
33 Провести засідання науково-методичної ради
гімназії з питань організації та проведення
Днів науки
34 Провести І етап (шкільний) конкурсу –
захисту науково – дослідницьких робіт учнів
– членів МАН
35 Участь в ІІ етапі (районному) конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН

Грудень

Заступник
М.В.Колісник

директора

Грудень

Заступник
М.В.Колісник

директора

Грудень

Заступник
М.В.Колісник,
наукових робіт
Заступник
М.В.Колісник,
предметники

директора
керівники
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Листопад
Листопад

Грудень

директора

Заступник
директора
М.В.Колісник
Заступник
директора
М.В.Колісник,
завідувачі
предметних
кафедр,
керівники наукових робіт
Заступник
директора
М.В.Колісник,
учителі
предметники

директора
учителі
-

36 Підбити підсумки Днів науки в гімназії.
Проаналізувати та узагальнити результати в
методичному віснику «Формула успіху:
наука та діти» (Спецвипуск)
37 Засідання Ради наукового товариства
1.Про підсумки І етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів – членів МАН.
2. Про підготовку до ІІ етапу (обласного)
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН.
38 Підготувати необхідну документацію для
участі команди гімназії (переможців ІІ етапу)
до участі в ІІІ (обласному) етапі конкурсузахисту наукових робіт
39 Засідання круглого столу «Роль МАН у
виборі юними дослідниками майбутньої
професійної діяльності»

Січень

Заступник
М.В.Колісник

директора

Січень

Заступник
М.В.Колісник

директора

Січень лютий

Заступник
М.В.Колісник

директора

Лютий

Заступник
директора
М.В.Колісник,
керівники
секцій, практичний психолог
Я.О.Калініченко
Заступник
директора
М.В.Колісник

40 Засідання Ради наукового товариства
1. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт учнів – членів МАН.
2.
Планування
роботи
наукового
товариства «Паросток» на 2017 - 2018
навчальний рік.
41 Провести Свято вшанування обдарованої
молоді на День відкритих дверей

Березень

Травень

Заступник
М.В.Колісник

42 Індивідуальне тестування обдарованих дітей

Травень

Практичний
Я.О.Калініченко

психолог

43 Залучення
батьківських,
спонсорських
коштів для преміювання особливо здібних,
обдарованих дітей відповідно до результатів
навчальних досягнень.
44 Провести круглий стіл з переможцями
олімпіад та конкурсу – захисту наукових
робіт на тему „МАН: крок у Всесвіт
обдарованої молоді“
45 Підсумки роботи за рік. Планування роботи
на 2017 - 2018 навчальний рік.

Протягом
року

Директор
М.М.Копайгора

гімназії

46 Висвітлення роботи МАН на сайті гімназії, у
ЗМІ, власному блозі тощо протягом 2016 –
2017 навчального року

Протягом
року

директора

Травень

Заступник
М.В.Колісник

директора

Червень

Заступник
М.В.Колісник

директора

Колісник М.В.,
директора

заступник
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТАЛАНОВИТИХ І
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
В умовах розвитку української державності особливої уваги набуває
зміцнення наукового потенціалу країни, оновлення та модернізація її освітньої
галузі. Одним із пріоритетних напрямів реформування є створення умов
успішного розвитку та навчання обдарованої молоді, виховання творчої
особистості, здатної самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати
сміливі, нестандартні рішення.
Кожна людина протягом життя прагне пізнати свій шлях. І часто не
знаходить його. Хто винен у цьому?
У психології виділено дві сторони розвитку здібностей – загальна і
особистісна. Із здібностями тісно пов’язані нахили, які розглядаються як
вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, що спонукає нею
займатися, в основі цієї спрямованості лежить стійка потреба. Нахили —
передумови розвитку здібностей, але можливі випадки їх неспівпадання.
Нахили і здібності нерідко збігаються, що можна пояснити
індивідуальними проявами активності і саморегуляції особистості, які є
основними психологічними передумовами розвитку як нахилів, так і
здібностей. В одних випадках активність виступає як "надмір енергії", дає
змогу безпосередньо, без особливих зусиль, витримувати значне нервовопсихічне навантаження. Активність іншого напрямку — плануючого характеру
— спирається на довільність: вона проявляється вибірково і найбільш
ефективна в тих видах діяльності, які не потребують швидких реакцій,
протікають у спокійних умовах.
Значна кількість державних документів України вказує на активне
сприяння виявленню і розвитку талантів. Крім цього, науковцями розробленні
психолого-педагогічна та методична база, яка допомагає з’ясувати сферу
обдарувань, передбачити рівень, якого може досягти учень за відповідних умов
(вербально-словесні тести, фігурні тести, тощо).
Сучасна психологія визначає, що кожен учень — людина, обдарована у
якійсь галузі життєтворчості. Спираючись на здібності, обдарування кожного
учня, неповторне в кожному з них, вчителі розвивають здатність до творчості.
Поняття «обдарованість» означає особливо сприятливі внутрішні
передумови розвитку дитини, внутрішню установку, спрямованість
особистості, яка розвивається. Разом з тим, це й індивідуальна потенційна
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своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів
у певній галузі діяльності.
Обдарованість може розвиватися за сприятливих умов. Розвитку творчого
потенціалу дитини сприяють допомога дорослих, багате культурне середовище,
послідовна й цілеспрямована індивідуальна програма виховання та навчання.
Талановиті діти – це той ресурс з якого створюється інтелектуальна еліта.
Інтелектуальну еліту будь-якого народу становлять творчі, яскраві, мислячі
особистості. Щоб їх зберегти і примножити, необхідно допомогти їм знайти
себе, правильно оцінити, підтримати їхній розвиток. Обдаровані діти часто є
оригінальними у поведінці та у спілкуванні, вони використовують особливі
способи спілкування, чутливі до ситуації, виявляють уміння спілкуватись не
лише словесно, а й за допомогою невербальних засобів, легко вступають у
контакт з однолітками, прагнуть до лідерства у спільній діяльності.
Критерії обдарованої дитини:
- обдаровані діти мають добру пам’ять, особистий світогляд;
- добре розвинена свідомість;
- дуже активні, творчі, завжди чимось зайняті;
- наполегливі в досягненні результату у сфері, яка їх цікавить, для них
характерний творчий пошук;
- вони хочуть вчитись і досягають у навчанні успіхів;
- критично оцінюють навколишню дійсність і прагнуть проникнути у суть
речей і явищ;
- із задоволенням виконують складні й довготривалі завдання;
- мають здатність фантазувати.
Для роботи з обдарованими дітьми учителям необхідно мати особливі
якості:
- здатність виявляти ознаки обдарованості в інтелектуальній діяльності,
творчих виявах, художній майстерності, спілкуванні, руховій сфері;
- загальна професійна педагогічна підготовка – предметні, психологопедагогічні і методичні знання, уміння, навички;
- мати професійно значущі особистісні якості (високий рівень розвитку
пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватної самооцінки, внутрішнього
контролю);
- прихильність до дітей, теплота, чуйність, почуття гумору, ентузіазм,
впевненість у власних силах, енергійність, високий інтелект.
Там де є вчителі, які постійно перебувають у творчому пошуку,
обов’язково розкривають, виявляють свій потенціал і діти.
Учитель – це той, хто поступово робить себе непотрібним (Томас
Карутерс).
Академік А. Колмогоров зазначав, що не з кожного учня вийде вчений, але
необхідно добиватись, щоб кожному була знайома радість відкриття нового,
радість творчого усвідомлення життя.
Учня можна зробити щасливим, якщо він набуватиме не абстрактних
знань. Вони мають бути конкретними – такими, що знадобляться в житті
конкретної людини. Дужа важливо, щоб отримані знання, розвинуті вміння та
придбаний досвід учнів втілювались у їх творчій діяльності.
Пам’ятка вчителю для роботи з обдарованими дітьми:
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- Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих і
чуттєвих до всього, що стосується їхнього «я».
- Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і
самооцінку, розвивати симпатію.
- Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває
емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.
- Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші,
повинні знати межу допустимої поведінки.
- Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб
їхня праця приносила користь.
- Використовуйте дослідницький метод.
- Розвивайте здібності дітей використовуючи метод самостійного набуття
знань.
- Заохочуйте дітей, це стимулює їх.
- Співпрацюйте з батьками, щоб розвинути здібності кожної дитини.
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ
САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Становлення української державності, інтеграція України у світове та
європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну
культуру й визначають основні напрями модернізації навчально-виховного
процесу. В основу системи формування національної та громадянської
самосвідомості покладено національну ідею як консолідуючий чинник
розвитку суспільства й нації в цілому.
Нині стали очевидними деформація світоглядних уявлень, стрімке
зниження духовних орієнтирів. Тому немає актуальнішої проблеми для
вчителя, як виховання відкритої для інновацій і водночас високодуховної,
моральної особистості з чіткою громадянською позицією.
На вихованні кращих людських якостей наголошує і новий Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Сьогодні, як ніколи, перед
педагогами стоїть важливе завдання: формувати в учнів національну та
громадянську самосвідомість.
До основних методів формування і розвитку національної самосвідомості
можна віднести такі методи як лекція, бесіда, диспут, метод прикладу.
Найчастіше використовуваним є метод бесіди. Культура і наука кожної нації
належать людству. Але наш святий обов'язок - знати свою історію, своїх
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світочів науки і культури. Під час проведення бесід основну увагу учнів слід
звернути на те, що починаючи з XV століття вихідці з України брали участь у
формуванні системи університетської освіти ряду країн Європи. У середні віки
кілька сотень наших земляків здобули вищу освіту в провідних університетах
Італії, Польщі, Німеччини, Франції, Англії, десятки з них стали їх професорами
і навіть ректорами. Були серед них і представники натурфілософії - науки, в
колі якої формувались елементи фізичних наукових знань (виділення фізики як
окремої науки з натурфілософії припадає на початок XVII ст.). Українські учені
також зробили вагомий внесок у становлення фізики як окремої науки в
класичний період її розвитку. Майже 200 учених-українців наприкінці XIX - на
початку ХХ ст. працювали за кордоном і користувалися неабияким авторитетом
у науковому світі. Слід відмітити Юрія Дрогобича, видатного філософа,
астронома і медика середини XV ст., ректора Болонського університету.
Непересічним українським фізиком був Іван Земанчик - професор фізики й
математики Львівського університету, декан Краківського університету. Були
серед українців і ті, хто своїми відкриттями наблизили день польоту в космос
першого землянина. А саме: герой Вітчизняної війни 1812 р., нащадок славних
запорожців О. Засядько; народоволець Микола Кибальчич; людина драматичної
долі, один із піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів Юрій
Кондратюк (Олександр Шаргей); конструктор космічних систем Сергій
Корольов; конструктор турбореактивних двигунів академік Архип Люлька.
Незаслужено забуті в Україні імена видатних фізиків Олександра Смакули,
винахідника Бориса Грабовського та інших. Учені, чия творчість розвивалася в
Україні, також зробили свій внесок у «спорудження будівлі» сучасної фізики.
Серед них — лауреат Нобелівської премії фізик-теоретик Лев Давидович
Ландау, фізик-експериментатор Лев Васильович Шубников, електротехнік і
дослідник рентгенівських променів Іван Павлович Пулюй. В Україні народився
й працював дослідник радіоактивності та земного магнетизму Микола
Дмитрович Пильчиков, якого можна віднести до числа перших ядерниківекспериментаторів.
Досягнення українських учених широко відомі не тільки в нашій країні,
але й далеко за її межами. Матеріали та технології, створені в Київському
інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона, застосовують на всіх
континентах. Напівпровідникові кристали, які роблять в Інституті
монокристалів (м. Харків) і наукововиробничому об'єднанні «Карат» (м. Львів),
не поступаються найкращим світовим зразкам. Мають авторитет у науковому
світі розробки Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова (м. Київ) у галузі
обчислювальної техніки й інформаційних технологій. Одним із центрів ядерної
фізики є Харківський фізико-технічний інститут НАН України. У
Дніпропетровську створено унікальний ракетний комплекс «Зеніт». Надійність
і екологічно чисте паливо дали змогу використати його в міжнародному
космічному проекті. Не можна не згадати видатного вченого і патріота України,
чиїм ім'ям пишається і світ. Це Олекса Біланюк, який започаткував нову галузь
теоретичної фізики.
Багато українських учених-гігантів світової фізики, які працювали за
межами України, зробили вагомий внесок у світову культуру і науку, що є
часткою творчого потенціалу української нації. До таких учених треба віднести
Юрія Кістяківського - директора інституту ім. Планка, наукового радника
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президента США Ейзенхауера, професора Прінстонського і Гарвардського
університетів, спеціаліста з молекулярної кінетики і спектроскопії, видатного
вченого в галузі ядерної фізики і співавтора водневої, а потім нейтронної бомб;
Михайла Яримовича - керівника програм з фізики міжпланетного простору і
систем космічних польотів: Миколу Галоняка - професора електричної
інженери Ілінойського університету США; Володимира Романіва - дослідника
напівпровідникової фізики і техніки; Петра Грицака - професора механіки,
головного проектувальника теплової системи супутників «Тельстар»; Ієна
Шевчука, який зробив рідкісне відкриття - виявив зоряний спалах у Великій
Магеллановій Хмарі; Джорджа Гамова - автора теорії первісного вибуху;
Романа Яцківа, Юрія Даревича, Марка Горбача, Романа Канюка. Є багато
інших провідних учених-фізиків, серед яких чимало лауреатів, академіків, які
займали і займають високі посади.
Особливу увагу заслуговує ім’я І.І.Сікорського, який народився в 1889 р. в
Києві, у родині професора-медика Київського університету. Ще студентом
захопився авіаконструюванням і цілком присвятив йому своє життя. З 1943 р.
його фірма стала провідним виробником вертолітної техніки за кордоном.
Як писав О.Сухомлинський, ідея вірності Батьківщині стає переконанням,
коли вона постає перед дитиною в ореалі героїчного. Тому необхідно
розповідати учням про внесок українських науковців у перемогу в Другій
світовій війні. Визначну роль у випуску танків Т-34 відіграв Інститут
електрозварювання АН УРСР. Допомогу оборонним підприємствам і фронту
тією чи іншою мірою надали майже всі академічні інститути, тематика
досліджень яких була відразу приведена у відповідність з потребами воєнного
часу.
Ефективним є також метод лекції, завдяки якій учні засвоюють знання про
Україну, що є необхідним компонентом національної самосвідомості. Так,
цікавими для учнів є лекції з тем «Кристали та їх форма. Л.Д.Ландау», «До
історії електроної теорії металів. Український фізико-технічний інститут, 50-ті
роки», «Фізика полімерів і біофізика в творчості І.М.Ліфшиця»
Велике значення під час вивчення курсу фізики мають вступні уроки. На
перших уроках учні оримують знання про розвиток науки, про вклад
українських вчених, зокрема харківських, у різних напрямках наукових
досліджень. Значне місце відводиться проведенню нестандартних уроків, таких
як урок-подорож, урок-конкурс, урок-практикум. Так, знайомство з предметом
учні 7 класу починають на уроці-подорожі «Віртуальна екскурсія по
технічному Харкову».
Невичерпним джерелом для створення проблемних ситуацій є історичні
матеріали з фізики. Вдало підібрані історичні факти цінні на уроках тим, що
саме вони формують світогляд у дітей, сприяють розвитку зацікавленості до
фізики. Ознайомлення учнів з творчими біографіями та моральними якостями
вітчизняних учених і винахідників сприяє виробленню в підлітків
принциповості, власного світогляду, змушує думати, як треба жити, для чого
вчитися, які риси характеру слід виробляти в собі.
Використання технічного матеріалу на уроках фізики має велике виховне
значення. Підбираючи матеріал для вивчення, слід враховувати, що він має
відповідати таким вимогам: сприяти засвоєнню й усвідомленню включеного до
програми з фізики теоретичного матеріалу, ознайомлювати учнів з основними
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галузями техніки і з прикладами застосування фізики в техніці; спиратися
переважно на вітчизняну техніку, розкривати її досягнення, перспективи
розвитку. Важливого значення для формування національної та громадянської
самосвідомості набуває використання на уроках, під час підготовки до уроків
архівних матеріалів та документальних джерел.
Процес формування національної самосвідомості втілює в собі національні
та загальнолюдські цінності і реалізується основними шляхами, засобами, як:
рідна мова, родовід, рідна історія, краєзнавство, народна символіка, національні
традиції, звичаї та обряди і т.д.
Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики в
школі є розв’язання фізичних задач. Слід підкреслити, що в умовах особистісно
орієнтованого навчання важливо здійснити відповідний добір фізичних задач,
який би враховував пізнавальні можливості й нахили учнів, рівень їхньої
готовності до такої діяльності, розвивав би їхні здібності відповідно до освітніх
потреб. Задачі, побудовані на краєзнавчому матеріалі, сприяють формуванню
громадянських позицій особистості, виховують почуття патріотизму, сприяють
розвиту пізнавальних інтересів.
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Повноцінними є тільки ті знання,
які дитина здобула власною активністю.
Йоганн Песталоцці
Сьогодні суспільне життя в Україні швидко змінюється, що позначається
й на освіті. Сучасна шкільна освіта має дати учням не лише суму нових знань,
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але й сприяти формуванню їхніх ключових, галузевих
і предметних
компетентностей.
На мою думку, формування дослідницьких компетентностей є дійсно
нагальною потребою, яка викликана запитами нового часу, нового суспільства,
адже такі здатності є основою для продовження навчання протягом усього
життя, успішної професійної діяльності у будь-якій сфері, побудови власної
траєкторії самореалізації, розвитку та суспільного визнання.
Застосування в практичній діяльності дослідницьких педагогічних
технологій дозволяє найбільш повно виявляти й розвивати як інтелектуальні,
так і потенційні творчі здібності дітей, адже дослідницька діяльність учнів
стимулює розвиток їх креативності та розумових процесів.
Проблема орієнтації навчального процесу на пошукову, дослідницьку
діяльність учнів не є новою. Тому що власні дослідження дітей
використовувалися в освітній практиці завжди і були затребувані з глибокої
давнини, з того самого моменту, як у людському суспільстві з’явилася сама
потреба в навчанні.
Певну частину відомостей дитина сприймала
репродуктивним шляхом від дорослих, а іншу здобувала самостійно,
наслідуючи дорослих, граючись, досліджуючи дійсність. Одним із перших
відомих вчених, який активно використовував у практиці навчання
дослідницькі методи, був Сократ. І досі в методиці навчання використовується
метод сократівської бесіди, суть якого полягає в тому, що вчитель уміло
сформульованими запитаннями скеровує учнів на формування нових понять,
висновків, правил, використовуючи набуті знання і спостереження.
Елементи дослідницького навчання використовувалися в освіті і більш
пізні часи. Філософи і просвітителі різних епох (Фр. Рабле, М. Монтень,
Дж. Локк, Інокентій Гізель, Феофан Прокопович, Г.С. Сковорода, О.В.
Духнович) наголошували на необхідності використання елементів дослідження
у навчанні. Вони вважали головним навчання учнів пізнанню дійсності,
безпосереднє дослідження світу. Основним завданням педагога у такому
випадку була допомога природі дитини, усунення перешкод на шляху розвитку
закладених у неї здібностей.
Найбільш інтенсивно ця проблематика розробляється в кінці ХІХ століття
такими вченими, як К. Вентцель, Дж. Дьюї, Е. Пракхерст, І. Свадковський, С
Френе, М. Стасюлевич, А. Гартвіг, М. Коваленський та ін. Щоправда
дослідницькі методи в той час виступали під різними назвами: лабораторноевристичний метод, метод пошуків, метод лабораторних уроків, евристичний,
дослідницький метод.
Дослідницька діяльність в різних аспектах розроблялася і в працях
сучасних учених А.Альбрехт, К. Баханова, С. Васильєвої, В. Гнєдашева, В.
Голобородько, Л. Задорожної, І. Лернера, О. Матюшкіна, М. Махмутова, В.
Паламарчук, О. Пометун, С. Сєрової, А. Сиротенко та ін. У цих роботах не
лише розкривається роль дослідницької діяльності у становленні особистості,
але й визначаються основні способи організації такої діяльності.
Однак, незважаючи на значні наукові здобутки та багатовіковий досвід у
сфері дослідницького навчання, у психолого-педагогічній літературі
недостатньо розробленою залишається проблема технологізації навчальновиховного процесу в школі на основі дослідницького підходу.
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Дослідницький метод у навчанні - метод залучення учнів до самостійних
пошуків, на основі яких вони встановлюють зв'язки між предметами, явищами і
процесами об'єктивної дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності.
Сутність цієї технології полягає у забезпеченні освітньої підготовки учнів у
процесі систематичних навчальних досліджень.
Термін «дослідницький метод», запропонований Б.Є.Райковим у 1924 році,
було визначено як «метод умовиводу від конкретних фактів, що самостійно
спостерігають учні або відтворюють у досліді.
Завданнями навчання, заснованого на дослідницькому методі є:
продуктивна діяльності учнів; самостійність освоєння нових знань і досвіду;
активна пошукова позиція; мисленнєві операції; розвиток критичного
мислення.
Метою застосування даного методу в навчанні є набуття учнями досвіду
дослідницької роботи в пізнавальній діяльності, об'єднання розвитку їх
інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу,
формування на цій основі активної, компетентної, творчої особистості.
Отже, дослідницьким методом можна називати організацію навчання, за
якою учні виступають у ролі дослідників, тобто самостійно виокремлюють та
визначають проблему, формулюють гіпотезу, знаходять методи її розв’язання,
спираючись на відомі дані; аналізують, порівнюють та оцінюють отримані
результати, роблять висновки й узагальнення, усвідомлюють провідні ідеї та
поняття, а не одержують їх у готовому вигляді.
Показником особистісно - орієнтованого характеру цієї технології є той
факт, що здатність учнів проводити дослідження значною мірою індивідуальна.
Вона виявляється в розвитку їхніх пізнавальних інтересів, аналітичних
здібностей, змісту й обсягу знань, спостережливості, пам'яті, уваги, волі,
спроможності до зосередженої й відповідальної праці.
Роль учителя в умовах дослідницького навчання історії полягає не в
передаванні готових знань, умінь та навичок учням, а в організації
відповідного освітнього середовища, навчаючись у якому, учень спирається на
особистий потенціал та у процесі навчальної діяльності і життєвої практики
використовує знання, здобуті ним самим.
Поряд з поняттям «дослідницький метод» використовується і поняття
«навчальне дослідження». Що розуміють під терміном «навчальне
дослідження»?
Навчально-дослідницька діяльність учнів – це такий вид навчальнопізнавальної роботи творчого характеру, який націлений на пошук, вивчення й
пояснення фактів та явищ дійсності з метою набуття й систематизації
суб’єктивно нових знань про них.
Навчально-дослідницька діяльність поділяється на такі форми:
1) Традиційна урочна система. На уроці дослідницький метод можна
визначити як самостійне (без покрокового керівництва вчителя) вирішення
учнями нової для них проблеми із застосуванням таких елементів наукового
дослідження, як спостереження і самостійний аналіз фактів, висування гіпотези
та її перевірка, формулювання висновків, закону чи закономірності.
Застосування дослідницького методу можливо в ході вирішення складного
завдання, аналізу першоджерел, поставленої вчителем проблеми та інше.
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2) Нетрадиційна урочна система. Такі уроки передбачають виконання
учнями навчального дослідження або його елементів. (наприклад, урок дослідження, урок - лабораторія, урок - творчий звіт, урок винахідництва, урок
- «Дивне поруч», урок фантастичного проекту, урок - розповідь про вчених,
урок - захист дослідницьких проектів, урок – експертиза).
3) Навчальний експеримент (може включати в себе всі або декілька
елементів справжнього наукового дослідження (спостереження і вивчення
фактів і явищ, виявлення проблеми, постановка дослідницької задачі,
визначення мети, завдань і гіпотези експерименту, розробка методики
дослідження, його плану, програми, методів обробки отриманих результатів,
проведення пілотного експерименту, коригування методики дослідження у
зв'язку з ходом та результатами пілотного експерименту, власне експеримент,
кількісний та якісний аналіз отриманих даних, інтерпретація отриманих фактів,
формулювання
висновків,
захист
результатів
експериментального
дослідження).
4) Домашнє завдання дослідницького характеру (може поєднувати в собі
різноманітні види, причому дозволяє провести навчальне дослідження, досить
тривале у часі).
З власного досвіду знаю, що планувати навчально-дослідницьку діяльність
потрібно на основі диференціації та індивідуалізації, при різному рівні
розвитку дослідницького досвіду учнів. Необхідно підбирати такі прийоми і
форми роботи, в яких учні змогли виявити і збагатити свій індивідуальний
дослідницький досвід.
Структурний склад навчально-дослідницької діяльності визначається
мотиваційним, змістовим, процесуальним і результативним компонентами;
функціональна роль кожного в цілісному структурному утворенні –
специфічна.
Серед принципів навчально-дослідницької діяльності можна виділити
наступні: інтегральність – об’єднання і взаємовплив навчальної і
дослідницької діяльності учнів, коли досвід і навички безпосередньо впливають
на успішність учнів; неперервність – процес довготривалого навчання і
виховання, що проявляється перш за все в творчому об’єднанні учнів та їх
керівників; міжпредметні зв’язки – дослідження будь-якої проблеми вимагає
знання досліджуваного предмета та широку ерудицію в різних галузях знань.
Основною структурною одиницею навчальної діяльності є завдання. Їх
виділяють: алгоритмічного рівня, які орієнтовані на низьку підготовленість
учнів до навчально-дослідницької діяльності, мінімальний ступінь прояву
пізнавальної самостійності, обмежений обсяг охоплення матеріалу. Дані
завдання націлені на дослідження певних категорій або психолого-педагогічних
явищ, їх наступне пояснення з використанням фонду накопичених знань;
частково-пошукового рівня – передбачають більш високий рівень
підготовленості учнів до навчально-дослідницької діяльності, вони
обумовлюють широке перенесення знань у нові ситуації; креативного рівня –
характеризуються найвищою мірою виявлення пізнавальної самостійності
учнів. Цим завданням притаманні підвищена складність, нарощування
елементів творчості.
У процесі дослідницького пошуку учень оволодіває всіма або більшістю
загальних умінь: спостерігати за фактами, явищами, подіями, ставити
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запитання; усвідомлює проблему й самостійно формулює її; висловлює
інтуїтивні здогади, передбачення, формулює гіпотези;
добирає способи
перевірки гіпотез; формулює правила або пояснення; організовує спеціальні
спостереження й досліди; перевіряє способи розв’язання гіпотез, їх пояснення;
робить практичні висновки й остаточне утвердження гіпотези.
Структура навчально-дослідницьких умінь учнів складається з
інтелектуального компонента (розумові операції аналізу та синтезу,
порівняння, узагальнення і систематизації, абстрагування, моделювання, уміння
описати об’єкти, які вивчаються або спостерігаються, висування гіпотези та її
вирішення, пошук аналогії, індуктивних та дедуктивних висновків тощо);
практичного компонента (використання навчальної, довідкової та іншої
літератури, підбір матеріалів для експерименту, оформлення результатів
дослідження у вигляді графіків, таблиць, діаграм тощо); самоорганізації і
самоконтролю (планування роботи, раціональне використання часу,
регулювання своїх дій, самоперевірка отриманих результатів, самооцінка).
Роботу з формування дослідницьких умінь школярів потрібно вести
поетапно, з урахуванням рівня освіченості, вікових та психологічних
особливостей, що в 5-6 класах вимагають організації уроків, побудованих на
інтересі, характер мотивації якого формують емоційні чинники; у 7-9 класах проблемно-пошукових із навчально-пізнавальною мотивацією (створення
ситуації новизни, опори на життєвий досвід, відчуття успіху в навчанні), в 1011 класах - творчих, зі зміною мотивації на соціально-практичну (показ
суспільної та особистісної значущості учіння, заохочення до сумлінного
виконання обов'язків, оперативний контроль). Поетапне включення школяра в
навчально-дослідну діяльність є одним з ефективних шляхів збагачення
індивідуального дослідницького досвіду дитини.
З метою запровадження в навчальний процес системи навчально-дослідних
завдань необхідно врахувати: відповідність навчально-дослідних завдань
структурі навчально-дослідницького вміння; поетапне формування навчальнодослідницьких умінь відповідно до їх структури; використання алгоритмів для
кращого усвідомлення виконуваних дій; здійснення поопераційного контролю
за навчально-дослідницькою діяльністю та її коригування; обов’язкове
навчання старшокласників умінь оцінювати свою діяльність.
Існує узагальнена модель навчання дослідження, що полягає в послідовній
реалізації таких етапів: зіткнення з проблемою (відбувається осмислення
протиріччя, що стає причиною для проведення міні-дослідження); збирання
даних - "верифікація" (на даному етапі відбувається збирання всіх відомих
теоретичних фактів, що можуть бути використані для побудови теоретичного
пояснення певного явища чи формулювання гіпотези дослідження); збирання
даних
експерименту
(передбачається
безпосереднє
проведення
експериментального дослідження за планом, складеним на попередньому етапі
проведення експерименту); побудова пояснення (отримані експериментальні
дані потребують ґрунтовного аналізу й узагальнення з точки зору їх імовірності
й вірогідності для формулювання потрібних дослідникові висновків); аналіз
перебігу дослідження (отримані експериментальні дані також перевіряються на
предмет визначення їх вірогідності – дослідник оцінює розміри похибки,
адекватність проведених процедур та отриманих результатів); висновки
(пересвідчились у вірогідності отриманих експериментальних даних, учень
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переходить до формулювання висновків, виходячи з робочої гіпотези
дослідження та отриманих результатів експерименту).
У процесі реалізації дослідницької технології слід здійснювати постійний
контроль поточних результатів, вносити вчасні корективи, що ведуть до більш
упевненого досягнення поставленої мети. Основою технологічної побудови
навчального процесу має бути оперативний зворотний зв'язок, який слід
організувати так, щоб він пронизував увесь процес навчання. Якщо
дослідницька технологія обирається основною для вивчення визначеного
предмета або в роботі окремого вчителя, то всі подані вище операції мають
здійснюватися з урахуванням цієї специфіки. Продуктивність будь-якої
діяльності залежить від міри оволодіння суб’єктом її операційно-дійовим
складом; домогтися високої якості навчально-дослідницької діяльності
можливо за умов формування дослідницьких умінь та навичок особистості.
Отже, дослідницькі технології – це технології, що дозволяють якісно
виконати одне з актуальних завдань сучасної освіти, – пошук оптимальних
шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності,
спонукання до творчості, виховання школяра як життєво і соціально
компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати
відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь
практичного і творчого застосування здобутих знань.
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗАДАЧ В
ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
Питання про місце текстових задач і способи їх розв’язування дуже
актуальне й викликає багато дискусій. Це пов’язано насамперед з порівняно
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невеликою питомою вагою таких задач у підручнику, відсутністю поділу їх на
типи, малою кількістю задач прикладної спрямованості.
У математиці задачі відіграють важливу роль. Історія свідчить, що
математика, як наука виникла із задач і розвивається в основному для
розв’язування задач. Найдавніші єгипетські математичні папіруси — це збірки
задач. У них немає яких-небудь загальних правил, а є тільки розв’язання деяких
задач на обчислення. Задачі стимулювали не лише виникнення, а й подальший
розвиток математичної науки. Основну роль, звичайно, відігравали задачі,
поставлені життям.
У навчальному процесі математичні задачі відіграють важливу роль:
По-перше, розв’язуючи задачі, учні вчаться застосовувати набуті
теоретичні знання для практичних потреб. Тільки розв’язуючи різні задачі,
вони ознайомлюються з тим, як саме використовується математика різними
спеціалістами.
По-друге, розв’язування математичних задач дає учням дуже багато для
розвитку їх мислення і просторової уяви. Адже при цьому доводиться
аналізувати, зіставляти. Важко знайти інший матеріал, більш придатний для
розвитку мислення і уяви, ніж розв’язування текстових задач.
По-третє, розв’язування задач, якщо його добре організувати, сприяє
вихованню учнів, особливо вихованню волі, наполегливості, стимулювання до
самоперевірки та інших корисних якостей.
Особливо корисні математичні задачі для активізації мислення учнів, для
виявлення їх творчості. Пізніше багато відомих учених наголошували на тому,
що в математиці задачі відіграють чи не найважливішу роль. Не треба дуже
відокремлювати вивчення теорії від розв’язування задач. Ці два види роботи
повинні переплітатися і обумовлювати один одного. На уроках математики
навчальний процес іде здебільшого від задач до теорії і потім від теорії до
задач:
Задачі → теорія → задачі.
Перехід від задач до теорії характеризує проблемну ситуацію. Я вважаю,
що саме на задачах бажано підводити до доцільності вивчення теорії.
Залежно від ролі, яку відіграють математичні задачі в навчальному
процесі, їх можна поділити на три види: 1) задачі з дидактичними функціями; 2)
задачі пізнавального характеру 3) задачі розвиваючого характеру.
Кожну алгебраїчну задачу, як правило, розв’язують за такою схемою:[1]
Перший етап — вивчення задачі. Він розбивається на такі кроки:
1) перше (попереднє) читання тексту задачі; його мета — ознайомлення в
загальних рисах із змістом задачі;
2) друге (поглиблене) читання тексту по частинах з одночасним аналізом
змісту задачі;
3)запис змісту задачі у скороченому вигляді;
4)зв’язне повторення задачі за скороченим записом її з остаточним
усвідомленням змісту як у деталях, так і цілому.
Другий етап — аналітично-синтетичне проникнення в характер зв’язків і
залежностей між даними і шуканими числами задачі і складання плану її
розв’язування.
Третій етап — розв’язування за складеним планом. При такому порядку
роботи учень впевнено розв’язуватиме задачу, а заглиблюючись у деталі й
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техніку арифметичних дій, не загубить загальної перспективи в роботі.
Розв’язування, як правило, супроводжується усним чи письмовим поясненням,
яке подається або у формі питальних чи стверджувальних речень або у формі
зв’язного тексту.
Четвертий етап — перевірка правильності розв’язку. Це — необхідний і
корисний етап. По-перше, така перевірка переконує учня у правильності
знайдених результатів; по-друге, самостійна перевірка розв’язку задачі сприяє
вихованню в учнів віри й упевненості в своїх силах та можливостях (що дуже
важливо для кожного учня), вона переконує, що не треба поспішати заглядати у
відповіді в задачнику; по-третє, в учнів виробляється органічна потреба
перевіряти, контролювати результати будь-якої своєї роботи; по-четверте,
перевірка задачі є справді творчим актом, вона часто зводиться до
розв’язування дещо іншої задачі. Отже, самостійна перевірка розв’язку сприяє
вихованню в учнів творчого підходу до задач, поглибленню набутих знань та
закріпленню навичок розв’язування задач.
Щоб навчити учнів розв’язувати алгебраїчні задачі, треба насамперед
навчити їх самостійно розбирати умову задачі — виділяти відомі і шукані
величини та встановлювати залежності між ними. Тому першим етапом у
розв’язуванні кожної задачі є осмислення її умови .
Одним із засобів, який полегшує сприймання і осмислення задачі,
виявлення її найважливіших елементів, є короткий запис умови.
Короткий запис умови нерідко відіграє істотну роль у розв’язуванні задачі
і є частиною самого розв’язання. Коли учні короткий запис умови виконують
самостійно, то вчитель має можливість виявити, чи правильно вони розуміють
залежність між відомими і невідомими величинами в тій чи іншій задачі.
Розрізняють дві основні форми короткого запису умови алгебраїчної
задачі: схематичну, або структурну, і графічну.
Схематичний запис — це спрощений запис умови задачі з виділенням
окремих логічних її частин за допомогою перетворення тексту в наочну і
зручну для сприймання форму. [3]
Схематичні записи можуть бути різних видів:
1) запис числових даних і запитання задачі;
2) запис числових даних з коротким поясненням їх змісту;
3) запис умови задачі у вигляді таблиці.
Мета графічного запису — за допомогою зорового сприймання полегшити
учням розуміння умови задачі і усвідомлення залежностей між даними та
шуканими величинами. Проте застосування графічних ілюстрацій ні в якому
разі не повинно підміняти логічних міркувань, а лише, як іноді говорять,
«давати зоровий матеріал для міркувань». Графічний запис успішно
використовують для ілюстрування умов окремих типових задач, особливо при
початковому ознайомленні з даним типом, але в цілому можливості його
застосування досить обмежені.
Щоб навчити учнів скорочено записувати умову задачі, учитель повинен
довго і цілеспрямовано працювати з дітьми, починаючи з молодших класів.
Спостерігаючи за учнями під час проведення уроків, я зробила висновок,
що вибір тієї чи іншої форми короткого запису визначається насамперед
умовою задачі — її тематикою, складністю і методами розв’язування, а тому
важко дати тут якісь єдині правила.
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У кожному конкретному випадку треба враховувати попередній досвід
учнів у користуванні короткими записами умови задачі та їх уміння
розв’язувати задачі.
Взагалі слід мати на увазі, що короткий запис умови — не самоціль, а
допоміжний засіб у розв’язуванні задач, і мета його на різних стадіях навчання
різна. Загальною вимогою тут може бути: не насаджувати штучно певних форм
коротких записів умови задачі там, де в них немає потреби; не робити цих
записів багатослівними, не завантажувати їх зайвими деталями; домагатися
того, щоб саме розміщення чисел у записі умови задачі по змозі вказувало на
зв’язок між даними в ній величинами.
При розв’язуванні задач тренувального та повторювального характеру
немає потреби весь час вдаватися до спеціальної форми скороченого запису
умови. У таких випадках досить обмежитися лише записом числових даних з
відповідними найменуваннями і головного запитання задачі (хоч і останнє
може бути необов’язковим).
Основні вимоги до пояснень при розв’язуванні алгебраїчних задач, такі: [2]
1) Правильність з’ясування математичних залежностей між шуканими й
даними числами задачі та обґрунтування на цій основі, чому саме так
розв’язується задача і виконуються такі чи інші дії.
2) Чіткість питальних і стверджувальних речень, з яких видно, що учень
розуміє суть зв’язків і співвідношень між числами, поданими в задачі, що він
мислить правильно і розв’язує задачу свідомо, а не «підганяє» дії під відповідь
задачника.
3) Ясність, короткість (лаконічність), граматична і стилістична
правильність мови.
4) Логічна послідовність пояснення ходу розв’язування задачі, тобто
пояснення має розгортатись в тій самій послідовності, що й розв’язування.
5) Повнота пояснення, тобто охоплення ним усіх дій при розв’язуванні.
При цьому вирішальні етапи розв’язування потребують докладніших пояснень.
Причиною поширення помилок при розв’язуванні текстових алгебраїчних
задач є:
1) невміння аналізувати зміст задачі;
2) невміння встановити залежність між даними і шуканими величинами в
задачі;
3) невдалий вибір невідомого в задачах на складання рівнянь;
4) невміння порівнювати величини, задані при складанні рівняння.
Розв’язування текстових задач часто починається із позначення через х
величини, яку вимагається знайти в задачі. Це іноді призводить до того, що
ускладнюється вираження всіх інших величин через введене невідоме і дані
умови задачі. Процес розв’язування за таких умов позбавлений перспективи і
не буде цілеспрямований. Не всі учні уявляють собі, для чого виражають ту чи
іншу величину через невідоме і як далі вона буде використана.
Щоб уникнути поширення помилок у процесі складання рівнянь, доцільно
провадити роботу в такому напрямі:
1) Вчити учнів ілюструвати на прикладах всі основні задачі, які
розв’язуються кожною дією. Свідоме засвоєння і застосування цих основних
задач перевіряти вправами.
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2) На основі простих задач формувати в учнів поняття залежностей між
величинами, які найчастіше зустрічаються в текстових задачах, доступних для
розуміння учнів та близьких їх життєвому досвіду: між вартістю, ціною і
кількістю товару; між шляхом, часом і швидкістю; між врожайністю, площею
ділянки і загальною кількістю зібраного врожаю; між масою, об’ємом і
густиною; між роботою, потужністю і часом і т.д.
3) Вимагати від учнів глибокого розуміння залежностей між компонентами
математичних дій.
4) Виробляти навички у розв’язуванні задач на складання виразів —
числових і з змінною.
Щоб навчити учнів розв’язувати текстові задачі, треба насамперед навчити
їх самостійно розбирати умову задачі — виділити відомі і шукані величини та
встановити залежності між ними. Тому першим етапом у розв’язуванні кожної
задачі є осмислення її умови. Одним із способів, який полегшує сприймання і
осмислення задачі, виявлення її найважливіших елементів, є короткий запис
умови. Він нерідко відіграє істотну роль у розв’язуванні задачі і є частиною
самого розв’язування. Коли учні короткий запис умови задачі виконують
самостійно, то вчитель має можливість виявити, чи правильно вони розуміють
залежність між відомими і невідомими величинами в тій чи іншій задачі.
Розв’язувати текстові задачі доцільно починати не з вибору невідомого, а з
встановлення співвідношень між даними і шуканими величинами і вибору
основних з них. Далі слід позначити буквою невідоме число, скласти буквені
вирази, які входять в основне співвідношення, і нарешті, скласти рівняння та
розв’язати його.
Перш ніж розв’язувати будь-яку задачу, учні повинні її зрозуміти, уявити
суть умови, величини, якими їм доводиться оперувати у цій задачі. Багато
помилок виникає через те, що на уроці вчитель прочитає один раз іноді досить
громіздку задачу і, не перевіривши навіть, чи зрозуміли її учні, приступає до
розв’язування. Інколи учні розв’язують задачу до половини, так і не
усвідомивши, що треба визначити. Проте, першою умовою свідомого
розв’язування будь-якої задачі є цілковите розуміння її учнями. Тому вчитель
повинен переконатися, що вони повністю розуміють всі величини, які входять
в цю задачу. Треба і учнів привчати читати умову задачі, вдумуючись в її зміст,
читати частинами, перечитуючи незрозумілі або важкі місця. Для кращого
усвідомлення учнями умови задачі слід записувати її так, щоб числові дані були
весь час перед очима учнів. Важливе значення для правильного розуміння
учнями умови задачі має рисунок або графічна ілюстрація.
Важливо, щоб кожний учитель перед тим, як розв’язувати задачу в класі з
учнями, уважно і всебічно обміркував обраний ним шлях її розв’язання,
продумав, які можуть бути інші шляхи, зважив усі плюси і мінуси кожного
можливого способу, продумав, як найраціональніше зробити обчислення, як
записати відповідь і як коротко, але лаконічно зробити перевірку розв’язання.
Список літератури:
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ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ. ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
У 2013 р. наша школа отримала запрошення Олімпійської академії
України, уклала угоду про науково – методичну співпрацю з Науководослідним інститутом Національного університету фізичного виховання і
спорту України (2013 – 2019 р.р.) та увійшла у Всеукраїнську мережу шкіл
олімпійської освіти. З того часу в нашому навчальному закладі впроваджується
проект «Школа олімпійської освіти».
Олімпійська освіта – багаторівневий, спеціально організований
педагогічний процес формування гармонійно розвиненої особистості через
набуття знань, умінь і навичок, розвиток здібностей, інтересів, потреб та
ціннісних орієнтацій, що базуються на гуманістичних ідеалах і цінностях
олімпізму і є складовою частиною загальної освіти. [1]
Мета олімпійської освіти – формування особистості, яка у своїх діях і
думках у рамках фізкультурно-спортивної діяльності й у повсякденному житті
керується загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки, що
культивуються олімпізмом та принципами Олімпійської Хартії, найкраще
забезпечить становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини з
тим, щоб сприяти створенню мирного суспільства, яке піклується про
збереження людської гідності. [1]
Формування фізично, психічно, соціально здорової, гармонійно розвиненої
особистості є соціальним замовленням і Школа олімпійської освіти працює над
його виконанням в процесі урочної та позаурочної роботи у двох напрямах :
безпосередньому і контекстному.
Безпосередня олімпійська освіта активно реалізується як система уроків
олімпійських знань для учнів 5 та 6 класів (0,5 годин на тиждень) згідно
Програми «Основи олімпійських знань», (Рекомендовано Міністерством освіти
і науки України. Автор Єрмолова В.М.).
Контекстний напрям це: міждисциплінарні зв’язки шкільних предметів, в
які органічно вписується олімпійська тематика (географія, історія, література,
фізкультура тощо), зустрічі з українськими спортсменами-олімпійцями (Андрій
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Сердінов, Діна Міфтахутдинова), Олімпійські уроки, Олімпійські вікторини,
спортивні свята, конкурс олімпійських агітбригад, спортивні змагання, круглі
столи, педагогічні читання, виховні години спілкування, фотоконкурси,
конкурси малюнків та літературних творів, науково-дослідницька робота учнів
тощо.
Кожен учень має можливість реалізувати свої природні здібності, взявши
участь у конкурсі, або змаганнях за своїми уподобаннями.
Робота Шкільного Олімпійського Комітету «AXIOS!» спрямована на
донесення до учнівської молоді інформації про визначну роль у відродженні
Олімпійських ігор П’єра де Кубертена, морально-етичних принципів
Олімпійської Хартії та «Кодексу честі олімпійця України», принципу «Fair
Play» (Чесна гра), пропаганду олімпійського руху, організацію спортивномасових заходів у школі.
Під час проведення педагогічних читань педагоги та учні школи
набувають знань про олімпійські ідеали та принципи, ознайомлюються з
виключним внеском у розвиток сучасного олімпійського руху визначної
історичної постаті - барона П’єра де Кубертена.
Навчальний рік традиційно розпочинається заходами до Олімпійського
тижня. Справжні пристрасті вирують на майданчиках під час спортивних
змагань та свят. Всі спортивні заходи в школі проводяться з дотриманням
олімпійських церемоній. Діти вчаться взаємоповазі та взаємодії в команді.
Уболівальники вчаться підтримувати своїх спортсменів та культурі поведінки
під час змагань. І учні і вчителі отримують безліч позитивних емоцій від духу
чесної боротьби за перемогу. Саме на таких позитивних емоціях і формуються
стійкі моральні переконання, що досягнення перемоги можливе лише за
рахунок ретельної підготовки до будь – якої боротьби.
Традиційним для наших вихованців 6-х класів став конкурс олімпійських
агітбригад. Ось де розкриваються справжні таланти! Адже у вимогах до
виступу класів найголовніше – взаємодія всіх учнів колективу, вміння яскраво
висвітлити найголовніший принцип олімпізму – принцип «Fair Play»!
Найбільший азарт в наших вихованців викликають спортивні заходи, які
проходять під патронатом НОК України. Збірна команда нашої школи посіла
призове місце в обласному турі Всеукраїнського спортивно – масового заходу
для дітей «Олімпійське лелеченя».
На прикладах наших українських спортсменів – олімпійців посилюється
громадянська та патріотична позиція суспільства. Для учнів проводяться круглі
столи, під час яких тривають жваві обговорення прикладів патріотичної
поведінки олімпійців під час їх виступів на спортивних аренах та у
повсякденному житті.
Так для учнів 9-11 класів був проведений круглий стіл на тему «Гопак,
козацький чуб та олімпійська медаль. Звідки беруться патріоти?» Присутні
переглянули відеофільм про патріотичну поведінку паралімпійської збірної
команди України під час відкриття Зимових Олімпійських ігор у м. Сочі. Члени
Шкільного Олімпійського комітету "AXIOS" озвучили приклади патріотичної
поведінки видатних спортсменів України під час трагічних подій, пов'язаних з
військовою агресією в бік нашої країни. Всі учасники круглого столу
насолодились віртуозним виконанням на боксерському ринзі українського
гопака олімпійським чемпіоном з боксу Олександром Усиком та олімпійським
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призером з боксу Денисом Беринчиком, яке відбулося під час Олімпійських
угор 2012 р. у м. Лондон. Учні разом шукали відповідь на запитання "Звідки
беруться патріоти?" та дійшли висновку, що патріот у кожному з нас. Ми всі патріоти нашої країни. Створений учнями плакат дозволив всім присутнім
переконатися, що наші діти розуміють, що таке бути патріотом України і
люблять свою Батьківщину вже тому, що в ній народилися та живуть! [2]
За аналогією нагородження кращих спортсменів світу за благородну
поведінку «Медаль П’єра де Кубертена», в школі традиційною стала «Урочиста
церемонія нагородження кращих учнів медаллю «Приз Fair Play».
Після вивчення теми «Олімпійський принцип Fair Play», учні шостих
класів заповнюють анкету та самі обирають кандидатів на нагородження у
своєму класі – учнів, які, на їхню думку, протягом року демонстрували
поведінку в дусі чесної гри.
Дослідницька діяльність старшокласників – це самореалізація їхнього
творчого потенціалу, засіб розвитку мислення, визначення навчального й
соціального статусу особистості. Приємно, що учень нашої школи став
переможцем Всеукраїнського конкурсу Олімпійської Академії України «На
кращу наукову роботу з олімпійського руху». В своїх дослідженнях він поєднав
два важливих напрямки роботи школи: екологічний та олімпійський. Робота
отримала назву «Екологічна місія в Олімпійському русі».
Друга наукова робота, яку написала десятикласниця, має назву «Школа –
територія Fair Play». В ній досліджені приклади благородної, чесної поведінки
спортсменів, проведено анкетування однолітків на предмет розуміння ними
поняття «чесна гра» та зроблені висновки, що більшість анкетованих учнів 1011 класів розуміють та дотримуються принципу чесної гри у своєму житті. Для
них важливий та показовий гарний приклад спортсмена – олімпійця. Ця робота
прийнята на Всеукраїнський конкурс «На кращу наукову роботу з
олімпійського руху».
Обидві роботи надруковані у збірниках наукових і творчих досягнень
школярів «Крок у науку».
Учні опановують використання інформаційно – комунікаційних технологій
та вміння спілкуватися у соцмережах – створена та активно використовується
сторінка
Facebook
«Школа
олімпійської
освіти»
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010968457602.
Такий
зв’язок
дозволяє спілкуватися безпосередньо з видатними спортсменами, проводити
фотоконкурси, створювати проекти, в яких немає обмежень для тих, хто бажає
долучитися до наших започаткувань.
Триває
робота
над
проектом
«Український
Fair
Play».
https://www.facebook.com/ukrainian.fairplay/. На своїй сторінці Facebook ми
розмістили пост зі зверненням до спортсменів – олімпійців поділитися
відомими їм прикладами благородної поведінки українських спортсменів на
спортивних аренах, або у звичайному житті. І, звісно, збірник наш розпочався з
«Історії чесної гри Сергія Бубки».
Діяльність Школи олімпійської освіти докладно висвітлено на сторінках
шкільного
сайту:
http://school142.dnepredu.com/uk/site/diyalnist-shkoliolimpiis.html
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У 2014 р. наша школа стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу на кращу
модель організації впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний
процес.
Наше суспільство нині відчуває брак чесної, благородної поведінки.
Олімпійський принцип Fair Play, який є основою чесних спортивних змагань,
як калька лягає на відносини усередині всього суспільства. Тож, гарний
приклад спортсмена – олімпійця є відправною точкою для особистих перемог
кожної дитини, а, як відомо, головна перемога – це перемога над собою, над
своїми слабкостями, прагнення постійного удосконалення, наполеглива робота
над собою.
Своїм гаслом ми обрали вислів «Школа – територія Fair Play»!
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З БАТЬКАМИ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Дитина – як самоцвіт: скільки не обертай його,
а в ньому починають світитися дедалі нові грані…
М.Наєнко
Діти у цей світ приходять для любові та добра. Ми – дорослі прагнемо
понад усе вберегти дітей від усього лихого, бути їм щирим порадником та
вірним другом, забезпечити щасливе майбутнє. На жаль, не кожен приходить у
цей світ з однаковими шансами на майбутнє. Коли в родині народжується
дитина з вадами в розвитку чи то фізичного, чи то інтелектуального, - це
завжди великий стрес для сім’ї. Встановлення факту, що дитина з особливими
потребами є для родини сильним психотравмуючим фактором. У родині доволі
непроста ситуація: відчуття безпорадності та безпомічності, болі та розпачу,
з’являється почуття провини.
Відомо, що прийняття психотравмуючої події приходить до людини через
її усвідомлення. Не дивлячись на різноманітність індивідуальних особливостей
батьків, існують певні типи реагування на звістку про інвалідність дитини.
Більшість досліджень фіксують п’ять найбільш характерних реакцій рідних на
те, що дитина з порушеннями в розвитку: шок, заперечення, агресія, депресія,
прийняття. І цей складний шлях переходу від однієї стадії до іншої проходить
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більшість матерів, які народили хворих дітей. Частіше всього вони
залишаються на самоті або із самими близькими людьми. У кращому випадку
на проживання певного циклу проходить від півроку до двох-трьох років. В
гіршому - прийняття хворої дитини не відбувається. У випадку, коли
травматичний досвід пережитий не повністю, приховані (подавлені) емоційні
реакції з’являються на неусвідомленому рівні в контакті з людьми та приводять
до порушення їх адекватності. Тактика психолога залежить від того, на якій
стадії переживання знаходяться батьки:
- на стадії заперечення не повинен заважати батькам хворої дитини;
- на стадії агресії доцільно дати можливість «вилляти», скинути агресію;
- на депресивній стадії необхідно емпатійно розділити переживання;
- на стадії прийняття необхідно оптимістично підтримати батьків.
Проблема, яка лягає на плечі батьків, часто приводить до стану паніки,
трагічної приреченості. Через дезорганізацію вони самі потребують
психотерапевтичної допомоги, без відсутності якої стають не здатними
раціонально допомагати дитині. Частина батьків відмовляється визнавати
діагноз. Це може бути результатом неадекватного оцінювання стану дитини,
або наслідком побоювань зіпсувати «ярликом» майбутнє сина чи доньки.
Проблема виховання та розвитку дитини з особливими освітніми
потребами стає надзвичайно складною. Адже проблеми сімей, які мають дітей з
особливостями в розвитку, носять комплексний характер, що проявляються у
сприйнятті відхилень у розвитку дитини як трагедії всього життя, наявності
стійкого конфлікту між очікуваннями батьків по відношенню до дитини і
реальної ситуації, комплексі психоемоційних проблем, депресивному настрої та
сприйнятті життєвих перспектив. Як правило, сім’я відмовляється від власних
життєвих планів, страждає від комплексу неповноцінності та заниженої
самооцінки та оцінки свого партнера по шлюбу. Дослідження показують, що
серед сімей, що виховують дитину з особливостями в розвитку, значний
відсоток складають неповні материнські сім’ї. У п’ятнадцяти відсотків сімей
відбулося розлучення через народження дитини з проблемами в розвитку, а
мати не має можливості перспективи вийти заміж вдруге. І тому до проблем з
обмеженими можливостями додаються проблеми неповної сім’ї. Найбільш
часто в сім’ях, де проживають діти з обмеженими можливостями, присутній
такий стиль виховання, як гіперопіка, яка виявляється у надмірній турботі про
дитину. У більшості батьків спостерігається невпевненість і своїх силах,
виховних можливостях. Як правило, батьки ідуть на поводу бажань і потреб
дитини. Батьки намагаються компенсувати своє негативне чи пасивне
ставлення до дитини підкресленою турботою про його здоров’я. У таких сімях
немає тісного емоційного зв’язку батьків з дітьми. Адже не завжди умови в
сім’ї є благоприємними для розвитку дитини. Виховання здорової, повноцінної
дитини – достатньо складний процес, виховання дитини з вадами в розвитку у
кілька разів відповідальніший. Якщо діти, що вимагають особливої уваги, не
мають правильного підходу батьків до їх розвитку, то самі діти нерідко стають
важким тягарем для сім’ї. Ситуація сприйняття дитини з особливими
потребами в сім’ї характеризується певними особливостями:
- у батьків та дітей фруструється ряд потреб, таких як потреба у
спілкуванні, потреба в продовженні роду;
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- довготривалим, інколи хронічним станом тривоги, відчаю, відсутністю
перспектив на майбутнє, нерозумінням зі сторони оточуючих людей;
- проблеми збереження сім’ї, побоювання, що чоловік залишить сім’ю;
- часті матеріальні труднощі;
- проблеми в продовжені кар’єри та самореалізації батьків;
- психотравмуючі ситуації, пов’язані зі станом здоров’я дитини,
соціальними проблемами;
- повне заглиблення в проблеми, пов’язані з дитиною;
- ізоляція від суспільства.
До дітей з проблемами розвитку в сім’ях майже завжди пред’являють
занижені вимоги та заборони. Виявляється гіперопіка, дитина зазвичай
обмежена у власній активності. Це призводить до розвитку інфальтивності,
невпевненості в собі, що в свою чергу тягне за собою труднощі у спілкуванні,
встановленні міжособистісного спілкування. Такі сім’ї, як правило, потребують
допомоги кваліфікованого спеціаліста.
Напрямок роботи психолога з сімєю залежить від типу сім’ї. Г.А. Мішина
розробила класифікацію сімей. За нею всі сім’ї можна умовно поділити на три
групи. Першу групу складають сім’ї з високим рівнем виховних можливостейпедагогічно розвинуті сім’ї. У таких сім’ях уклад сімейного життя в основному
позитивний, стабільний і рівень психолого- педагогічної культури досить
високий. Батьки роблять те,що необхідно робити в конкретній ситуації, щоб
допомогти дитині досягти успіху. Ключовими моментами у взаємодії з сім’єю
даного типу є зняття почуття провини. Психолог має допомогти батькам в
усвідомленні того,щоб зробити дитину щасливою, не обов’язково робити її
такою, як усі. Корекція поведінки батьків заключається у наданні ними великої
свободи діяльності для дитини, включаючи обов’язки по дому, обов’язково із
зазначенням особистої зони. Робота фахівця зазвичай ефективна в силу високої
мотивації членів сім’ї на покращення внутрішньосімейних стосунків та
соціалізації дитини. Найкращим видом роботи в даному випадку для психолога
є індивідуальне консультування. У переважній більшості вистачає 1-2
консультацій для визначення ведучого напрямку роботи та епізодичне
консультування для вирішення поточних питань.
У другу групу входять сім’ї з середнім рівнем виховних можливостей.
Уклад сім’ї часто суперечливий , рівень психолого - педагогічної культури
батьків та дітей в основному середній. Моральна
атмосфера сім’ї є
позитивною, проте у стосунках між батьками та дітьми часто виникають
конфлікти. Батьки мають певні знання з педагогіки, проте вони епізодичні.
Вини не завжди вміють застосовувати знання на практиці. У таких сім’ях часто
батьки ставлять до дитини завищені вимоги. Особливо важко буває батькам
усвідомити, що дитина не ігнорує їх слова і не проявляє безвідповідальність, а
дійсно не може втримати в пам’яті дане їй доручення або виконати його
самостійно. Після однієї-трьох індивідуальних консультацій батьків психолог
може переходити до взаємодії з дитиною.
До третьої групи належать педагогічно слабкі сім’ї з низьким рівнем
виховних можливостей, де уклад сімейного життя нестійкий, неблагоприємний,
рівень психологічної культури низький. Ця група батьків складна. У сімейному
укладі частіше всього зустрічаються такі негативні явища, як жорстокість та
грубість. Стосунки між членами родини неврегульовані. Для батьків характерне
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безвідповідальне ставлення до своїх дітей. Робота з такою групою є найбільш
складною і водночас найбільш затребуваною, оскільки в таких сім’ях діти
частіше всього виявляють соціально небажані форми поведінки. Важливим
завданням психолога - дати відчути батькам, що вони потрібні своїм дітям.
Важливо при цьому для психолога не звинувачувати батьків, уникати агресії,
виявляти розуміння.
Отже, можна сформулювати основну позицію, у відповідності з якою
повинні будуватися шляхи психологічної допомоги сім’ї, яка виховує дитину з
особливими освітніми потребами.
Основні функції, які виконує при цьому психолог:
1. Інформаційна функція: психолог пропонує сім’ї інформацію, яка змогла
б підвищити психологічну компетентність батьків.
2. Діагностична функція: психолог досліджує сімейні стосунки, рівень
розвитку дитини для отримання даних, необхідних при формуванні
психокорекційної програми роботи з сім’єю, яка виховує дитину з особливими
освітніми потребами.
3. Корекційно- розвиваюча функція: психолог проводить роботу,
направлену на гармонізацію та оптимізацію психологічного клімату в сімї, яка
сприятиме переходу від негативної фази розвитку до позитивної, оволодіння
членами родини новими методами взаємодії з світом та з самим собою.
4. Функція навчання батьків та дітей: психолог розкриває перед батьками
всю багатогранність колекційного психолого - педагогічного процесу роботи з
дитиною, знайомить з принципами побудови таких форм взаємодії з дитиною,
при яких вона відчуває себе впевнено та комфортно. При цьому психолог може
сприяти розвитку навичок спілкування, прийомів саморегуляції та
самодопомоги.
5. Функція підтримки: психолог забезпечує психологічну підтримку, яка
відсутня, або ж прийняла викривлену форму в реальних сімейних стосунках.
6. Посередницька функція: психолог в ролі посередника сприяє
встановленню порушених зв’язків сім’ї з оточуючим світом та членів родини
між собою.
7. Функція розвитку сім’ї: психолог допомагає членам сім’ї в розвитку
основних соціальних умінь та навичок, таких, як: навики уважного ставлення
один до одного, розуміння потреб оточуючих, вміння надавати підтримку та
вирішувати конфліктні ситуації, висловлювати свої почуття та помічати
почуття інших людей. Психолог також сприяє пошуку ресурсів сім’ї, що
дозволятиме кожному члену родини усвідомити та використати можливості для
саморозвитку.
Щоб батьківська любов стала силою, що формує характер і психічний стан
дитини, батьки дітей з особливими освітніми потребами повинні володіти
такими рисами:
- мати віру в життя, внутрішній спокій, щоб їхня тривога не передавалась
батькам;
- будувати свої стосунки з дитиною на очікування успіху, що визначається
батьківською вірою в його силу і можливості;
- чітко знати, що дитина не може вирости без атмосфери довіри та любові;
- розвивати самостійність своєї дитини і тому для її ж блага (по
можливості) скорочувати поступово свою допомогу до мінімуму.
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Батьки, які виховують дитину з певними функціональними обмеженнями,
прагнуть допомогти дитині навчитися гідно жити серед інших людей,
розуміючи себе та інших, мати тверду систему етичних цінностей і керуватися
нею в повсякденному житті, допомогти дитині стати максимально самостійною,
самореалізуватися, водночас реально враховуючи своїх обмеження. Одним із
головних завдань, які стоять перед ними, є навчити дитину бути сильною,
стійкою, щоб зуміти подолати життєві негаразди.
Батьки, які мають дитину з особливими освітніми потребам, свої зусилля
повинні спрямовувати на те, щоб:
1. Ділитися з нею власним досвідом. Створити для дитини можливість
вчитись, відкривати світ.
2. Навчати тих самих навичок, що і звичайних дітей.
3. Навчити дитину альтернативному способу спілкування.
4. Розвивати в однаковій мірі зорове, слухове, дотикове сприйняття,
привчати до самообслуговування.
5. Радіти успіхам дитини бо це заохочує її.
6. Підтримувати нормальні взаємостосунки, не з'ясовувати їх у присутності
дитини, особливо з приводу інвалідності чи проблем, пов'язаних з нею.
7. Навчитися бути прикладом для дитини, бо дитина вчиться не стільки
через повчання дорослих, скільки через їх наслідування.
8. Не позбавляти дитину самостійності.
9. Надавати дитині необхідну волю для самовиявлення.
10. Не боятися кожну хвилину за її життя.
11. Приймати допомогу від інших, в тому числі фахівців, батьків, які
мають подібний досвід.
Потрібно любити та поважати дитину, вірити в неї, бо тільки тоді вона
зможе довіряти дорослим, слухати їх, вчитись від них, приймати ті обмеження,
які вони накладають на її поведінку, і розуміти, що вони є в її інтересах.
Поради батькам:
1. Повірте в неповторність своєї дитини, у те, що вона єдина, унікальна, не
схожа на жодну іншу і не є вашою точною копією. Тому не варто вимагати від
неї реалізації заданої вами життєвої програми і досягнення поставленої вами
мети. Дайте їй прожити власне життя.
2. Дозвольте бути собою, зі своїми вадами, вразливими місцями та
чеснотами. Приймати її такою, якою вона є.
3. Підкреслюйте її сильні властивості.
4. Не соромтесь виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що
любитимете її за будь – яких обставин.
5. Не бійтеся «залюбити» своє маля: саджайте його собі на коліна, дивіться
йому в очі, обіймайте та цілуйте, коли воно того бажає.
6. Обираючи знаряддя виховного впливу, вдавайтеся здебільшого до ласки
та заохочення, а не до покарання та осуду.
7. Намагайтеся, щоб ваша любов не перетворилась на вседозволеність та
бездоглядність.
8. Намагайтесь впливати на дитину проханням – це найефективніший
спосіб давати їй інструкції.
304

Список літератури:
1. Ілляшенко Т.Д. Навчання та соціально-трудова адаптація дітей із
затримкою психічного розвитку, ж-л "Педагогіка і психологія": Київ, 1996
2. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти. Софій Н.З., Найда Ю.М/
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально –
методичний посібник/ Кол.: авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З.
та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І. - К., 2007.- 128с.
3. Мішина Г. А. Форми організації коррекцийно-педагогичної работи
дефектолога їз сім’єю, що виховує дитину раннього віку з порушеннями
психофізичного розвитку (методичні рекомендації) //Дефектологія. 2001. № 1.
С. 60—64.
4. Л.В.Туріщева Діти з особливостями розвитку в звичайній школі: Х.,
Видавнича група "Основа", 2011, 96с.
5. Інтернет ресурси.
УДК 37.013

Озерний Д. Д.,
учень 10 класу колегіуму №16
дійсний член відділень хімії та біології та філософії та суспільствознавства
Малої академії наук України, член International Association of Engineers
м. Кам’янське,
РОЗВИТОК АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИХ НАВИЧОК
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Сьогодні в українській освіті імплементується багато новітніх реформ. В
умовах нової школи учні мають не тільки сприймати інформацію, а й вміти
розподіляти, класифікувати її. В умовах нового, компетентнісного підходу до
навчання потрібні нові дидактичні засоби, що будуть значно кращі за старі.
Однією з найважливіших проблем сучасної освіти є помітне зниження
зацікавленості учнів до навчання. Оновлення змісту освіти у XXI столітті
вимагає розв’язання складної проблеми – як перетворити гігантський масив
знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Адже світ
"інформаційного вибуху", який формує нові взаємовідносини між дитиною і
знаннями, стає все складнішим, тому молодь потребує розвитку вміння
розв’язувати складні проблеми, критично оцінювати обставини, порівнювати
альтернативні точки зору та приймати зважені рішення.
Доведено, що не можна здобути освіту на засадах окремої науки незалежно
від інших, що інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей різних
навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з найперспективніших
інновацій, яка закладає нові умови діяльності викладачів та учнів, має великий
вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.
Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною
методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто
освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно
досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних
соціальних сферах. З огляду на вищезазначене обрана тема науководослідницької роботи є важливою та актуальною.
Об’єкт дослідження – процес інтегрованого навчання.
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Предмет дослідження – розвиток аналітико-синтетичних навичок засобами
інтегрованого навчання.
Мета роботи – дослідити розвиток аналітико-синтетичних навичок
старшокласників засобами інтегрованого навчання.
Наукова гіпотеза – засоби інтегрованого навчання є ефективними задля
розвитку аналітико-синтетичних навичок.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
- розглянути інтеграцію у навчальному процесі сучасної школи;
- розглянути сучасні наукові погляди на проблему розвитку аналітикосинтетичних навичок старшокласників;
- обґрунтувати гіпотези та діагностичний інструментарій;
- характеризувати методичне забезпечення програми розвитку аналітикосинтетичних навичок старшокласників засобами інтегрованого навчання;
- описати апробацію розробленої програми;
- здійснити порівняльний аналіз отриманих результатів.
При виконанні роботи використано такі методи:
- теоретичні: моделювання, узагальнення інформації, аналіз літературних
джерел, аналіз предмету дослідження, прогностичний метод.
- практичні методи : анкетування, опитування, математично-статистичні
методи, статистичний аналіз, математична обробка результатів.
Наукова новизна роботи: набуло подальшого розвитку поняття аналітикосинтетичних навичок, вперше розроблено НМК з вивчення хімії англійською
мовою. Практичне значення роботи полягає у впровадженні елективного курсу
у практичне навчання та доведення важливої ролі інтегрованого навчання у
розвитку аналітико-синтетичних навичок.
На зараз розроблене НМК пройшло рецензування у 2 ВНЗ:
- Дніпропетровський національний університет (рецензент: к.х.н., доцент
кафедри органічної хімії ДНУ ім.. Гончара Бондаренко Я.С.);
- Дніпродзержинський технічний університет (рецензенти: к.х.н., доцент
кафедри промислової біотехнології та загальної хімії Коваленко А. М., к.ф.н.,
доцент кафедри перекладу Гольтер І. М.);
- а також у колегіумі №16 м. Дніпродзержинська (рецензент: викладач
курсу при апробації, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Сєростанова
О.А.)
Також НМК проходить апробацію у колегіумі №16 м. Дніпродзержинськ.
Структура роботи: робота складається з 2 розділів, висновків до розділів,
списку використаних джерел та додатків.
УДК 37.013

Озерний Д. Д.,
учень 10 класу колегіуму №16
дійсний член відділень хімії та біології та філософії та суспільствознавства
Малої академії наук України, член International Association of Engineers
м. Кам’янське
АНАЛІЗ СТАНУ САМОВРЯДУВАННЯ
У СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У сучасній Україні місія школи давно вийшла за межі навчання, величезна
роль у навчально-виховному процесі відводиться соціалізації дитини.
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Загальноосвітній навчальний заклад повинен готувати вихованців до дорослого
життя, сприяти самореалізації їх у суспільстві. Провідну функцію тут виконує
учнівське самоврядування.
На даному етапі розвитку українського суспільства є велика потреба в
активних, небайдужих, освічених, патріотично налаштованих молодих людях,
яким належить будувати українську державу, спираючись на вивірені часом
європейські цінності, налагоджуючи весь складний механізм ефективного
функціонування державних органів. Первинною платформою формування
таких особистостей-лідерів має виступати учнівське самоврядування, яке дає
учням можливість розкрити творчий потенціал, реалізувати управлінські
навички, втілити у життя раціоналізаторські ідеї, а також досвід співіснування у
соціумі.
Однак, педагогічний досвід показує, що лише у незначній частині ЗНЗ
учнівське самоврядування активно функціонує і виконує поставлені перед ним
завдання. З огляду на це порушене питання видається досить актуальним.
Потреба шкільної практики у новітніх підходах до організації та
активізації учнівського самоврядування, сучасний стан практичної розробки
досліджуваного питання у більшості загальноосвітніх навчальних закладів,
теоретична невизначеність щодо шляхів розвитку учнівського самоврядування
в нових умовах соціально-економічного, духовного і культурного становлення
України окреслили проблематику даного дослідження.
Проблема організації учнівського самоврядування не є новою. Значну
увагу їй приділяли українські педагоги О. Астряб, К. Волошинов,
О. Дорошкевич, С. Русова, С. Сірополко, І. Стешенко, Я. Чепіга та інші.
Серед сучасних науковців активними дослідниками цієї проблеми
виступають В. Бочкарьов, Б. Жебровський, М. Красовицький, В. Опалихін,
М. Сметанський, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко та інші.
Незважаючи на певний інтерес вчених, проблема учнівського
самоврядування у педагогічній теорії та практиці потребує новітніх підходів і
набуває усе більшої гостроти.
З огляду на зазначене, ми вирішили у даній статті проаналізувати стан
учнівського самоврядування у ЗНЗ України, зокрема: розглянути найбільш
розповсюджені моделі самоврядування, визначити їх позитивні сторони та
недоліки, а також з’ясувати ставлення учнів до цих моделей і виявити найбільш
ефективну із них.
В роботі було проаналізовано різні школи України (ЗНЗ та ПТНЗ) та
будову їх самоврядування. На основі проведеного аналізу було зроблено
припущення, що модель загальноучнівського самоврядування «Парламент» є
найбільш ефективною.
Із метою перевірки нашого припущення було проведено опитування серед
учнів 5-11 класів колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська. Учасників опитування
протягом тижня знайомили із основними рисами кожної із розглянутих вище
моделей, а потім запропонували відповісти на запитання: яка модель
учнівського самоврядування тобі найбільше подобається (яку із моделей тобі
хотілося б запровадити у нашій школі)?
Загальна кількість опитаних учнів склала 436 осіб.
За результатами опитування майже половина учнів віддала перевагу
Парламенту (47,06 %), Раду лідерів обрали 23,53 %, Загальноучнівську
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конференцію – 18,38 %, а Ігрова модель сподобалася найбільше 11,03 %
респондентів.
Зроблене на основі теоретичного аналізу припущення та попередні
висновки цілком підтвердилися, оскільки значна частина учнів обрала
Парламент як найбільш оптимальну модель шкільного самоврядування.
Однак, із нашої точки зору, ця модель потребує суттєвого удосконалення із
огляду на вимоги та виклики сучасного суспільного життя і простору
соціальної взаємодії учнів.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
Сучасне суспільство, що характеризується стрімким динамічним
розвитком усіх сфер життєдіяльності, глобалізацією та інформатизацією,
потребує формування нової компетентної особистості, готової до активної
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діяльності, здатної адекватно сприймати та перетворювати отриману
інформацію, безпосередньо застосовувати її на практиці. Глобалізаційні
тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові вимоги перед освітою,
що відіграє вирішальну роль у становленні молодої людини.
Головною особливістю сучасної системи освіти є те, що вона перебуває в
стані постійного оновлення, тобто вимагає інноваційного мислення кожного
педагога і учня, а значить, створення такої освітнього середовища, в якому
педагог і його вихованці почуваються вільно, повністю мотивовані і готові до
творчої діяльності. При цьому істотно необхідним є використання в
навчальному процесі новітніх педагогічних технологій, що сприяють
підвищенню результативності навчання і оволодінню учнями основними
предметними компетенціями.
Педагогічний процес – система, що спирається на теорії загальнолюдських
цінностей, гуманізації, особистісно орієнтованого підходу, пріоритету суб'єктсуб'єктних відносин.
Головна діюча сила і джерело ресурсів педагогічного процесу – навчання,
головна мета якого – розвиток людини в навчальній та позанавчальній
діяльності, розвиток її суб'єктності (ініціативності, самостійності, особистісної
своєрідності), теоретичного мислення, здатності спілкуватися, співпрацювати,
позитивно змінювати себе.
Головна мета школи при цьому – створити умови для саморозвитку
педагогів і школярів. Саморозвиток розуміється як «фундаментальна здатність
людини ставати і бути справжнім суб'єктом свого власного життя» [3].
Щодо учнів це значить створити умови для формування та розвитку
суб'єкта навчальної та інших видів діяльності, тобто людини з теоретичним
мисленням, ініціативної, самостійної, здатної спілкуватися, співпрацювати,
розвивати і реалізовувати себе.
Щодо педагогів – створити умови для формування і розвитку суб'єкта
педагогічної діяльності, тобто людини, орієнтованої на гуманітарні завдання
освіти, здатної до проектування, дослідження, рефлексії, – людини, що володіє
методом постановки і вирішення навчальних завдань, що прагне до
особистісного зростання.
Сучасна освіта неможлива без інноваційних процесів, які є однією з її
найважливіших характеристик. У самому загальному сенсі «інновація» (від лат.
«нововведення, зміна, відновлення») – діяльність зі створення, освоєння,
використання і поширення нового; цілеспрямована зміна, що вносить в
середовище впровадження нові елементи, що викликають перехід системи з
одного стану в інший і дозволяють якісно змінювати систему в цілому; сприяє
підвищенню результативності будь-якої діяльності, удосконалює те чи інше
явище [2].
Інновація в освіті розглядається як процес створення, поширення та
використання нових засобів (нововведень) для тих педагогічних проблем, які
досі вирішувалися по-іншому; як результат творчого пошуку оригінальних,
нестандартних способів вирішення різних педагогічних проблем; як актуальні,
значимі і системні новоутворення, що виникають на основі різноманітних
ініціатив і нововведень, які стають перспективними для еволюції освіти і
позитивно впливають на її розвиток; як продукти інноваційної освітньої
діяльності, які характеризуються процесами створення, поширення та
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використання нового способу (новації, нововведення) в галузі педагогічних і
наукових досліджень.
Інноваційна спрямованість визначається критеріями педагогічних
інновацій, серед яких:
- новизна, що дозволяє визначити рівень оригінальності досвіду;
- оптимальність, яка сприяє досягненню високих результатів при
найменших витратах часу фізичних і розумових сил учасників педагогічного
процесу;
- результативність та ефективність, що означає певну стійкість позитивних
результатів у діяльності педагога;
- можливість творчого застосування нових результатів, що передбачає
придатність апробованого досвіду для масового впровадження у навчальному
закладі.
Таким чином, інноваційний процес – це комплексна діяльність зі
створення, освоєння, використання і поширення нововведень [3].
Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість,
оскільки суб'єктивний фактор є вирішальним під час пошуку, розробки,
впровадження та поширення нових ідей. Діяльність вчителя та педагогічні
технології, які він використовує, повинні забезпечити становлення особистості,
успішної в усіх сферах. Як доводять вчені, виховати таку особистість може
тільки творчий учитель, тобто педагог, здатний до самоорганізації, який має
професійну компетентність і здатність самовдосконалюватися, оскільки він на
практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик
навчання, коригувати їх, пропонувати нові технології та методи навчання.
Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал вчителя, який виявляє
готовність удосконалювати педагогічну діяльність, а також наявність
внутрішніх засобів і методів, здатних забезпечити цю готовність.
Інноваційна освітня діяльність у школі передбачає використання
інноваційних навчальних технологій – комплексу загальних операційних дій
педагогів і школярів, в результаті виконання яких істотно посилюється
мотивація учнів до навчального процесу, тобто змінюються потреби в навчанні,
підвищується зацікавленість процесом навчання – навчання стає життєвою
цінністю, дозволяє істотно підвищити результативність засвоєння змісту освіти
і рівень оволодіння учнями ключовими компетенціями, які передбачають їх
особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток [1]. Сучасні педагогічні
технології охоплюють коло теоретичних і практичних питань організації
навчального процесу в школі, використання новітніх методів і засобів
навчання.
Змістом діяльності вчителя на уроках з використанням інноваційних
педагогічних технологій повинна стати не подача готових знань, а організація
навчальної діяльності, тобто організація ситуацій, в яких нові знання (наукові
поняття) можуть бути здобуті і глибоко осмислені самими учнями. Саме в
таких навчальних ситуаціях створюються можливості для позитивних змін
самих школярів, для формування психологічних механізмів їх навчальної
діяльності, для розвитку їх психічних функцій і особистісного своєрідності.
При цьому також обумовлюється активна роль педагога як людини, що
визначає цілі і завдання навчального процесу, засоби і способи їх досягнення і
організує активність школярів по засвоєнню ними знань. Головним мотивом
310

навчання тут стає інтерес до пізнання: формуються інтелектуальні та
особистісні здібності, яких у учнів раніше не було, що дозволяє їм надалі якісно
засвоювати матеріал. Основним психологічним завданням є формування вміння
вчитися – здатність ставити і вирішувати завдання щодо саморозвитку.
Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, вимагає
особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без
педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою
здатністю до творчості і усвідомленою готовністю до інновацій. Всі педагоги
погодяться з тим, що інновації починаються з креативних думок. Для того, щоб
викликати в учнів інтерес навчання, вчителі повинні шукати нові, цікаві та
результативні форми і методи навчання, адже підвищення ефективності
навчання безпосередньо залежить від доцільності добору та використання
різних методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу.
Кожен педагог повинен намагатися організовувати інноваційний процес під час
навчальної діяльності учнів таким чином, щоб створити сприятливе навчальне
середовище, в якому теорія і практика засвоювалися б одночасно.
З упевненістю можна стверджувати що процес навчання – це не
автоматичне вкладення навчального матеріалу в голову учнів. Він вимагає
напруженої розумової роботи учня і його власної активної участі в цьому
процесі. Заняття будуть дійсно інноваційними тільки за умови, що там буде
панувати атмосфера доброзичливості і кожен школяр буде відчувати у
ставленні до себе повагу. А якщо при цьому учні бачать перед собою майстравикладача, відданого своїй справі, у них з'являється бажання бути схожими на
такого педагога, і вони починають діяти по-новому.
Як з перших уроків вчитель зацікавить учнів вивченням предмету і
сприятиме їх всебічному розвитку, таким і буде його кінцевий результат.
І якщо він не викличе інтерес в учня з перших днів, то цей школяр назавжди
залишиться байдужим до навчання, житиме без радості пізнання і відкриття
нового і невідомого. Педагог буде успішним на своїх уроках тільки тоді, коли
зрозуміє, що його учням подобається все нове і цікаве.
Творчість має бути домінуючою рисою кожного педагога, тому що
педагогічна праця є творчою. Вона повинна поєднувати в собі науковий підхід
зі справжнім мистецтвом, адже майбутнє школи – в руках вчителя.
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МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛЬНОГО КУРСА
Медиаобразование (англ. media education от лат. media - средства) направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей
средств массовой коммуникации.
Средства массовой коммуникации (медиа) представляют собой средства
создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения,
восприятия информации и обмена ее между автором и массовой аудиторией.
Различают: аудийные (звуковые) – звукозапись; визуальные (печать,
фотография, компьютерная графика); аудиовизуальные – кинематограф,
телевидение, видео, Интернет) медиа.
Категория медиа – различные виды (печать, телевидение, кинематограф и
др.), формы (рекламные, документальные, образовательные и т.д.) и жанры
(статья, интервью, репортаж, драма, комедия и др.) медиатекстов.
"медиатекст" ("media text", "media construct") - сообщение, содержащее
информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа.
Технология медиа – 1) аппаратура, инструменты и материалы,
необходимые для производства медиатекстов; 2) способы создания
медиатекстов (в плане использования конкретных технических средств,
композиции, жанра и т.д.).
В настоящее время на формирование личности ребенка большое влияние
оказывает телевидение. Поэтому мы понимаем, что та информация, которую
получает ребенок в школе, занимает в общем информационном потоке все
меньше места, а информация, которую ребенок получает из СМИ, первоочередное значение. Многочисленные исследования показывают, что под
воздействием компьютерных игр, развлекательных игровых программ,
телевидения у школьников снижается уровень критического сознания,
происходят изменения в восприятии окружающего мира.
Речевое мышление запаздывает в становлении, поскольку при просмотре
телепередач и в компьютерных играх ребёнку нет необходимости использовать
ни внешнюю, ни внутреннюю речь.
В каждой семье есть телевизор, и каждый ребенок имеет к нему доступ,
порой бесконтрольный. Сформировать культуру увиденного, чтобы это
увиденное на телеэкране не нанесло вред нравственности ребенка – вот
основная задача. И как раз в этом большую помощь может оказать
медиаобразование. Тогда и влияние телевидения на формирование духовнонравственных ценностей ребенка будет в большей степени положительным,
чем в настоящее время. Безусловно, медиаобразование не решит все
педагогические и нравственные проблемы, но хорошо организованная работа
по данному направлению будет способствовать достижению важнейшей цели –
формированию всесторонне развитой духовно-нравственной личности.
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Что же делать? Спросите вы. Над этим вопросом ломают головы огромное
количество ведущих специалистов в этой области.
И все же, что нам предлагают? Использовать информации из любого вида
СМИ в педагогических целях абсолютно по всем учебным предметам.
Иными словами, речь идет о включении дополнительной внешкольной
информации - в учебную, школьную. То есть, мы должны научить детей учиться
по новому.
Педагогические медиаобразовательные технологии базируются на
информационных составляющих. Этих составляющих еще до недавнего
времени было четыре: пресса (газеты, журналы); радио; телевидение; кино,
видео
В последние годы в эту группу буквально ворвался Интернет. Если мы
представим структурную схему медиаобразовательных технологий, то ее
верхнюю строку займут СМИ. Итак, СМИ транслируют текстовую, звуковую,
аудиовизуальную информацию.
Информация из СМИ, привнесенная на урок, представляет соединение
двух сфер: медиаобразования и учебного процесса. Информация из СМИ
добавляется к учебной информации. Ее включает учитель в процесс обучения.
И трансляция идет в учебных целях.
На этой ступени информация из СМИ соединяется с учебной
деятельностью. Активными её пользователями выступают и учитель, и
учащиеся.
Использовать информацию СМИ в полном объеме (особенно в начальных
классах), естественно, не представляется возможным и целесообразным. Эта
информация должна быть определенным образом трансформирована учителем.
Сейчас очень распространена практика самостоятельного поиска детьми
информации из Интернета (разумеется, младшие школьники осуществляют
этот процесс с помощью родителей). Но простое «скачивание» информации не
должно поощряться учителем. Язык информации, взятой из Интернета, как
правило, не соответствует возрасту младших школьников. Ее надо упрощать,
адаптировать с возможностями восприятия детей (от 1 до 4 класса). Здесь не
только должна проявляться помощь родителей, но и контроль со стороны
учителя. И когда текст (об этом идет речь, в первую очередь) доведен до
нужного «состояния», его можно предлагать для озвучивания в классе. Такова в
идеале должна быть практика использования текстовой Интернет-информации
на уроках в начальных классах.
Информацию из СМИ в полном объеме в начальной школе использовать
нельзя, однако можно использовать прессу. Например, детские журналы: «Котя»,
«Пізнайко», «Джміль», «Юний натураліст», «Професор Крейд» и т.д.
Информация, которая дается в этих журналах, может быть широко
использована на уроках «Я и Украина», чтения, русского языка.
Кроме того, можно предложить ребятам написать статью для детского
журнала. Вся эта работа приобщает детей к миру СМИ. Дети не только находят
журналы, но и выбирают информацию, необходимую для урока. Это расширяет их
кругозор, воспитывает читательский интерес, развивает эстетический вкус.
Медиапедагогика предлагает разные креативные способы освоения
учащимися таких понятий: «сюжет», «тема», «конфликт», «композиция»,
«кадр», «план», «монтаж» и др.
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Например:
1. а) «Литературно-имитационное» творческое занятие.
Методика такого рода занятия успешно реализовывается в игровой форме.
Аудитории предлагается мысленно представить себя сценаристами
медиатекстов и написать оригинальный текст (статью, репортаж, интервью) для
газеты, журнала, интернетного сайта.
б). Перед аудиторией ставится «Журналистская» задача (ведение
«телепередачи», «интервью», «репортаж с места событий». Таким образом
развивается творческий потенциал, фантазия, воображение.
2. «Литературно – ситуативное» творческое занятие.
а) Инсценирование эпизодов медиатекста. Инсценирование - это такая
деятельность, в процессе которой прочитанное, увиденное или услышанное
воспроизводится «в лицах», при помощи различных выразительных средств
(интонации, мимики, жеста, позы, действия, мизансцены)
б) «актерские» видео пробы. Каждый желающий может сыграть перед
видеокамерой небольшую сценку, прочитать монолог, а «режиссеры» могут
немедленно сравнить полученные результаты, отобрать необходимые
варианты.
в) использование таких творческих заданий как «рассказ от имени героя»,
помогает ученику поставить себя на место персонажа, понять и вербально
воспроизвести его психологию, лексику, обосновывать мотив его действий и
поступков.
При этом игровая форма проведения учебных занятий не сковывает
фантазию, воображение, помогает проявлению индивидуального творческого
мышления каждого ученика.
Не секрет, что ранее информацию по любой теме ребенок мог получить по
разным каналам: учебник, справочная литература, лекция учителя, конспект
урока. Но, сегодня, учитывая современные реалии, учитель должен вносить в
учебный процесс новые методы подачи информации.
Т. к. ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому
очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного
иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только
зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится
яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации.
Итак, можно сформулировать, что же такое медиаобразование.
Медиаобразование – это процесс развития личности младшего школьника на
материале средств массовой коммуникации (медиа), формирования культуры
общения с медиа, творческих, коммуникативных умений, критического
мышления, умения полноценного восприятия, интерпритации, анализа и
оценки медиатекстов.
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РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
XXI століття висуває до освіти нові вимоги. Пріоритетом розвитку
освітньої галузі є формування саме творчої особистості.
Життя доводить, що в складних, мінливих умовах найкраще орієнтується,
приймає рішення і працює творча людина — гнучка, креативна, здатна до
генерування й використання нового.
Творча самореалізація в широкому розумінні становить основну рису,
невід'ємну характеристику психічно здорової людини.
За обсягом принципової новизни результату розрізняють чотири рівні
творчості:
- перший, найвищий рівень характеризує процес творчості, який
призводить до принципово нового результату, нового для всього людства, а
може й нового в космічному масштабі. Це твори геніальних письменників,
художників, композиторів, винаходи та відкриття, які перетворюють життя
людини й людства в найрізноманітніших напрямах. Зрозуміло, що творчість
такого рівня властива досить вузькому колу творців-геніїв, є прерогативою
еліти людства;
- другий рівень творчості стосується продукту, який є новим для досить
великого кола людей, для певної країни світу. Деякі винаходи з'являються
одночасно або з певним інтервалом у різних країнах, однак відповідний рівень
творчості, безумовно, досить високий;
- третій рівень характеризує новизну творчого продукту для значно
меншого, обмеженого кола людей. Найочевиднішим прикладом, творчості
цього рівня є раціоналізаторська пропозиція, реалізована, як правило, в межах
якогось підрозділу підприємства, в найкращому випадку—галузі;
- четвертий рівень стосується творчості, новизна продукту якої є
суб'єктивною, відносною, значущою тільки для самої людини, котра творить.
Однак такий обмежений обсяг цього рівня творчості не заважає йому бути чи
не найважливішим, початковим етапом в оволодінні вищими рівнями творчості,
формуванні вмінь і навичок загальної креативності [ 2].
У дорослому житті люди стримують свою творчу уяву, в них зникає
бажання експериментувати й досліджувати. Через це вони не можуть
реалізувати свій творчий потенціал та подолати перешкоди на шляху до
творчості. Це зовсім не означає, що дорослим не вистачає здібностей, просто
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вони мало використовують свій творчий потенціал. Чим доросліша людина,
тим більше знижується рівень її творчих здібностей [ 2].
Так, за дослідженнями Е. Торренса, під час виконання тестових завдань за
його методикою, діти до 5-ти років дають до 90 % оригінальних відповідей, до
7-ми років — уже до 20 %, дорослі —до 2% [2].
Джордана Айана пропонує 10 стратегій, спрямованих на творче вирішення
завдань, пов'язаних із сім'єю, навчанням, роботою, захопленнями. На думку
автора, людина повинна:
1. Підтримувати зв'язки з іншими людьми.
2. Створити навколо себе збагачене життєве середовище.
3. Виходити зі свого «футляра» — подорожувати.
4. Розважатися, грати, жартувати.
5. Розширювати свій світогляд — читати.
6. Наближатися до мистецтва.
7. Використовувати сучасні технології.
8. Скористатися можливостями розуму.
9. Дати волю своїй альтернативній свідомості.
10. Зазирнути вглиб своєї душі [ 2].
Працюючи з дітьми 11—12 років, дослідники М. Воллах і Н. Коган
визначили чотири основні групи учнів, які відрізнялися за способами
розв’язання проблем і адаптації до зовнішніх умов [2].
Діти з високим рівнем інтелекту й високою креативністю, впевнені у
своїх здібностях, мають адекватну самооцінку, характеризуються внутрішньою
свободою й високим самоконтролем, ініціативністю, успішно пристосовуються
до умов свого соціального оточення.
Діти з високим рівнем інтелекту й низькою креативністю прагнуть
шкільних успіхів, тяжко переживають невдачі. Вони уникають ризику, не
люблять публічно висловлювати своїх думок. Стримані, мають небагато друзів
і страждають без зовнішньої адекватної оцінки.
Діти, які мають низький рівень інтелекту, але високий рівень
креативності, часто займають позицію «знехтуваних». Вони важко
пристосовуються до шкільних вимог, нерідко мають захоплення поза школою,
де можуть у вільній обстановці проявити свої здібності. Вони, як правило,
тривожні, страждають від зневіри в собі, комплексу неповноцінності. Вчителі
можуть характеризувати їх як тупих, неуважних, оскільки вони без задоволення
виконують рутинні завдання, не можуть зосередитись.
Діти з низьким рівнем інтелекту і творчих здібностей зовні добре
адаптуються, тримаються в середняках і задоволені своїм статусом. Вони
мають адекватну самооцінку, низький рівень предметних здібностей
компенсують розвитком соціальних контактів.
У березні 2009 року в одній зі шкіл Одеси був проведений констатуючий
експеримент, направлений на виявлення рівня вербальної креативності у дітей 6
– 7 років. Для виконання дослідження було взято субтест Е. Торренса,
адаптований О.Є. Тунік з рядом різнопланових вербальних задач. Добір таких
задач дає можливість тестувати дітей молодшого шкільного віку в ігровій
формі, робить тестування цікавим для дітей даного віку, виявляє різні
властивості прояву креативності.
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При дослідженні вербальної креативності була використана вербальна
батарея тесту.
За результатами констатуючого експерименту, який був проведений серед
дітей 6 – 7 років, виявлено, що діти молодшого шкільного віку виявили низький
рівень розвитку вербальної креативності. Тому було вирішено спрямувати
формуючі заходи на розвиток вербальної креативності за допомогою занять з
казкотерапії.
Оскільки казкотерапія є найстародавнішим психологічним і педагогічним
методом, в якому знання про світ, філософію життя передаються з вуст у
вуста і переписуються, казкотерапія є виховною системою.
Читаючи дітям казки, мудрі батьки і педагоги створюють в несвідомому
запас життєвій міцності, символічний «банк життєвих ситуацій». Якщо казку не
аналізувати, її сенси і уроки залишаться неусвідомленими. Аналіз казок
допоможе усвідомити і привнести в життєву практику найважливішу
інформацію, побудувати гармонійну систему цінностей, розвинути пам’ять,
мислення, увагу, уяву – все те, що допомагає розвинути креативність, але
сьогодні, у час комп’ютеризації, діти все рідше звертаються до казок, як до
джерел знань, батьки у вихованні дітей обмежуються мультфільмами, які
практично ніхто з дітьми не обговорює.
В процесі занять було прийнято наступні принципи:
- принцип активності (постійне включення кожної дитини в заняття);
- принцип «Не оцінювати»;
- принцип «Немає неправильних відповідей» (кожна ідея дитини
схвалюється і підтримується);
- принцип «Слухати, не перебиваючи» (не перебивати і не втручатися в
розмову, поки співрозмовник не викладе свою думку);
- принцип «Малювати, не заважаючи» (не критикувати малюнки іншого,
пристосовуватись до намальованого іншими дітьми);
- принцип «Будувати казку в піску, не заважаючи один одному».
Основні завдання адаптованих занять з казкотерапії полягали в тому, щоб
забезпечити підвищення рівня формування уяви, креативного мислення та
вербальної креативності в результаті спільного малювання казкової країни,
складання спільної казки за малюнком, при будуванні піскової казкової країни,
аналізування казок, розповіданні казок від першої особи і від імені різних
персонажей.
Заняття включали:
1. Малювання спільного малюнку «Казкова країна» та складання казки за
малюнком (у всій експериментальній групі).
2. Малювання малюнку «Казкова країна» та складання казки за малюнком
(в групах по дві-три дитини).
3. Обговорення та аналіз відомих казок.
4. Переказ казки «Колобок» різними діючими особами і героями інших
казок (від імені Колобка, Баби Яги, Василиси Премудрої).
5. Будування піскової казкової країни та складання казкових історій.
Соціально-психологічний тренінг з казкотерапії
Вступ до соціально-психологічного тренінгу.
- Знайомство з групою.
- Оголошення правил і умов проведення.
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Заняття 1. Діагностичний зріз до початку соціально-психологічного
тренінгу.
Тема: «Діагностика вербальної креативності».
У процесі проведення діагностичного зрізу використовувалися такі методи:
1. Бесіда.
2. Тестування за методикою Р. Торренса.
3. Спостереження.
Заняття 2.
Тема: «Малювання спільного групового малюнку «Казкова країна».
Обладнання: великий лист ватману, фарби, пензлики, баночки з водою,
магнітофон, диск з спокійною, мелодійною, заспокійливою інструментальною
музикою , яка використовується для релаксації.
Після слів керівника: «Сьогодні ми з вами перетворимося на маленьких
чарівників. Ми самі створюватимемо Казкову країну, самі придумуватимемо
героїв і самі складатимемо ті дивовижні історії, які з ними трапилися. Для
цього ми візьмемо чарівний лист паперу, покладемо його на середину. Кожний
з вас (кожний з чарівників) поставить поряд з собою фарби, пензлі і воду. Тепер
по черзі ми намалюємо Казкову країну. Але спочатку закрийте очі і уявіть собі
ту Казкову країну, яку ви створюватимете на папері. Кожний з вас, звичайно,
представляє свою країну, і коли кожний намалює частинку своєї країни, у нас
вийде Справжня Чарівна країна...А зараз відкривайте очі, і починаємо
малювати», керівник стежить за тим, щоб на першому етапі діти малювали
поодинці і не заважали іншим. Була створена атмосфера, в якій діти з цікавістю
спостерігали, як і що малюють їх друзі. Процес малювання відбувався під
музику.
Коли кожна дитина намалювала свою частинку Чарівної країни, дітям було
запропоновано ще раз уважно подивитися на картину і доповнити малюнок,
цього разу всім одночасно. Проте у всіх «чарівників» є одне правило — вони не
заважають один одному.
Заняття 3.
Тема «Спільне складання казки за груповим малюнком «Казкова країна».
На занятті дітям запропоновано придумувати разом, по черзі, що було в
цій, намальованій ними країні, що там відбувається зараз і що там
відбуватиметься.
Коли Казкова країна намальована, керівник говорить: «У Казковій країні
обов'язково хтось живе. І тому зараз ви закриєте очі і побачите, хто живе в
створеній вами Казковій країні; побачите, що відбувається з тими, хто живе в
цій країні». Діти закривають очі, грає музика, приблизно 1,5 хвилин вони
уявляють собі казку. Коли діти розплющили очі, керівник починає казку так:
«У деякому царстві, в деякій державі, жили-були...». Далі ведучий показує
очима якій-небудь дитині, щоб вона продовжувала. Таким чином, діти по черзі
вигадують казку, яка могла б відбутися в намальованій ними Країні. Якщо
сюжет заходить в безвихідь, ведучий може внести «новий струмінь» до
розвитку оповідання. У разі, коли казці явно не вистачає інтриги або пригоди,
використовується «ефект несподіванки»: «але раптом... почорніло все навколо,
загуркотіло і...» Казка запам'ятовується дітям, коли вона не буде дуже довгою
(щоб діти не втомилися) і матиме хороший кінець, керівник допомагає
закінчити казку. Керівник підтримує дітей словами: «Да-а, ви справжні
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чарівники! Ви не тільки намалювали казку, але й оживили її. Давайте тепер
акуратно складемо нашу Казкову країну, щоб жителі казки змогли спокійно
займатися своїми повсякденними справами... Я бачу, що це тільки початок, і
наступного разу ви придумаєте нових героїв, нові пригоди і нову казку!».
Заняття 4.
Тема: «Малювання Казкової країни в міні-групах і складання казки за
малюнком».
Малюючи казкову країну в міні-групі діти одночасно складали історію про
намальованих героїв, домальовували нові предмети і дійових осіб по ходу
складання. Під час малювання відбувалося обговорення героїв, казки, з яких
вони були, робився аналіз казок, які дітям читали, або мультфільмів, які діти
дивилися.
Заняття 5.
Тема: «Розповідь улюбленої казки від першої особи і від імені різних
казкових героїв».
Заняття проводилось у експериментальній групі. Учасники заняття вибрали
казку «Колобок». Потім бажаючі учасники групи розповідають казку від особи
і з погляду вибраного ними персонажа. Причому персонажі, від імені яких буде
розказана казка, можуть бути різноманітними (не обов'язково вибирати тільки
тих героїв, які безпосередньо беруть участь в сюжеті): і Баба Яга, і Лисиця, і
лісова доріжка, і хвилі моря, і камінчик, на якому зупинився Іван-Царевич, і
Кінь вороний, і т.д. Дітям такий метод може бути особливо корисний, оскільки
він допоможе їм децентруватися, встати на місце іншого. Після слів керівника:
«Ви знаєте, що у казці все, навіть камінчик на дорозі, - живе. В будь-яку мить
можуть ожити не тільки головні герої казки, а і лісова стежинка, хвилі моря,
казкові істоти. Але, коли одну і ту ж казку розповідають різні люди, вона
звучить по-різному. Як ви вважаєте, якби Баба Яга і Василіса Премудра
розповідали нам казку «Колобок», казка звучала б однаково? Чим би
відрізнялись ці розповіді? Давайте перевіримо це і розкажемо нашу казку від
імені Василіси Премудрої.», діти починають розповідати, а інші уважно
слухають і, якщо потрібно, допомагають. Після цього було запропоновано
дітям розповісти казку від імені Баби Яги, від першої особи. В ході розповіді
сюжет казки міняється, оскільки кожний з героїв (який безпосередньо
спостерігав всі події) вносить до історії щось своє. Керівник допомагає дітям,
копіюючи манеру поведінки того казкового героя, від імені якого йде
розповідь, розповідає про його внутрішній світ, допомагає зрозуміти світ
іншого героя, причини вчинків.
Заняття 6-7.
Тема: «Побудова піскової казкової країни та складання казкових історій».
Діти були розподілені в групи по 4 особи. Кожна група створювала
загальну піскову країну та складала казкову історію. Керівник допомагала
учням, якщо з’являлись труднощі. Cтворюючи казкову країну в міні-групі, діти
одночасно складали історію про героїв, яких знаходили на полицях. Під час
будування відбувалося обговорення героїв казки, робився аналіз казок, які
дітям читали, або мультфільмів, які діти дивилися.
Заняття 8. Діагностичний зріз після закінчення занять.
Тема: «Діагностика вербальної креативності».
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У процесі проведення діагностичного зрізу використовувалися таки
методи:
1. Бесіда.
2. Тестування за методикою Е. Торренса.
3. Спостереження.
В результаті проведення тренінгових занять з казкотерапії з дітьми
молодшого шкільного віку (6-7 років) вербальна креативність збільшилась в
середньому на 14.6%, після формуючого експерименту в експериментальній
групі рівень розвитку вербальної креативності досяг норми в усіх дітей. Отже
програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку вербальної
креативності є ефективною.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ В ЗНЗ
Головною метою соціального розвитку сучасного суспільства є повага до
людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що
забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, в тому
числі й осіб з обмеженими можливостями здоров’я.
Тому останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні зміни
у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами. В
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Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких
покладено принцип урахування інтересів таких дітей. Одним з основних
принципів міжнародних стандартів є право дітей з особливими потребами на
інтеграцію в суспільство, основою якої є забезпечення таким дітям доступу до
якісної освіти.
Поняття “діти з особливими освітніми потребами”, широко охоплює всіх
учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно
стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей
та дітей із соціально вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих будинків
тощо)[1].Ефективне навчання приносить користь усім учням. Однак, для учнів
з особливими освітніми потребами може стати необхідною додаткова, а іноді і
спеціальна підтримка у навчанні, яка допоможе їм брати повноцінну участь у
заняттях і реалізовувати свій потенціал. Вочевидь, прийнятним є визначення, за
яким до дітей з особливими потребами відносять дітей-інвалідів, дітей з
незначними порушеннями здоров’я, соціальними проблемами та обдарованих
дітей.
Логічно обґрунтованим видається визначення, яке дає знаний французький
вчений G. Lefrancois: „Особливі потреби це термін, який використовується
стосовно осіб, чия соціальна, фізична або емоційна особливість потребує
спеціальної уваги та послуг, надається можливість розвинути свій потенціал” .
До їх числа входять діти, які мають як виняткові здібності або талани, так і діти
з фізичними, психічними, соціальними відмінностями.
Найбільш поширене та прийнятне стандартне визначення „особливих
потреб”, зокрема в країнах Європейської Спільноти, подано в Міжнародній
класифікації стандартів освіти (International Standart Classification of Education):
„Особливі освітні потреби мають особи, навчання яких потребує додаткових
ресурсів. Додатковими ресурсами можуть бути: персонал (для надання
допомоги у процесі навчання); матеріали (різноманітні засоби навчання, в тому
числі допоміжні та корекційні); фінансові (бюджетні асигнування для
одержання додаткових спеціальних послуг)”[2] .
Варто підкреслити, що в Україні основною категорією дітей з особливими
освітніми потребами загально прийнято вважати саме дітей з особливостями
(порушеннями) психофізичного розвитку. Залежно від типу порушення
виділяють такі категорії дітей:
- з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом);
- з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором);
- порушеннями інтелекту (розумове відсталі, із затримкою психічного
розвитку);
- з мовленнєвими порушеннями;
- з порушеннями опорно-рухового апарату;
- зі складною структурою порушень (розумово відсталі сліпі чи глухі;
сліпоглухонімі та ін.);
- емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.
Згідно з законом України ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні” (стаття 21), держава гарантує інвалідам дошкільне виховання,
здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям [4]. За
таких умов дитина з особливими потребами, яка успішно засвоїла програму
дошкільного навчального закладу (тобто має збережений інтелектуальний
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розвиток) і може обслуговувати себе без сторонньої допомоги (самостійно
пересуватися (можливе використання при пересуванні допоміжних засобів),
має елементарні гігієнічні навички), може здобувати повну загальну середню
освіту в масовій школі.Про ускладнення процесів соціальної адаптації при зміні
гри, як провідного виду діяльності дошкільника, на навчальну діяльність
молодшого школяра вказували у своїх працях Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін,
Б.Г. Ананьєв, А.В. Петровський та багато інших педагогів. Дослідження
проблем соціальної адаптації особистості знаходимо у працях Ф.Б. Березіна,
Ю.А. Александровського, ,М.І. Боришевского, І.С. Булаха, П.С. Кузнецова,
К.О. Абульханової-Славскої, Ю.У. Гана, О.І. Зотової та інших. Однак сьогодні
досить мало наукових досліджень, пов’язаних з вивченням особливостей
соціальної адаптації колишніх дошкільників з особливими потребами не тільки
до зміни провідного виду діяльності, але й до якісно іншого соціального
оточення в умовах масової школи, що і зумовило вибір теми статті. [5].
Поняття ,,адаптація” вперше з’являється у другій половині ХVІІІ століття в
працях німецького фізіолога Ауберта, який використав цей термін для
характеристики явищ пристосування чутливості органів зору (або слуху), що
виражається в підвищенні чи зниженні чутливості у відповідь на дію
адекватного подразника, до змін навколишнього освітлення[5] . Пізніше це
поняття зустрічається в широкому значенні: як будь-яке пристосування живого
організму до існування в середовищі. Адаптація забезпечує рівновагу між
впливом організму на середовище і зворотним впливом середовища на людину.
Більшість дослідників стверджують, що адаптацію можна розглядати як
складову соціалізації і як її механізм. Для того, щоб описати специфіку
соціальної адаптації дитини з особливими потребами до навчання у відкритому
середовищі, скористаємося теорією Ф.Б. Березіна [3]. Вчений виділяє в єдиному
адаптаційному процесі особистості три аспекти психічної адаптації: власне
психічну, соціально-психологічну і психофізіологічну, які тісно взаємозалежні
єдністю сфери практичної діяльності людини. Розглянуті аспекти Ф.Б. Березін
оцінює як підсистеми в загальній системі психологічної адаптації особистості.
При цьому соцально-психологічна адаптація являє собою оволодіння
особистістю ролі під час входження в нову соціальну ситуацію, це –
конкретний процесс соціалізації. Варто підкреслити, що порушення
адаптованості виникають під впливом різких змін умов життя особистості,
звичного для неї оточення, наявності стійкої психотравмуючої ситуації.
Життя людини від самого початку і до кінця є адаптацією до середовища.
Проблема адаптації до умов навчального закладу виникає в дитини будь-якого
віку, коли вона вперше приходить у дитячий садок або школу. Закономірно, що
в нових для себе умовах дитина з особливими потребами, яка не має
достатнього досвіду взаємодії із здоровими дітьми, почуває себе дискомфортно.
Як правило, такий стан поглиблюється неприйняттям дитини ровесниками,
особливо тоді, коли вона має помітні фізичні вади. За таких умов навіть при
відповідних фізіологічних та психологічних можливостях дитина не може
опанувати навчальний матеріал, втрачає інтерес до школи, замикається в собі.
Порушення рівноваги особистості призводить до її дезадаптованості.Тому
особливо важливою є робота педагога з дітьми класу, де навчаються діти з
особливими освітніми потребами. Досить важливою є індивідуальна робота
педагога з дитиною, що має особливі потреби, адже він стає найбільш
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впливовим дорослим для дитини. І, звичайно ж, невід’ємним компонентом
успіху у процесі забезпечення адаптованості дитини з особливими потребами
до навчання у масовій школі є співпраця педагогів з її сім’єю, адже саме сім’я
залишається тим фундаментом,який залишається у дитини з попереднього
етапу її життя, саме батьки та найближчі родичі продовжують турбуватися про
дитину.
Соціальна адаптація – це інтерпретація людини в суспільство, у процесі
якої відбувається формування самосвідомості та рольової поведінки, здатності
до самоконтролю й адекватних зв’язків і стосунків. Спілкування –
найважливіша соціальна потреба людини. Позбавлена спілкування дитина
несвоєчасно й неповноцінно розвивається. Саме міжособистісне спілкування –
це засіб передавання пізнавальної та емоційної інформації, що зумовлює
соціальний та інтелектуальний розвиток і виховання дитини. Дефіцит
спілкування призводить до затримок у психічному і загальному розвитку
мовлення, що віддзеркалює розвиток мислення; затримується розвиток гри, що
є показником уповільненого соціального розвитку, зокрема взаємин з іншими
дітьми; пригнічується емоційна сфера, внаслідок чого емоції та почуття стають
невиразними, уповільненими, неадекватними; зменшується жвавість і природна
рухливість дитини, з’являється млявість, скутість. Усі, перераховані вище,
ознаки в більшості випадків притаманні дітям з особливими потребами, але
подолати їх можливо, шляхом забезпечення повноцінного спілкування з
однолітками. Особливої значущості соціальна адаптація набуває для осіб, які
мають обмеження у психічному чи у фізичному розвитку, адже ступінь
адаптованості такої людини в суспільство прямо пропорційна її можливостям
вести повноцінне соціальне життя, виконуючи певні соціальні ролі, реалізуючи
свої потенційні можливості нарівні із здоровими людьми. Таким чином
необхідним є впровадження новітніх форм освіти, які б надавали можливість
особливим дітям навчатися із “здоровими” дітьми, саме це й передбачає
інклюзивна освіта.Такий інтегральний підхід до учня з особливими потребами:
зважання на його обмежені можливості, прийняття його таким, яким він є,
повага як до особистості та симпатія – усе це прояви душевної краси та сили,
чинники справді людяних, гармонійних взаємин, показники високого рівня
особистісного розвитку, які мають бути “закладені” починаючи вже з
дошкільного віку. Адже саме в процесі виховання і навчання формується
справжня людина.
Інтеграція – (цілий) зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими
освітніми потребами у регулярний освітній простір. Інклюзивна освіта - це
система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного
права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає
навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Термін «інклюзія» є відмінним
від терміна «інтеграція» за своїм концептуальним підходом. Зокрема документ
«Міжнародні консультації з питань навчання дітей з особливими освітніми
потребами» зазначає: «...інтеграція визначається як зусилля, спрямовані на
введення дітей у регулярний освітній простір. Інклюзія - це політика та процес,
який дає змогу всім дітям брати участь у всіх програмах». Відмінність у
підходах полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, щоби
воно враховувало й пристосовувалось до індивідуальних потреб людей, а не
навпаки.
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Навчання дітей з особливими потребами спільно з їхніми здоровими
однолітками сприяє їх соціальній адаптації. Для хворої дитини дуже важливо
навчитися контактувати із здоровими дітьми. Як вже підкреслювалося - без
цього соціалізація відбувається значно важче.Діти з обмеженими можливостями, що не мають глибокої патології, за умови надання їм адекватної і
своєчасної соціально-психологічної та педагогічної допомоги можуть успішно
навчатися і розвиватися в умовах масової загальноосвітньої школи. Інтегроване
навчання дозволяє включення всіх учнів в навчальну діяльність, яка сприяє
розвитку їх психічних функцій, самостійності,соціальній інтеграції . Діти з
особливостями психофізичного розвитку, як правило, мають постійну
соціальну дезадаптацію, що обмежує можливість їх інтеграції в соціумі. У
зв’язку з цим, вчителям та вихователям закладів освіти слід застосовувати
заходи, пов’язані з покращенням стану соціальної адаптації, яка включає в себе
такі напрямки, як встановлення довірливих відносин з дитиною, створення
ситуації психологічного комфорту;формування в дитини позитивної
самооцінки;формування мотивації досягнень;створення умов для підвищення
рівня навчання;виховання правильних навичок поведінки в суспільстві;
підвищення рівня самоаналізу;розвиток моральних уявлень, пізнавальних
інтересів, розширення світогляду;формування в дитини позитивних життєвих
перспектив, визначення разом з нею шляхів самореалізації, сфер самоповаги.
Для успішної інтеграції дитини з обмеженими можливостями здоров’я в
систему загальноосвітньої школи необхідно: організувати медикопсихологічну, соціально-психологічну і психолого-педагогічну просвіту всього
населення; проводити спеціальне навчання для батьків, здорових дітей та
педагогічного персоналу звичайних освітніх заходів, направлене на зміну у всіх
учасників навчально-виховного процесу цих закладів негативних соціальних
установок та стереотипів щодо дітей з проблемами у розвитку. Позитивне
сприйняття здоровими людьми дитини з відхиленнями у розвитку має прямий
вплив на її розумовий, емоційний і соціальний розвиток.
Для досягнення успіху та задоволення різноманітних потреб учнів,
зумовлених їхніми здібностями, рівнем розвитку, інтересами педагогам
необхідно змінювати методи навчання, навчальне середовища, матеріали тощо.
Ці зміни або пристосування до потреб учнів відбуваються через адаптації або
модифікації. Адаптація змінює характер навчання, не змінюючи зміст або
понятійну сутність навчального завдання. Модифікації навчання змінюють
характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального
завдання.
Комплексний аналіз теорії і практики навчання і виховання дітей з
обмеженими можливостями дозволяє сьогодні говорити про те, що одним з
найбільш важливих і ефективних засобів соціальної адаптації вказаної категорії
дітей в школі повинна стати система педагогічної підтримки. Поняття
"педагогічна підтримка" в науку було введене О.С. Газманом. Він розглядав її з
погляду процесу індивідуального розвитку і саморозвитку дитини, а предметом
педагогічної підтримки вважав процес сумісного з дитиною визначення його
власних інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод або
проблем навчання, самовиховання, спілкування, способу життя[2]. В значній
мірі педагогічна підтримка дітей з обмеженими можливостями і є та допомога,
що забезпечується спільними педагогічними зусиллями із залученням
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широкого кола фахівців (лікарів, психологів, соціальних педагогів,
дефектологів, логопедів і інших), яка виявляється дитині в освітньому просторі
школи. Її характеризують, перш за все, цілеспрямованість, організованість,
багатоаспектність, мобільність, професійність(компетентність).
Отже, підсумовуючи вище сказане, слід відзначити, що запорукою
успішної соціально - психологічної адаптації дітей з особливими освітніми
потребами є ефективна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та
учнів. Усі спеціалісти з проблем розвитку дітей є важливими помічниками та
партнерами вчителів. У навчальному закладі має бути створена своєрідна
команда підтримки. Всі працівники та адміністрація, всі, хто працює з дитиною
з особливими освітніми потребами, мають допомагати один одному,
обмінюватися знаннями, намагатися максимально використовувати місцеві
ресурси для досягнення головної мети – реалізації дитиною її потенційних
можливостей.
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ПРІОРИТЕТНА
СКЛАДОВА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛІ
Національно-патріотчне виховання є невід’ємною складовою загального
виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття
молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання
громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування
особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової,
екологічної культури [2].
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На сьогоднішній день національно-патріотичне виховання є пріоритетним
напрямком усього виховного простору та формується на прикладах історії
становлення Української державності, українського козацтва, героїки
визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і
спорту[3].
Метою національно-патріотичного виховання є становлення громадянинапатріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну,
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її
національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх,
сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в
суспільстві.
Патріотизм – це моральний і політичний принцип, соціальне почуття,
змістом якого є любов до батьківщини й готовність підкорити свої інтереси
інтересам країни. Патріотизм – це гордість досягненнями й культурою своєї
Батьківщини, бажання
зберегти її характер і культурні особливості й
ідентифікація себе з іншими членами нації, прагнення захищати інтереси
Батьківщини і свого народу [5].
Патріотичне виховання у школі здійснюється згідно чинного
законодавства. У рамках виховання людини – патріота у Криворізькій
загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 69 проводяться тематичні заходи, в
основу яких покладено Програму патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді за редакцією І.Д. Беха та Чорної К.І. Створено і введено в дію модель
громадянсько – патріотичного виховання, розроблено і неухильно виконуються
заходи з національно – патріотичного виховання, що чверті ведеться облік
проведення масових заходів патріотичного спрямування (додається).
Як і сотні років тому нині на початку третього тисячоліття ми плекаємо в
учнях високі почуття до справжніх духовних цінностей, серед них любов до
батьківщини, осмислення себе як частини величної історії свого народу. З цією
метою у нашій школі проводяться різноманітні заходи патріотичного
спрямування. Навчальний рік традиційно розпочинається проведенням першого
тематичного уроку під гаслом «Щоб у серці жила Батьківщина», у 2016-17
навчальному році він присвячувався 25-річчю незалежності України.
У рамках національно-патріотичного виховання у школі проводяться
також бесіди, виховні години, конференції, наприклад:
- уроки мужності та єдині виховні години, приурочені державним святам
та видатним подіям національної історії (День партизанської слави, День
захисника України, День визволення України від фашистських загарбників,
День пам’яті жертв Голодомору, День збройних сил України, День Соборності
України, День визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників, День
вшанування Чорнобильської трагедії, День міста);
- урочисті лінійки до Дня миру «Ми – діти України – майбутнє України за
мир на планеті Земля!» (вересень 2016 р.), в рамках міського марафону
«Україна для нас . ми для України» (квітень 2016 р.);
- акції пам’яті «Запали свічку пам’яті» (листопад 2016 р.), «Від щирого
серця» (жовтень, листопад 2016), «Ветеран живе поруч» (лютий, жовтень,
грудень 2016 р.), «Вчитель не повинен бути самотнім» (жовтень 2016), Хода
Миру (9 травня 2016 р.), «Напиши листа солдату. Подаруй йому сонце»
(жовтень 2016 р.);
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- святкування Шевченкових днів: науково-практична конференція для
учнів старших класів «Вічний, як правда! Вічний, як народ!», гра-мандрівка
«Шляхами Кобзаря» для учнів початкової школи, усний журнал «Ми чуємо
тебе, Кобзарю, крізь століття» для середньої ланки школярів (березень 2016 р.);
- волонтерська діяльність (надання адресної допомоги ветеранам Великої
Вітчизняної війни, збір коштів і речей для воїнів АТО та переселенців із
східних областей України, допомога вихованцям інтернатів №1, 9);
- заходи із виховання правової культури, поваги до Конституції України,
Законів України, Державних символів (оформлення куточків Державних
символів, години спілкування «Ми – діти твої, Україно!», «У нас єдина мета –
Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!»,);
- конкурс малюнків на асфальті «Діти миру - за мир!» (вересень 2016 р.);
- години спілкування «Україно моя, мені в світі нічого не треба, тільки б
голос твій чути і ніжність твою берегти», «Україно, мій духмяний дивоцвіт,
через терни йшла до волі сотні літ», «Я – українець!», «Можна все на світі
вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!»;
- виставки дитячих робіт і малюнків «Наші таланти тобі, Україно»;
- участь у районних та міських конкурсах, акціях, експедиціях «Моя
Батьківщина – Україна» (Червяченко Л.Л.), «Собори наших душ» (Григоренко
М.В.), «Я - європеєць» (Фетісова Н.А.) «Я - патріот» (Фетісова Н.А., Ващенко
О.В.), Чехівська Н.І., Плющева Т.Б., Григоренко М.В.;
- літературні вітальні до Дня рідної мови;
- екскурсійно-пізнавальні подорожі цікавими місцями України «Стежками
ріднокраю». За 2016-17 навчальний рік (станом на 01.11.2016) здійснено 6
тематичних екскурсій: м. Дніпропетровськ (відп. Пелих О.Г., Бесараб О.В.), с.
Петриківка (відп. Маслак А.М.), Кривим Рогом – 4 виїзди (відп. Курочкіна
О.В., Плющева Т.Б., Підвалюк К.Ю., Чехівська Н.І.). Планується на зимових
канікулах здійснити 3 екскурсії: до Львову – 2 групи (відп. Курочкіна О.В.,
Держуніна Т.В.) та у Закарпаття (відп. Григоренко М.В.);
- екскурсії до закладів культури і мистецтва міста. Відвідано театри,
Краєзнавчий музей, музей АТО, 3-Д галерею у Квітковому годиннику, вищі
навчальні заклади;
Усі шкільні заходи проводяться не спонтанно, а проходять певні етапи:
- підготовчий етап, який супроводжується плануванням заходів, що
затверджуються наказом по школі, та проведення міні – консультацій з
відповідальними за проведення запланованих заходів;
- проведення тематичних заходів згідно затвердженого плану, здійснення
поточного контролю за проведенням заходів;
- підсумковий етап, під час якого здійснюється моніторинг проведених
заходів, аналізується їх виконання, видається підсумковий наказ, найцікавіші
моменти висвітлюються на сайті школи.
Усі вище згадані заходи патріотичного спрямування сприяють підготовці
до суспільного життя, формуванню демократичної культури, виконанню
громадських
обов’язків,
опануванню
загальнолюдською
культурою,
моральному ставленню до людей, соціально – політичної адаптації, що є
основними складовими процесу соціалізації, яка визначається наступною
моделлю:
Я – людина
Я – особистість
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Я – громадянин
Я - творець
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ
В сучасних умовах соціально-політичних трансформацій, кардинальних
змін у політиці, економіці, соціальній сфері, що відбуваються в Українській
державі, одним із пріоритетних соціальних завдань є формування національної
свідомості української молоді, адже саме сьогоднішнім учням належить
продовжити традиції і звичаї українського народу, зберегти літературні та
культурні пам'ятки, вести українську державу до світового визнання. Як
результат - в сучасному українському суспільстві простежується сплеск
етнічної ідентичності, підвищення інтересу до витоків національної культури,
етнічної історії.
Етнічну ідентичність науковці розглядають як важливий компонент
соціальної ідентичності особистості, що відноситься до сфери усвідомлення,
оцінювання та переживання своєї приналежності до певної етнічної спільноти;
як таку силу, що здатна об’єднати всіх представників цієї спільноти у єдине
ціле, мотивувати їх на досягнення соціально значущих цілей та сприяти
культурному, інтелектуальному й економічному розвитку нації.
Безумовний інтерес представляють дослідження особливостей етнічної
ідентичності в підлітковому віці. Підлітки вивчають свою етнічну групу, її
принадність до їхнього життя, розпочинають активно орієнтуватись у системі
етнічних норм та цінностей. Одним з найважливіших соціокультурних
чинників, що впливають на формування етнічної ідентичності, науковці
вважають гендер, як характеристику особистості з точки зору належності до
чоловічої або жіночої статі.
Вищевикладене дозволяє впевнитися: вивчення етнічної ідентичності має
високу актуальність, не тільки теоретичний, але й практичний інтерес.
Мета даної статті – розглянути гендерні особливості
етнічної
ідентичності підлітків української національності. Для досягнення мети ми
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провели психологічне дослідження, працюючи над яким, послідовно виконали
наступні етапи: підготовчий, емпіричний, аналітичний та узагальнюючий.
На підготовчому етапі здійснили теоретичний аналіз наукової літератури.
Дослідженнями етнічної ідентичності займались М. Гудман, К.Б. Кларк,
Дж. Макдевид, С. Томпсон, Г. Тешфел, Г. Ягода [2]. У вітчизняній науці довгий
час основним предметом теоретичних і емпіричних досліджень була етнічна
самосвідомість, дослідженням якої займалися такі етнопсихологи та соціологи,
як: А.Г. Асмолов, С.Н. Єніколопов, І.І. Кауненко, Н.М. Лєбедєва,
В.П. Левкович, Л.І. Науменко, Л.Г. Почебут, Є.І. Шлягіна, В.Ю. Хотинець [2,
6,7]. Структуру етнічної ідентичності досліджували
Е.Х.Еріксон,
В.Н. Павленко, Т.Г. Стефаненко [10]. Етапи формування етнічної ідентичності
запропонував Ж. Піаже [10]. Л. М. Дробижева визначає компоненти етнічної
ідентичності: усвідомлення приналежності до свого етносу, уявлення про
культуру, історичне минуле, мову, територію [3].
За думкою науковців Е.Х. Еріксона, В.Н. Павленко, Т.Г. Стефаненко
етнічна ідентичність – це не тільки усвідомлення та емоційне оцінювання своєї
приналежності до етносу, а також існування в якості члена певної етнічної
групи. У структурі етнічної ідентичності дослідники виділяють когнітивний,
афективний та поведінковий компоненти [10].
До когнітивного компоненту етнічної ідентичності відносять знання,
уявлення про особливості власної групи, усвідомлення себе її членом,
обізнаність про національні символи, традиції, історичні події; віра в існування
психологічних особливостей національного характеру та етнічних стереотипів.
За думкою М. Баретта афективний блок етнічної ідентичності складається
з наступних компонентів: відчуття приналежності до етнічної групи,
суб’єктивна актуальність ідентичності, відчуття
національної гордості,
національного сорому; характер ставлення до національної території [8].
Сучасні науковці
уточнюють межі етапів становлення етнічної
ідентичності. Однак, майже все дослідники згодні з думкою Ж. Піаже, що
етнічна ідентичність реалізується саме в підлітковому віці [10]. У порівнянні з
ранніми віковими етапами тільки підлітки здатні чітко ідентифікувати себе з
представниками свого етносу на підставі етнодиференціюючих ознак. Цей факт
пояснюється високою сенситивністю даного вікового етапу до соціальних змін,
важливістю рефлексії.
До факторів, що впливають на формування етнічної ідентичності,
відносяться символи свого народу, рідна мова, релігія, загальна територія,
історія, політична ідеологія, соціальна ситуація, особливості культури народу.
Науковці А.К. Байбурін, І.С. Кон вважають: серед факторів, що впливають на
формування етнічної ідентичності в підлітковому віці слід враховувати гендер,
тобто характеристику людини з точки зору її належності до чоловічої або
жіночої статі [4].
Психологічну діагностику проводили за методиками: а) Сандри Бем з
визначення маскулінності-фемінності [1]; б) Стефаненко «Вивчення уявлень
про ознаки спорідненості з українським народом» [9];
б) шкальний
опитувальник дослідження етнічної ідентичності для дітей та підлітків О.Л.
Романової [9]; в) методика проективного малюнку Т.В. Іванової [5].
Вибірка дослідження була сформована з підлітків української
національності у віці 13-14 років. Загальний розмір вибірки 54 підлітка: 23
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дівчини і 31 хлопець. Дослідження проводилось на базі КЗО «СЗШ № 88» міста
Дніпропетровська.
Результати, отримані за методикою Сандри Бем, розподілити
випробуваних на групи за типом гендерної ідентичності: 23,0% вибірки склала
група «маскулінність», 47,0% - «андрогінність», 30,0% - «фемінність».
Порівняльний аналіз проводили між цими групами.
Когнітивний компонент етнічної ідентичності підлітків вибірки виявився
сформованим на достатньо високому рівні, про що свідчить ступінь обізнаності
про власну ідентичність. 81,0% підлітків групи «фемінність»
серед
запропонованих автором методики ознак віддають перевагу наступним: звичаї,
традиції, обряди, національна мова; місце проживання обрали 50,0%;
літературу, пісні, танці, природу – 44,0% випробуваних. Для підлітків групи
«маскулінність» найбільш суттєвими виявилися наступні диференціюючи
ознаки: 62,0% в якості етнодиференціюючих ознак обрали мову, особливості
характеру, 54,0% місце проживання. За думкою підлітків
групи
«андрогінність» найважливішими ознаками спорідненості з етносом є природа,
так вважають 60,0% опитуваних; національна мова і особливості характеру –
52,0%.
Значимість національності виявилася більш принциповою для підлітків
вибірки «фемінність», ніж для груп «маскулінність» та «андрогінність», про що
свідчать середньогрупові значення відповідного параметра (4,3 бали, 2,7 та 2,8
балів відповідно). У питаннях, що стосуються взаємовідносин етнічної
більшості та меншості, менш толерантними виявилися підлітки групи
«фемінність», вони вважають, що в поліетнічному середовищі влада,
спілкування на рідній мові, право приймати важливі для країни рішення має
бути прерогативою тільки корінного населення. Низькі значення параметра
«використання національної мови» в усіх групах випробуваних свідчать, що
для підлітків нашої вибірки не має принципового значення мова спілкування,
вони не відчувають роздратованості, коли поряд розмовляють на чужій мові.
Результати порівняльного аналізу сприйняття національного образу
українця випробуваними свідчать: для підлітків з фемінними рисами більш
суттєвими виявилися традиційні особливості життєдіяльності етносу (звичаї,
традиції, побут, національна мова, природа); для випробуваних з маскулінними
рисами - динамічні (національно-культурні символи, проведення вільного
часу). Питання національної гордості виявилося принциповим для групи
«маскулінність».
Отже, проведене дослідження дозволило підтвердити існування
особливостей етнічної ідентичності в підлітковому віці, що обумовлені типом
гендеру.
Список літератури:
1. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2006. –
431 с.
2. Баронин А.С. Этнопсихология: Уч. пособ. – К.: МАУП, 2000. - 116 с.
3. Дробижева Л.М. Национальное самосознание: база формирования и
социально-культурные стимулы развития. - [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://journal.iea.ras.ru/
4. Етнічні стереотипи чоловічої та жіночої поведінки / Під ред. А.К.
Байбуріна, І.С. Кона. - Москва. - 1994. – 98с.
330

5. Иванова Т.В. Изучение этнических стереотипов с помощью
проективных рисунков // Вопросы психологии. – 1998. - № 2. – С. 71-82.
6. Кауненко И.И. Особенности формирования этнической идентичности в
подростковом и юношеском возрасте // Журнал прикладной психологии. –
2002. - №2. – С. 8-13.
7. Науменко Л. И. Этническая идентичность. Проблемы трансформации в
постсоветский период // Этническая психология и общество. - М.: Старый сад,
1997. - С. 76–88.
8. Павленко В.Н., Кряж И.В., Барретт М. Этнические и национальные
идентификации и представления у украинских детей и подростков //
Психологический журнал. – 2002. – Т. 23. – № 5. – С. 60-72.
9. Практикум по этнопсихологии / Составитель Шандро И.А. – Донецк:
ТОВ «Цифрова типографія», 2009. - 144с.
10. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: [ Учебник для высших учебных
заведений. – М.: Институт психологи РАН «Академический проект», 2000. –
320с.

331

Золоте перо
УДК 82

Авдєєнко О.А.
учениця 11-Б класу,
Шинкаренко Л.В.,
вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури,
вища категорія
спеціалізована школа I-III ступеню
з поглибленим вивченням інформатики №91,
м. Київ
nglushenko@yahoo.com
ЛИШЕ В ГАРМОНІЇ ПІЗНАЄТЬСЯ ВЕЛИКЕ ТА ВІЧНЕ...
Мені часто доводилося спостерігати ситуації: мої однокласники або не
читали твори Тараса Григоровича Шевченка, або не докладали зусиль, щоб
прочитати і зрозуміти твори з “Кобзаря”. Я почала замислюватись:”Чому це
так? Чому рядки нашого найвидатнішого поета не проникають у серце сучасної
молоді, не хвилюють її красою слова?” Ці запитання не полишають мене
протягом тривалого часу, і я почала шукати на них відповіді. Це виявилося
непросто, адже сучасний темп життя, насиченість проблемами, зміна способу
добування інформації, втрата ролі літератури та митця у вихованні
обумовлюють інтереси, смаки й поведінку людини, а також мету її розвитку і
ставлення.
Я не полишала своїх роздумів і прагнула глибше осягнути причини
утрудненого сприйняття поезії Шевченка та поетичного твору зокрема.
У своїх пошуках я виділила кілька ланцюгів: “учитель і учень”; “ укор як
спілкування із поезією Шевченка”. Від того, наскільки глибоко учитель знає
творчість, життєві випробування, художні особливості мови Шевченка,
настільки цікаво він зможе їх донести до учнів, розробити “програму
входження у незабутній світ життя і творчості Кобзаря”. Отже, у цій складній
роботі багато залежить від учителя, який викладає у школі українську мову та
літературу. І не тільки викладає, а й любить свій предмет, щиро відданий
учням.
На мою думку, підлітки 21 століття не до кінця розуміють й усвідомлюють
величезний внесок Шевченка у розвиток світової культури. Можливо, сьогодні
більший вплив на школярів мають інформаційні технології, котрі ніби
затьмарюють очі й не дають змоги поринути у вир подій та переживань
літературних героїв того часу. Кобзар завжди наполягав на саморозвиненні, але
нагадував пам'ятати й з гордістю представляти Україну:"Учитесь, читайте, і
чужому научайтесь, й свого не цурайтесь".
Майстерність слова бездоганно передає сум і скруту, любов і почуття, віру
і незалежність духу. " Зажурилась Україна - така її доля",- це речення
віддзеркалює стан душі автора, який, не зважаючи на шалену відстань від
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батьківщини, пронизує читача сльозою та повним відтворенням атмосфери 19
століття.
Якщо пригадати життєвий шлях Тараса Шевченка, на думку приходить
лише одне слово -"мука". Втрата батьків у юному віці, кріпацтво, арешти
неймовірно ранили, але, у той самий час, загартували чоловіка, як
наполегливого та безстрашного:"Караюсь, мучуся… але не каюсь"("О думи
мої").
Я вважаю, що такі сміливі, наповнені люттю та гнівом, рядки можуть
трохи лякати дітей ще не зрілого віку, адже не кожен готовий сприймати
шалений потік емоцій та страждань:"Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають".
Неможливо не згадати оті пророчі слова Тараса Григоровича:"Борітеся поборете". На жаль, наша Україна зараз потерпає від війни на Сході. Тисячі
людей гинуть за вільну та незалежну державу, та цей вислів постійно
підбадьорює бійців. Особисто я безмежно вдячна Шевченкові за літературний
спадок.
Мені дуже хотілося переконати своїх друзів уважніше поставитись до
Шевченкової творчості, особливо під час підготовки до ЗНО. Зокрема не тільки
перечитати “Кобзар”, програмні твори, а й ті, що захоплюють поетичністю,
щирістю, образністю. Своїми спостереженнями я поділилася із
однокласниками, але не в усіх знайшла підтримку.
Щоб мої докази були правдивими, я звернулася до думок і вражень
видатних письменників, поетів, митців слова. Так, Богдан-Ігор Антонович
присвятив Шевченкові одноіменний вірш, в якому висвітлив думки, що не
втратили значення і сьогодні:
Не пишний монумент… ти по собі залишив
За бронзу й мідь тривкіше слово…… печать Твоїх палючих слів,
що пропекла до дна нам душі.
У цих рядках- сутність спадщини поета і вплив на нас, українців, його
творів. Вразила мене і думка Олеся Гончара, у передмові до
“Кобзаря”(1991):”Слово вічне, слово невмируще своєю правдою, невідцвітною
красою…”
Отже, аргументів багато, вони переконливі та достатні. Але як спонукати
молодь до активнішого пізнання, розуміння і засвоєння художньої інформації,
викладеної у віршах Кобзаря? Не лише думками видатних людей, адже сам наш
бурхливий час закликає до вивчення літературної спадщини, яка перегукується
із патріотичними переживаннями, боротьбою за нашу незалежність, вірою у
перемогу справедливості. На уроках ці мотиви можна інтегрувати не тільки в
літературні, а й в історичні та соціальні теми.
У своїх роздумах і міркуваннях я була вражена схожістю доль Тараса
Григоровича і Василя Стуса. А найбільше мене схвилювала близькість
духовного покликання цих митців.
У критичних дослідженнях, збірках В.Стуса я знайшла кілька цитат, що
віддзеркалюють мої думки . Наведу їх тут:
“Поет повинен бути людиною, такою, що повна любові…”
“Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався,той, що обрав тебе, як
побратим…”
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“І зайнялась мені зоря і обняла півнеба громовим гуком Кобзаря…”
Шевченко зумів надихнути Василя Стуса на життя і духовний подвиг
заради України, її визволення, її щастя у майбутньому.
Мені здається, що чим більше пройматися Шевченковою поезією,
замислюватися над причинами її актуальності сьогодні, тим прозоріше серце
читача сприймає палке Слово Кобзаря, чарується його неповторністю,
співучістю та народними джерелами. Тільки література може “з хаосу душі
створити світ”, бо лише в гармонії пізнається велике і вічне.
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МИНИ-ПЬЕСА В РАМКАХ НЕДЕЛИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «МОЙ
БУЛГАКОВ» И МЕСЯЧНИКА МОРАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
«ЛЮБИТЕ НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ»
ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ, МЕСТА ДЛЯ СМЕРТИ НЕТ
Ход пьесы
Звучит песня группы «Город 312» «Обернись».
Сцена 1. Встреча. Маргарита идёт навстречу Мастеру, прижимая к груди букет
жёлтых тюльпанов.
Мастер. Я сжёг дитя своё – роман,
Расстался вновь с мечтой.
Вокруг меня сплошной обман,
И вот прощаемся с тобой.
Меня никто уже не ждёт,
Один среди степи стою,
В нагую душу снег метёт,
Но я тебя ещё люблю.
Маргарита. Любимый мой, не уходи,
Не оставляй меня, любимый.
Безумный холод жжёт в груди,
И давит камнем страх незримый.
Мы будем вместе, я не отрекусь,
Всё горе выпьем мы до дна.
Пусть слабой многим я кажусь,
Но знай: душа моя сильна.
Мастер. Зато в моей шумит Ершалаим,
Пилат в мигрени коротает дни,
Иешуа в саду гуляет с ним,
А где-то всё шумит толпа: «Распни!»
Мне место среди сумасшедших, тех
Кого видения уже не оставляют,
Кто слепо верили в земной успех,
334

Ну а сейчас палаты населяют.
Я ухожу. Я так хочу.
Ты не спасай меня, не надо.
Пусть стану жертвой палачу,
Отравленный презренья ядом.
Маргарита. Останься, ну послушай, задержись,
Ну как же ты не понимаешь?
Когда свою ты разбиваешь жизнь,
Ты и мою судьбу ломаешь!
Мастер. Ты не одна, есть муж. С ним и живи.
И успокойся: ты же вся дрожишь.
Пусть между вами нет любви,
Покой своей души ты сохранишь.
Мастер уходит. Маргарита бросает тюльпаны в канаву
странным смехом. Смех переходит в плач.
Сцена 2. Комната Маргариты. Маргарита смотрит в зеркало.
Маргарита. Потухший взгляд. Морщины. Старость…
Отчаянно висок мой левый ноет.
О, сколько без него мне жить осталось?
Когда же смерть нас пологом укроет?
Кто нам поможет: дьявол иль Христос?
Кто облегчит страданья эти?
Услышим запах Мастером любимых роз
На том или на этом свете?

и смеётся

В зеркале за спиной Маргариты появляется Азазелло.
Азазелло. Принёс я крем в подарок Вам.
Давайте прочь сомненья гнать!
И на балу среди всех дам
Вы королевой должны стать.
За это наш мессир Вам обещает
Покой вдали всего мирского.
И вечную любовь Вам предвещает.
Всегда он держит своё слово!
Маргарита. На что иду, я знаю,
Но есть ли выбор здесь?
Я трусость проклинаю,
Во мне отвага есть!
Аккуратно выкладывает мазочек крема на ладонь, нюхает и осторожно
втирает в лоб и щёки. Снова смотрится в зеркало.
Маргарита. Горят глаза, алеет кожа,
Исчезла вдруг морщина злая.
Как я прекрасна и пригожа,
Теперь я ведьма молодая!
В моих руках свободы ветер,
И вместе с ним вперёд лечу,
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Счастливее я всех на свете,
И мстить Латунскому хочу.
Маргарита вылетает из окна и направляется в квартиру критика
Латунского.
Маргарита. Вот рухнуло стекло окна,
И ураган шумит в квартире.
Зловеще тает тишина
И воздух тяжелее гири.
Услышь, мой Мастер, за тебя
Я страшной местью отомстила,
Безумной яростью горя,
Твою я душу излечила.
Сцена 3. Бал. Маргарита танцует с Воландом (звучит вальс Е. Доги из
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»).
Воланд. Как должен Вас благодарить
За эту царственную полночь?
Всё то, о чём душа болит,
Могу тотчас же я исполнить.
Маргарита. Мессир, прошу вас об одном:
Любимый мой закрыт в палате.
Его верните в родной дом,
Где на овальном столе скатерть.
Где керосинка не чадит,
Где полыхнут дрова в камине,
Свеча дрожащая горит.
Где будем вечно мы отныне.
Проклял он жизнь,
Свой труд огню предал.
Скатился по наклонной вниз
И словно сумасшедшим стал.
Воланд. То, что писалось кровью, не горит.
Возьмите, вот его роман.
У Мастера внутри надежда спит.
Найдёт он путь свой сквозь туман.
А для себя чего хотите вы?
Богатства, денег, власти?
Небес высоких синевы?
А может, море страсти?
Маргарита. Хочу с ним быть до смерти, до конца,
Дышать всегда его дыханьем.
Я не боюсь тернового венца
И адовых огней хмельного полыханья.
Воланд. Да будет так, да будет так навеки,
Пусть торжествует вечная любовь.
При жизни два любивших человека
И после смерти рядом будут вновь.
336

Сцена 4. Палата Мастера.
Мастер. Я болен, болен, это бред,
Всё, что я вижу – сон.
Тебя давно со мною нет,
Но чей же слышу стон?
Маргарита. То стон отчаянный отрады.
Забудем всё минувшее!
За горесть нам дана награда:
Пойдём вдвоём в грядущее!
Появляется Азазелло.
Азазелло. Мессир прислал кувшин вина,
Примите дар с почтением.
Так выпьем же его до дна,
Прощаясь с сожалением.
Азазелло разливает вино по бокалам, все пьют.
Мастер и Маргарита (хором). Убийца! Отравитель! Ах!
В глазах темнеет день!
Ну вот и всё! Желаний крах!
Теперь мы прах, мы тень!
Мастер и Маргарита падают замертво.
Азазелло. Ну и зачем вы так нервны?
И что за оскорбления?
Проснуться скоро вы должны,
Вы не подвластны тлению
Кто любит, заслужил покой,
Да, лишь покой, не свет,
И в этой жизни, и в иной
Теплом любви всегда согрет.
Ну что, вы живы? Значит, в путь,
Туда, где исчезает боль,
Где память можно обмануть,
И светел день и миг любой.
Сцена 5. Полёт в вечность. Воланд со своей свитой, Мастер и Маргарита
летят над облаками к последнему приюту.
Воланд. Я Понтия сегодня отпустил,
По лунной тропе он ушёл.
Распятый им его простил,
С собой его увёл.
Мастер. Теперь не будет тысяч лун
И боли головной.
Правдивым был ты или лгун,
Да будет мир с тобой.
Воланд. Вот он, последний ваш приют,
Здесь расстаёмся с вами.
Вы не в аду и не в раю,
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А лишь между мирами.
Воланд и его свита улетают.
Маргарита. Я буду навсегда с тобой,
Меня ты не прогонишь.
И будешь ты навеки мой,
Ладонь твоя в моей ладони.
Мастер. Ну вот и всё. Мы рядом,
Как мечталось, мнилось как,
Стекают слёзы счастья градом:
В моей руке твоя рука.
Звучит песня группы «Город 312» «Останусь».
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Я, Бєлік Дмитро, учень 8-А класі ЗОШ №13. Переможець мовно –
літературних конкурсів, конкурсі читців – гумористів, читців – декламаторів,
телепроектів, олімпіад з англійської мови, математики. Закінчую навчання в
музичній школі по класу фортепіано. Займаюся футболом. Мрію стати лікарем,
щоб наші діти були здорові. Практикуюся писати у літературному гуртку
«Світанок».
Заповіт
Тарас життя віддав народу,
Хоча й помер в далекій чужині,
Любив буремну й тиху Дніпра воду,
Тополі за селом у далині.
До України серце сина рвалось,
На рідну землю линула душа,
Хоч вікувать недовго залишалось,
Та дух тримавсь Козацького Коша!
Бунтарську пісню присвятив рабові,
Що гнув на пана запорізьку сталь,
Блаженне слово цноти і любові
Плекав Оксані з-поміж лукавих краль.
Здіймися в небо несліпців духовних
Велична дума сповіді й жалю
Й не попелом спадай до глав гріховних,
А дужістю у переможному строю!
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Не про любов
Черпає благодать дозріле зерня
З премудрих пригорщ стародува - вітру,
Збирається у колоски натхнення
І прихорошене в хліба лягає у макітру.
Потужне літо з грозами в двобої
Мрійливо мандрувати буде світом,
Зозулями одягнене у строї,
Розхристане брехливим осені привітом.
Старече щастя з течій необачних
Відлунює багаттям зморшкуватим,
Бездарне ложе божевільних клячей,
Безкровних, з тілом ледве теплуватим.
Любов небесна з радістю нагряне,
Розіб’є стіни болю трубадур,
На сповідане рання неторканне
Зійде іскринням від розбитих мур.
«Долі не обирають..
«За все дякуйте»,- гласить Боже слово. Не дається людині більшого, чого
вона не може винести. Питання в іншому: чи у тяжку хвилину людина
звернеться за поміччю до Бога, можливо, відсахнеться: «Чому це сталося саме
зі мною?». Думаю, сильні духом шукатимуть підтримку у вірі і, не
зневірившись, отримають за терпіння, працю і покору бонуси здоров’я, успіху,
добробуту. Ті ж, які нудяться світом, при гарному столі залишаться голодними,
бо їхнє невдоволення життям не містить мотивації до дії, не є частиною
будівничого. На ум збігає Стус, людина високої дороги.
Євген Сверстюк у книзі «На святі надій» говорить: «Не треба вибивати з
обстріляної ніші чиєсь ім’я. То наша щаслива зірка, що народилася зі
стражданнями. І щаслива тому, що не згасла на долах. Тільки лежням здається,
що то блищить загублений п’ятак, який можна взяти собі. Не заздріть тим, хто
обирає круту й вузьку дорогу, бо, обравши, він мусить долати її щодень».
Хто хліба зі слізьми не їв,
Хто у скорботні ночі сиві
В сльозах на ліжку не сидів,
Той вас не знав, небесні Сили.
Ви нас пускаєте в життя,
Даєте бідним винним стати,
А потім – муки каяття.
Бо на землі вже йде розплата.
Це пролог Гете до зустрічі з долею. До вибору дороги – безкорисливої,
невдячної, ризикованої, усамітненої від доріг юрби. Твори німецького поета
були для Василя Стуса у слідчому ізоляторі порадниками. Яка ж вона, дорога
долі В.Стуса?Як кредо звучать сьогодні його рядки:
Благословляю твою сваволю,
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Дорого долі, дорого болю.
…Народження на Свят-вечір у змордованій Вінниччині. Педінститут у
зрусифікованій Донеччині. Три роки стройбату на Уралі. Громадський протест.
Виключення з Аспірантури в зацькованому Києві. Сім років чорноробства.
Лиховісні Мордовські табори. Заслання в пекельній Колимі. Смерть на чужому
Уралі. Могила №9 на табірному цвинтарі. Перепоховання в Києві…Чи був
шанс змінити долю? «Ходім. Нам є де йти – дороги неозорі… Шляхи – мов
обрії – далекі і позорі… Ми віддані життю і нам воздасться в слові». Ти –
людина, мусиш зберігати вірність життю, правді, долі. Святе прагнення
повернути людині – людське, несамовите бажання гордитися своїм народом. А
ще – мрії про мандри. До часу, коли натрапив на Франка, його поему «Мойсей».
За визначенням В.Стуса, це – прекрасна поема, як і вся історія з Мойсеєм.
Довго – довго народ Мойсея жив у Єгипетській неволі. А він, син заможного
батька, купався в молоці при дворі Фараона. Перед ним ходили в рабстві його
брати по крові – раби – євреї.
Життя розпанькало Мойсея, але не вбило совісті і честі. Коли йому
виповнилося сорок років, він підняв свій народ, щоб вийти з неволі. Збагнув
своє гидке минуле,коли його вчили гнути своїх братів, а він вчився, віривши,
що все так і є, як вчать.
Не на теє ти вчивсь у єгипетській школі,
Щоб, навчившись, кайдани кувать нашій честі та волі.
Мойсей виводить народ із неволі – через пустелю, голод, муку, безводдя і
безхліб’я. Після прочитання поеми Стус забув геологорозвідку і став
літератором. Часто виступав із запальними промовами, сповнюючи серця
молодих літераторів надією на майбутнє України, пропагуючи творчість
українських «шістдесятників» І.Світличного, І Дзюби, Є. Сверстюка, які на той
час були маловідомі. Старші письменники критикували Василя Стуса, але це не
зіштовхнуло його з літературної стежки:
В літературі – як на цвинтарі
У глупу ніч. В пітьмі розбиться
Лиш бачиш фосфоричні літери.
Ступай по них. Ступай. Надійся.
Стус замислюється над відповідальністю перед Богом за даний йому
талант. Поет впевнений, що він вибраний Господом, а тому мусить гартувати
себе для Долі, бо має сили бути людиною, яка не розміняє талант на побутові
вигоди: «Ми не перші і не останні під розгойданим небом стали, ми до бою, до
бурі поставлені лицями славними».
Бій за Україну, яка, розп’ята і змордована, як у часи Батия, зазирала до
свого пілігріма в тюремне вікно маленької камери. Крізь грати було видно
клаптик неба і вранішню зорю. І дарована Богом доля – то вище призначення
людини, її хрест, її стежка, якою вона покликана йти, бо:
…від народження берем
правічний гріх собі на душу:
його покутувати змушені…
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ШАНУЙМО ЖІНКУ-МАТІР…
Я так сиджу ось тут до ранку,
Не закриваючи очей,
І ось тепер на тихому світанку
Лунають нотки маминих пісень.
Десь шумно, гамір,
Всі біжать до школи.
На вулицях так весело,
Чудово, як ніколи.

Друзі коло тебе,
Рідні і близькі,
І ясний промінь сонця
Всміхається тобі.
Потрібно цінувати
Таку щасливу днину,
Любити й поважати
Усю свою родину.
Так лагідно по-дитячому висловлювала у четвертому класі свою любов до
рідної матусі, школи, друзів. Спливають роки, вже дев’ятий клас, майже
доросле життя і виважені думки про найсокровенніше, чого прагне будь-яка
жінка – материнство.
Дощ… Сумно падають краплі з дерев… На вулиці ні душі… Саме час для
роздумів… Погляд за вікно зупиняю на жінці, яка йде зі своїм малям. Не
дивлячись на негоду, вона випромінює щастя… У голові моїй суцільні думки,
думки, які так і плинуть до Шевченкового слова:
У нашiм раї на землi
Нiчого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим…
Мати, дружина, кохана, дівчинонька, …Такого полум’яного культу
материнства, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки, мабуть, не
знайти ні в одного з поетів світу. Чому? Бо щеміло, боліло йому жіноче
страждання і вилилося у Слово… У слово почасти ніжне, слово зболене, слово
правдиве, справедливе і тужливе, яке чується крізь віки… Нещасний у
особистому житті, Шевченко найвищу красу бачив у жінці, в матері.
Переконаний, це найулюбленіший, найтрепетніший образ для Тараса. Жінка,
мати, сестра, дівчинонька – то не просто слова, то душа Шевченкова. Жіноча
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недоля, то доля його рідної матері, яку він досить рано втратив. Це особиста
трагедія… Великий Кобзар зібрав воєдино всі страждання особисті та
страждання закріпачених жінок усіх епох і голосно, сміливо розказав про них
цілому світові…
Жінко, берегине роду людського, земле-мати, Матір Божа, ти є символом
вічності, бо саме ти даруєш життя, тепло долонь, ніжність, любов…
Світло лампи. Тепла мамина рука переривають мої думки:
- Вже вечір...
- Так… вечір…
Час плине, життя змінюється, та одвічне залишається, як та свіча, горить і
не згасає.
Можливо, сприймете мене за дивачку, та хотілося б, щоб той малюк за
вікном колись пригорнувся до мами, доторкнувся до її життєдайної жіночої
душі… і сказав:
Мамо, мамо, Ви для нас – одна!
Ви - символ вічності, життя і перемоги!
Хай мир і щастя ллються через край,
І вічно Ви стрічаєте нас край дороги!..
Прекрасне материнство можливе лише у країні, де кожна людина –
господар своєї долі. Про вільних людей у вільній країні сказав і утвердив у
вічності поет: «І буде син, і буде мати, і будуть люде на землі...»
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ЄДНАЙМОСЬ, БРАТИ – УКРАЇНЦІ! (ФІЛОСОФСЬКА ПОЕМА)
Чуєш, брате, вже сурми заграли!
А це значить настала пора
Струни душ нам усім поєднати
Для єдиної правди й добра…
Чуєш, брате, сопілка заграла,
Розтулила вуста, мов жива…
Мандрівна проповідниця долі?
То…чиясь заблукала душа…
Чого жалібний спів, мов хто квилить?
Чи то пісня, чи плач – не пізнати…
Щемно так за дітьми чи від них
Може плакати в розпачі мати…
Не стихає, змагається з вітром
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Пісня-плач – перемога чи зброя…
Іще мить – і уже не один
Чути голос до болю знайомий!
Чуєш, брате, натягнуті струни!
У душі за живе зачіпає!
Безперечно, то кобза сумної
У дуеті страждальному грає!
Крешуть камінь без молотів ноти,
Розсипаються пилом довкола,
Як заручники долі, з пітьми
Хочуть вирватись швидше на волю.
Вальс журби закружляв по роздоллю,
Загубився в танку ніжно - п’яно…
Ось по клавішах вітер шугнув
І не втрималось фортепіано…
І собі приєднало свій голос
До ансамблю потужного вихру…
Розстеляв килими слізно - сизий туман
І примружував погляди хитро.
…Земля гула і поглядала в небо…
А там за зорями, куди відходять роки,
З’явились тіні жалібно – сумні…
А, може, то були Святі Пророки…
Ті, що життям вклонялись цій землі
І по сибірах їй співали гласу…
Хто слово честі ні за що не згодивсь
Порушити і промінять на зраду.
Ти, бачиш, брате, очі опустили,
Мабуть, пече від сорому століть.
І знову хочуть рани України
Загоїти й від холоду зігріть…
…А там, внизу, земля, неначе квітка,
Горить вогнями, сяє, як перлина.
Що може душу радувати так,
Як невимовно гарна Україна?
Направо і наліво глянь – нова країна!
Пишнотами уквітчана, як пава!
Казкова! Недосяжна! Хто ж вона?
Красуня! Королева! Чи держава?
343

Вдягла смарагдову мерепсану сорочку
І сплетений з коштовностей вінок.
Іще знайди їй кавалера із Європи
Із правом запросити у танок!
Це, безперечно, гордовита пані,
Емансипована і має свою думку
Співати не захоче під чужу,
Якщо їй не сподобається, дудку!
Сини і доньки – це її родина!
Тільки для них і дбала, і жила…
Усе, що мала і в душі, і в серці,До краплі у любові віддала…
Поставе, було, миску біля хати
І всі з одної ложками черпали…
Розірве той окраєць – і по скибці…
А рученята миттю їх хапали…
Повиростали, пурхнули з гніздечка
І розлетілися свою шукати долю:
Кому судилося натрапити на щастя,
А хто усе життя пив чашу горя…
Хто одягнув з пагонами мундири
І у похід „покликала труба“;
Хто спину гнути, працювати «на дядька»,
Хто розкривати очі про людські права…
Серед дітей знайшлися небайдужі,
Їм доля матері - немов душа своя!
Усе життя поневірялись по в’язницях
Та пронесли свій хрест синівський до кінця.
…Змагатися чи підкорятись долі?
Можливість вибору – є в кожного із нас…
Отак колись і свій, тяжкий, але рішучий,
Зробив упевнено і без вагань Тарас.
Пішов змагатися з лукавством і свавіллям,
Шукати правди, де її нема,
А при собі…слова – єдина зброя,
Що найстрашнішою для ворогів була.
Тюремні сутінки…Цвітуть сади вишневі…
Біленька хаточка виднілась край села…
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Розплющить очі… А насправді
Усе, що бачив, - сон, того нема…
Здавалося: покинь оте пручання,
Піди покайся у нескоєних гріхах…
І будеш, як вареник в маслі,
Купатися на волі…
Ні! Не так!
Йому болять всі рани України
І заживити їх – першозавдання!
„Удармо в струни, Кобзарі!“
Звучить, як заклик до єднання!
А де ж тепер ті Кобзарі?
Чи струни в душах обірвались?
Під різні стали прапори
І по майданах поховались…
Для кого в світі живемо?
Яким мундирам присягались?
Невже у матінки Вкраїни
Лише перевертні зостались?
Прийшла пора, панове браття,
Вже скинути з обличчя маски!
Втомилася від чвар держава,
Благає догляду і ласки.
Не час нам битись за клейноди
І сновигати по майданах!
На волі ніби стоїмо,
А руки скніють у кайданах…
Для спільного добра, для щастя
Знайдімо у собі прощення!
Ми для майбутнього живем,
А не миттєвим сьогоденням…
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Еще в раннем детстве я нашла себя в литературе. Первые рифмованные
строки увидели свет, когда мне было 3 года.
До сих пор я считаю, что многим людям больше нравится читать поэзию,
нежели прозу. Большинство моих стихов – грустные, зато в них я показываю,
что из любой ситуации можно найти выход.
Я – всесторонне развитый человек, который с любовью относится к
каждому творческому делу.
Весняна суперечка
Зима свої вітри холодні,
Сніги і льоди забирає,
Бо настає весна сьогодні,
І все на світі оживає.
Прокинулись пташки веселі,
Вони весні-красні радіють!
Вони так весело співають,
Що все живе від співу мліє.
І ось на весняній галяві,
Яка вже сонечком прогріта,
Ледве-ледве виглядають
Запашні весняні квіти.
Там є проліски біленькі,
Гіацинти золотисті
І дзвіночки розквітають
У своїм зеленім листі.
От говорить квітнка мальва:
- Весело вам, любі квіти!
А на мене світить мало
Сонце радісне й привітне!
- А на мене і не світить! –
Обізвалася жоржина.
- Вам так добре, милі квіти!
Для вас сонячна ця днина!
Довго квіти сперечались,
Раптом сонце обізвалось:
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- Я велике і гаряче,
Ще й привітне, і тим паче
Я свічу на все у світі:
На тварин, дітей і квіти!
Я засліплюю вам очі
І яскраве я напрочуд!
Я свічу усім, хіба що:
Квіти, сперечатись нащо?!
Тут квітам весняним усе стало ясно,
Й вони зараділи сонцю прекрасному!
Мова природи

Розквітли усі первоцвіти,
Птахи вже у небі кружляють,
І з лісом та очеретом
Весняні вітри розмовляють.

І здалеку чуйно зозулю,
І дятел стучить на тополі,
І горобці заливаються, сміються,
Мов діти у школі.
І річку несе течією,
Весь ліс дуже гарної вроди.
Усе живе розмовляє,
І зветься це – мова природи.
Ми жили в злагоді й добрі
На рідній Україні,
І пісня линула в горі,
І щастя у родині.

За мир

Аж ось прийшла війна
У кожну українську хату.
І зажурилася від цього
Україна-мати.
Та рідну землю рятувати
Кинулися люди.
Адже надіялись вони
Що мир вже скоро буде.
І ми чекаємо з тривогою,
І сподіваємось, щоб всі –
Брати, татусі й дідусі –
Вернулись з перемогою!
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Таке життя...

Таке життя.
Народження, дитинство, друзі,
Навчання в школі та у ВУЗі,
І почуття...
Таке життя.
Погані і хороші люди,
І швидко серце б’є у грудях,
До забуття...
Таке життя.
Жахлива і хороша днина,
Батьки, улюблена родина,
Твоє дитя...

Таке життя.
Колись ти був маленьким
І, як твій син, любив ти неньку,
Адже вона твоя...
Тарас Шевченко
Його вірші не плутають ніколи,
Вивчають з покоління в покоління,
Адже така багата краса слова –
Лише Шевченка особисте вміння.
В віршах його – перлини дивовижні,
У строфах є пейзажі кольорові,
Зимові є вітри суворі, сніжні,
І незабутні чари барвинкові.
В Шевченкових віршах любов’ю оповиті
Дерева у садках, весняні ніжні квіти.
Любов до рідної землі поета надихала,
І, мов надвечір кобзарі, його душа співала.
Тарас Шевченко – наш поет, улюблений, єдиний,
Бо він нас щиро закликав любити Україну.
Завжди усі хай пам’ятають –
Старі герої не зникають!
Ромашка
Звичайно, що квіти красиві усі,
Але я ромашку люблю над усіх.
Чарує вона пелюстками своїми,
А сонце жовтеньке в її середині.
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Росте на полях серед всіх квіточок
І око милує усіх діточок,
До того ж корисна вона дуже-дуже,
Допомагає швидко одужати.
Немає більш відомої квітки,
Росте вона і у нас, і в сусідки,
І навіть в інших країнах росте,
Радість, здоров’я і успіх несе!
Карпати

Потрапила я до файного краю,
Де влітку на горах сніги випадають,
Співочу їх мову повинні всі знати,
А край має назву чудову – Карпати.
Коли ти по вулицях цих спацеруєш,
Подиха в захваті ти запануєш:
Народне вбрання і фрайдо в очах,
І ти говорити з усіма почав.

І газда тебе запитав: «Як ся маєш?»
А ти їм про себе розповідаєш.
Табло пропонують на пам’ять зробити,
І ти зміг одразу цей край полюбити.
Когут останні пісні проспівав,
А ти в файній хаті заночував.
Вечеря смачна, лягати година.
Несе тобі коц добра газдиня.
На ранок ти кулі з ліжка підняв
І український костюм надягав:
Мешти, штанети і вишиванку,
А на обличчі фрайдо вже зранку.
Довга їздця на тебе чекає,
Кожна людина тебе проводжає.
Пісня лунає звідсіль милозвучно,
Буциком нас проводжають всі гучно.
Злітає листя кольорове
З оголених дерев.
Співає мати колискову
І тихо спочиває степ.

Колискова
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Шепоче ненька до дитини,
- Лягай, ніхто тебе не троне,
То в небі плаває хмарина.
А там тополя губить листя,
Мріє про літо і тепло.
Аж он на небі світить місяць,
Ти спи, усе давно лягло…
І уві сні помрій про літо,
Про тихий вечір і птахів.
Згадай про зелень і про жито.
Лягай, дитино, добрих снів…
Бабусині очі
Сиділа я ввечері коло бабусі.
Вона чомусь плаче, я мовчки дивлюся...
В очах її сльози, а серце шепоче.
Душа молода, але стомлені очі.
У них заглядаю і бачу картину:
Збирає на фронт у сльозах жінка сина.
Востаннє дитину вона свою баче.
Згадала бабуся це, мабуть, і плаче.
В очах все написано, бо вони щирі:
Бабуся так мріяла жити у мирі!
Ніколи нікому вона не жалілась,
І навіть коли на війні опинилась.
Вона намагалась корисною бути,
Її не зламали часи оті люті.
Бабусі п’ятнадцять було тільки років,
Та до перемоги вона стільки кроків
Пройшла, забуваючи власну лиш долю...
І от чому в серці її стільки болю.
Шукайте героїв у власній родині.
Вклоніться, бо ті, хто в жахливій годині
Пішов захищати країну батьків –
Для того, крім вдячності, в нас нема слів!
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Я, Гринюк Андрій, народився 20 травня 2001 року у Рівному. Навчаюся у
10-Б класі Рівненської ЗОШ №13. З 2-го класу ходив у музичну школу №2, де
вчився грати на скрипці. Займаюся “Бойовим гопаком”, Айкідо.
Щороку беру участь у Всеукраїнських читаннях “Я голосую за мир”.
Працюю над проблемою філософії серця П. Юркевича у МАН (секція
“філософія”). Переможець олімпіад з історії, захоплююся краєзнавством.
Люблю твори про сенс життя, сам намагаюся поетично розібратися у життєвих
перехрестях людських доль.
Моя молитва за Вкраїну
Моя молитва за Вкраїну,
І помисл щирий, і діла,
Крізь грізний шум століть
І люті битви я серце віддала.
Моя душа – за Україну
І пісня лебедина, і слова,
Хоча хрестили шаблею і гнітом,
Я встала із колін і ожила.
Моя відвага й мужність – Україні
Я прокладу з Сибіру путь
Додому, до Софії, до родини,
З кайданів вирвусь, певним будь!
За мир, за колоски налиті
Мій дух нестримний і слова,
Хай не забуде світ убитих,
За мир віддасть і сльози, і діла.
Над хатою летять лелеки
Над хатою летять лелеки
В далеку невідому путь,
Пришлють вітання з країн спеки,
Журби у дзьобі принесуть.
Кру- кру лелече ніжно б’ється
У серці странця - вигнанця,
Бо залишив рідне кубельце
Не від добра, не згаряча.
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Хотів пожити, як людина,
Дітей зростити у шані
До Бога, до труда, і до родини
Відчути радість день при дні.
Лелека долю нагадала
Вкраїнсько - тяжку, непросту,
Прогірклу, терпку, від начала
Зарядки душ у холосту.
Сенс життя
Від княгині Ольги на Русі проблема –
Матір – Батьківщину потрібно берегти,
Виокремить ідею, розплутати дилему,
Гідно до перемоги впевнено іти.
Як часто в білім світі буває, не секрет,
Задумка справді гарна, але не той ефект:
Оратори виспівували, як гарно будем жить,
А доля українська лягла навік спочить?
Вже не одне століття ведеться боротьба
За честь, за гідність нації від смерті за життя,
Страшить не лють ворожа, прихована у гаслах,
Болить ледача підлість і бездіяльність власті.
Як захистить жертовність героїв на віки?
Як лікувать параліч, відклеїть ярлики?
Як навернуть до Бога скалічений кришталь
Зневірених сердець…життя мого обмаль?..
Зійшла Зоря
Зійшла Зоря понад Світом,
Минулося лихо, й кращість заглядає
У вікно веселіє надії привітом…
Чи не сон це? Чи не мара?
Заповзла у душу лукавая,
І гнобить сум’яття пекельна нездара.
Звідки взявся сон дивакуватий,
Пак, видіння – вісник про любов
Допоміг блаженний мир пророкувати?..
Є Христос Спаситель поміж нами!
Буде Син Воскреслий вічно жить
У діяннях правди цвітом – хоругвами…
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РАССКАЗ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОЗИМЕТРИСТКИ»
ОТРЫВОК
…Это выдалась на редкость тихая и ясная ночь. В палате было светло –
она вся словно заполнилась лунным светом. Москва мирно спала: даже в
больнице медсёстры не носились по этажу, как это обычно бывало. Дежурные
врачи давно отдыхали в ординаторской , а санитары тихо следили за порядком.
Лишь Маша спала неспокойно. Она то и дело крутилась, переворачивалась
с одного боку на другой. Девушке снилось, как она помогала пожарным в ту
самую роковую ночь, как клочьями висела её кожа, как в медкарте написали
диагноз: «Ядерный ожог третьей степени тяжести». В подсознании то и дело
всплывали воспоминания об операторах: инъекции, пульс, санавиация…
И неожиданно появился он, Лёня. Парень стоял в дверях палаты и
улыбался. Он не был загоревшим, наоборот, казалось, в полном расцвете сил.
«Пойдём, - сказал он Маше. - Только поторопись. Ты ведь знаешь, как я не
люблю, когда меня задерживают!» У девушки вдруг поплыло всё перед
глазами. «Быстрее, - слышалось ей , - пожалуйста, иначе уйду!»
Подскочив во сне, Маша проснулась. Тело покрылось холодным потом.
Свет луны падал прямо на лицо - и оно казалось бледным. Маша обернулась и
посмотрела на дверь палаты, надеясь увидеть ЕГО. Но никого не было. «Чёрт,
это был сон, - подумала про себя. – Всего лишь сон…»
Но странное чувство всё не покидало. Девушке казалось, будто её душа
сжимается, хочет чего-то, но никак не получит. Из-за этого ей было тяжело.
Маша понимала, что не сможет заснуть. В голову всё время лезли мысли о
чьих-то похоронах, смерти… и родителях. В своём подсознания она чётко
видела радостную маму и приобнявшего её папу. Семья
выглядела
счастливой… Но вдруг перед глазами снова появился Лёня . Любимый
улыбался и , как всегда, нежно смотрел на Машу.
«Да что же происходит?» – подумала девушка, стараясь отогнать от себя
тревожные мысли. Она попыталась сконцентрироваться на стакане воды,
который стоял на тумбочке, и постаралась подумать о хорошем…
Затем медленно встала, подошла к зеркалу и замерла от неожиданности:
когда – то роскошные волосы больше не были кучерявыми. Они свисали с её
головы, как мокрая солома. «Неужели я вижу себя такой? – тихо пролепетала
девушка, словно обращаясь к своему отражению в зеркале. – В кого я
превратилась? Где же мои красивые тёмно-каштановые волосы? Зачем же мне
эта тряпка на голове?» Подняв забинтованные руки, слабым движением убрала
их с головы. Теперь пряди были лишь по бокам.
Маша отошла от зеркала и присела на кровать. На подушке заметила
маленькое пятно крови и клок волос. «Не думала, что мне когда-нибудь
придётся это делать,» - прошептала она, будто во сне, и вытащила из пакета
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парик. Надев его, снова подошла к зеркалу и улыбнулась: локоны завились
вновь. «Что же, теперь можно!» - подумала про себя и вышла из палаты.
Девушка точно знала, куда её несут ноги. Тихо, но уверенно шла по
длинным и пустынным коридорам больницы, думая о странном сне. Настенные
часы в ординаторской пробили два... «Нужно торопиться, - шептала про себя. –
Иначе не успею…».
Вся погрузившись в какую – то другую реальность, передвигаясь
автоматически, не заметила, как оказалась в другом крыле больницы. Перед ней
было две двери: «Блок №2» и «Блок №3». «Вроде бы эта..,» - подумала про себя
и решительно попыталась войти в ту, что была ближе к ней …
Дверь поддалась с трудом. Войдя в палату, Маша непроизвольно
зажмурилась: помещение было озарено ярким фиолетовым светом.
«Кварцевание.» - подумала девушка. Тихо прикрыв двери, она прошла внутрь.
В самом дальнем углу палаты, возле окна, стояла койка. Но из-за силиконовых
штор не было видно, кто там лежит и какие приборы стоят, лишь отчетливо
выделялось написанное мелом имя больного.
Маша, чувствуя, как сердце бешено колотится в её груди, пошла прямо
туда. Лучи ультрафиолетовой лампы светили прямо ей в спину, но девушке
было уже все равно. Не читая имени и фамилии, она отдёрнула занавеску…
Лёня лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Его кожа была
загоревшей, будто парень только - только вернулся домой после отдыха из
какой-нибудь африканской страны. Но девушка понимала ту страшную
причину загара. Ядерного загара. Посмотрев на дыхательный аппарат, подошла
к нему и села на краю койки …Время будто остановилось…
«Здравствуй, Лёня, - слабым голосом начала она. – Ты прости, что я так
долго не приходила… Не могла.» Парень приоткрыл глаза и посмотрел на
Машу - та глядела в окно…
«А знаешь, - продолжила девушка дрожащим голосом. – Мне снился сон.
И там были мы. Ты зовёшь меня с собой. И всё так же улыбаешься… - её когда
–то синие и ясные глаза наполнились слезами. – Вот скажи мне, Лёнь, за что?
Почему это случилось именно с тобой? Неужели не было других операторов?»
Леонид медленно повернул голову и посмотрел на неё. В его чёрных
глазах были глубокая печаль и сожаление. Парень хотел что-то сказать, но не
смог – ему было слишком больно.
«Лёня, а видишь, что с ними? – спросила девушка, показывая свои
забинтованные руки. – Но всё это не просто так. Я… Я пыталась помочь. Не
хотела таких последствий. Я думала, что мои действия небесполезны, что я
помогу, что я…»
Голос задрожал ещё сильнее. Слёзы начали течь по бледным щекам.
Девушка больше не могла сдерживаться.
«Я так хочу, чтобы ты поскорее поправился , - говорила Маша, чуть
сдерживая дрожь в голосе. – И мы… Нет, мы не вернёмся на станцию. Никогда.
Атом не может быть мирным. Он приносит только беды и горе! Мы переедем в
Москву, будем работать в МИФИ, а затем… Сыграем свадьбу, наконец! И у нас
будут самые лучшие в мире дети! Ты только поправляйся, Лёня, я не могу без
тебя!»
«Маша… - слабым голосом прервал её парень, - только не плачь, прошу
тебя. Оно того не стоит.»
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И снова их взгляды встретились, как в августе прошлого года. Тот нежный
и самый тёплый взгляд, который только есть на свете…
«Я обязательно поправлюсь, - Лёня взял её руку в свою. – Только не плачь.
Я не оставлю тебя одну, слышишь? Не оставлю! Потому что я люблю тебя
больше жизни. И никогда не думай, что твои старания бесполезны. Ты помогла
мне… - Лёня судорожно вдохнул ртом воздух. – Не вини себя ни в чём. Ты
сделала очень много для меня. Спасибо тебе…»
По щеке парня потекла предательская слеза. Он понимал, что острая
лучевая болезнь – это самое страшное, что вообще могло произойти в его
жизни. Но Лёня боролся. Он хотел выжить! Несмотря на боль, мучения , плохие
предчувствия… всё терпел.
«Я сильный, я выживу, обещаю тебе, - дрожащим голосом пообещал он
любимой. – У меня есть, ради кого жить. У меня есть ты. И у нас всё будет
хорошо!»
Парень посмотрел ей в глаза - и девушка в этом взгляде поняла всё. Ей
было наплевать на правила поведения с облучёнными. Нагнувшись, Маша
нежно поцеловала его в лоб, понимая, что нескоро они теперь увидятся.
«Я люблю, когда ты меня так целуешь, - услышала слабый шепот в ответ. –
Это лучшее, что только может быть в жизни...»
Лёня нежно гладил руку той , которая прижалась к нему, потеряв чувство
времени и пространства, и, наслаждаясь последними секундами их встречи,
тонула в слезах любви и отчаяния…
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Я – Євдокименко Лілія Миколаївна – український учитель. Пишаюся, що
доля подарувала шанс доторкатися до найсокровеннішого у цьому житті –
душі дитини. Викладаю українську мову і літературу з 1998 року. Працюю
заступником директора ЗОШ №13 м. Рівного. Навчаюся в Інституті
менеджменту. Співаю, граю на баяні, захоплююся філософією, професійний
водій. Досконало знаю народну медицину.
Виховую національно – свідому молодь, яка знає історію і розуміє шляхи
розвою нашої держави. Нетерпима до шароварщини, уся система навчання і
виховання спроектована на успішних відомих українців!
Мені наснилася війна
Хлопцям з Афгану…
Старенька мати йде до свого сина,
Граніт скрегоче: «Ребята, нам нет пути назад».
Зривало люк від болю, посивів хлопчина,
Як у пісок лепкий прошитий впав комбат.
Зігнулась самотинно, не ридає,
Перед очима стрічку прокручує дублер.
«Снимай свой крест», - мов дикий, заглядає
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Душман в підбитий бетеер.
Спраглі губи гірко прошептали:
« Я не торгую верою отца»,
Тоненькі пальці хрестик затискали,
Захищали від духа Христа.
«Синочку, рідний, чуєш, як курличуть
У синім небі сумно журавлі,
Вони тебе додому, синку, кличуть,
А ти лежиш в сирій землі».
«Я чую, мамо, чую, як співають
Мені над Україною пісні,
Ти не журись, я крила розпростаю
І повернусь до рідної землі.
Легеньким вітерцем зітру сльозину,
Цілунок залишу на сивому чолі»…
«В Небесне Царство, Боже, мого сина
Хай журавлі піднімуть на крилі »…
Невидимий співець правди
Невидимий співець мені наснився
У ніч стихії темної, як крук.
Відпущений на волю промінь загорівся
Від теплоти мільйонів рук.
Біда сама не ходить по дорогах,
Розтертих в порох на розп’ятті мук.
Чигає вороння на зношених порогах
І кришить моторошний звук.
Де щастя виглядати дивній птиці?
У полі, серед степу чи в огні,
Як з шиї знять тернові рукавиці,
І феніксом злетіть із попелу борні?
Розійдуться думки по бездоріжжю,
З безкрилля нерозвіданих видінь.
Проснеться правда, як добротне збіжжя,
І відбере у ночі благодать - теплінь
Лист без адресата
Пишу в майбутнє… Живу так, як живуть у неволі. Довкола колючий дріт.
Вода мене не підмулює, мурища мої тримаються міцно. Держаться мури – і я
стою як можу. Насунулися осінні тумани, аж думки мокрі від сірості. Дивлюся
на смутні дерева, які ще в листу. Їх тут обмаль, але я дивлюся на них і думаю,
що ці декілька беріз не хотіли б рости на камені та асфальті, вони воліли б
пишатися у лісі і слухати пахущий шум, але ніхто їх не питає, де їх посадили –
там і ростуть. Влітку скупою росою падають на землю, а пізньої осені чорніє
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їхнє гілля, як пальці у сажотруса. Тягнуться вони до неба, очікують просвітку
від сонця, хотіли б в поле, але не підуть. І дерева мовчать. Мовчать дерева,
мовчу і я. Бо що таке неволя? З одного боку – це сумна штука, а з другого боку
– весела, бо нікому поле засівати, не треба дрова на плечах тягати, не потрібно
купувати бензин за шаленими цінами, - ні хліба, ні бензину, ні солі, - це все
видають по скибочці, значить, можна жити в неволі. А ще: воля подібна на
пасіку. І людина на волі, як бджілка, мусить все, що може і не може, мусить все,
звідки може і не може, приносити до своєї пасіки, аби скуштувати медяника. А
тут із цього переліку нічого не треба...
Отже, для суму немає причини. Правда, сусідам у селі здається, що я
пропав безвісти, як камінь булькнув у воду. Але каменеві і у воді добре. Думаю,
що воля – погана штука: там на паску пироги із сиром потрібно їсти, а від
переїдання може бути вздуття, потрібно сердечні краплі приймати, аби не так
зболітися від нервів, компрес на хворі суглоби накладати, аби «на погоду» не
викручували, а тут нема куди розбігатися. Озима не вимерзне, дозріла пшениця
не склякне, солома не змокне, хрущі вишні не об’їдять. Благодать?
Неволя. То це бочка з медом, а чи казан баланди з терпінням?
Час іде. І з кожним днем усе ближчає… воля? Літо відлітували. Осінь із
зимою хоче зустрітися. Відібрали автомат. То, може, мені б лиш величезну
лопату, то я буду сніги прокидати аж у Карпати, до рідної України. Дивлюся у
вікно, піниться сизий туман. Сонця не видно. Над нашою стріхою, мабуть,
дощі. І врожай гниє. Рік, мабуть, тяжкий буде. Кріпіться. Лелека на стовпі
гніздо замикає, надіється повернутися у доглянуту, нерозграбовану воронням,
домівку. І воля наша не за горами. Дочекаймося!
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Україна – рідний дім
Різні в світі є країни,
Різні люди є у світі,
Різні ріки є в країнах,
Різні трави, різні квіти.
Є з усіх одна країна
Найрідніша нам усім
То прекрасна Україна
Нашого народу дім.
Різні в світі є країни,
Бідні і багаті.
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Та найкраще в Україні,
В рідній нашій хаті.
Рідній мамі
Міцно обійму я маму,
В очі пильно подивлюсь.
І скажу на вушко тихо,
Що я так її люблю.
Моя Батьківщина
Вранці у моє віконце
Заглядає ясне сонце.
Ніби хоче нагадати:
Час до школи вирушати.
В’ється росяна стежина,
Шкільний ранець за плечима.
Скоро продзвенить дзвінок,
Всіх покличе на урок.
В класі справ у нас багато:
Треба вправу написати,
Потім казку прочитати
І задачу розв’язати.
Я люблю свій рідний клас,
Гарно й затишно у нас.
Школа, дім, моя родина –
Все це рідна Україна.
Моя мрія
В шостім класі я учуся,
Цим пишаюсь і горджуся,
Але мрію щохвилини
Стати гордістю країни.
У навчанні я стараюсь,
В школі спортом я займаюсь,
Дуже вже люблю футбол,
Забиваю вправно гол.
Футболістом мрію стати,
В збірній України грати,
Завойовувать медалі
В світовім чемпіонаті.
Щоб усі на всій планеті
Знали наші імена.
Хай лунає Гімн Державний
На честь футболістів вправних!

Кириченко Андрій

Спасибо за победу
Я всех солдат благодарю
За то, что жизнь свою отдали,
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За то, что в неравном бою
От врагов землю защищали.
Спасибо говорю я вам, родные,
Что не смотря на страшные потери,
На раны и увечья фронтовые,
В победу безоглядно все вы верили.
Кто не вернулся с поля боя,
В братских могилах все они.
Как памать о трагических тех днях,
Горят повсюду вечные огни.
Любите жизнь
Мы любим нашу жизнь,
Хоть жить – одна забота.
Все мы идем по жизни кто куда.
Что в этой жизни главное? Работа?
Да что вы, нет, все это ерунда.
Ведь жизнь дана нам для того,
Чтоб быть счастливым, не страдать.
Тогда скажите, люди, почему
Её нам вечно нужно усложнять?
Була війна…
Війна перекреслила долі
І кожна вкраїнська сім’я
Відчула, як плаче від болю
Батьківська наша земля.
Кожна родина втратила сина,
Батька, дочку чи матір.
І кожен відчув, як плаче душа,
Як серце від болю рветься на волю.
А ненька рідненька чекала від сина
Звістку маленьку, що той не загине.
І тут похоронка лягла край столу,
Що прийшла від його комбата.
І мати в цю мить упала додолу
Посеред сумної хати:
«Мій сину, мій сину маленький,
Як міг ти покинути неньку?»
Війну ту не можна нам забувати,
Хоч смертельний вогонь її давно погас.
Ми повинні пам’ять про тих шанувати,
Хто віддав в її битвах життя за нас.
Пам’ятай
Забудь ти про біль,
Забудь ти про травми,
Забудь ти про сіль,
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Яку сиплять на рани,
Забудь ти про сум,
Який з розуму зводить у тиші,
Забудь ти про все,
Що біль викликає в душі.
Та згадай ту хатину,
В якій народився,
Згадай деревину,
На якій, мов пташка, мостився.
Словом, Батьківщину ти пам’ятай.
І душу, і серце вона тобі злічить.
Крім Батьківщини, батьків
не забувай,
Які додому тебе завжди покличуть.
Україні
Моя земля квітуча і безкрая,
Яскраве сонце, в небесах блакить.
Ти дорога для кожного вкраїнця,
Ми будем все життя тебе любить.
Ми славимо тебе в піснях, у віршах,
Твої ліси, твої степи й поля.
Усе це – рідна наша Україна,
Моїх дідів і прадідів земля.
Козацький краю, земле працьовита,
О, скільки горя всі пережили.
Найкращі із синів твоїх і дочок
За волю, за свободу полягли.
Пережила ти голод і розруху
В тридцятих і сорокових роках.
Й розпачливий німий дитячий погляд
Ти зберегла назавжди у віках.
А скільки не вернулося додому
У той страшний воєнний буревій.
Ти пам’ятаєш всіх їх поіменно,
Що полягли у Другій світовій.
У пам’яті твоїй живе й Чорнобиль,
Всі ті страшні події весняні.
І в квітні колокольний дзвін тужливий
Нагадує нам про трагічні дні.
Ти виборола право жити вільно,
І в цей складний і неспокійний час
Розвієм разом хмари грозові ми,
Любов до України хай єднає нас.
Над нашою вкраїнською землею
Державний Гімн у небеса летить.
І як священний символ незалежності
Наш синьо – жовтий прапор майорить.
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Славгородська Наталія

Осінь в ріднім краю
Пролетіло літо,
Промайнуло вмить.
За вікном повільно
Дрібний дощ шумить.
Тихою ходою
Осінь до нас йде.
Із беріз листочок
Де – не – де впаде.
І ключем звиваються
В небі журавлі.
Диха прохолодою
На моїй землі.
Теплі дні полинули
Десь за небокрай.
Завітала осінь
У мій рідний край.
Пам’яті рятувальникам Чорнобиля
А літа все летять без упину,
Тридцять літ промайнуло цей рік.
Пам’ять кожну страшну хвилину
Зберігати буде повік.
Рятувальник перший із перших
Отримав страшний удар.
І в двобої в змаганні зі смертю
Мужньо атомний тушив пожар.
Скільки літ зосталось позаду,
Мало вже залишилось живих.
А підступний невидимий ворог
Забирає в полон все нових.
Ті місця поросли вже травою
І не видно людських слідів.
Нам нагадує про подвиг героїв
Колокольний тужливий дзвін.
Рідній мамі
Щира і лагідна мамина посмішка,
Скільки вона всім дарує тепла.
Хай вона всюди нас супроводжує
В цьому житті, що нам мама дала.
Мамині руки скрізь допоможуть
І порятують нас від біди.
Й тому сьогодні сказати їй хочемо:
Вічно живи і будь з нами завжди!
Будь з нами ніжна, щаслива, привітна
І не схиляйся тужливо в журбі.
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Всі земні квіти від щирого серця
Кожного дня ми даруєм тобі.
Ми всі з дитинства
Дитинство промайнуло вмить,
Пробігло свій життєвий путь.
І дуже швидко час летить,
Дитячі роки не вернуть.
Але я знаю свій секрет,
Його повідаю і вам.
Як рівно три десятки літ
Уже живу і тут, і там.
І як в дитинство повернуть,
Назад всі двері вже закриті.
Покаже шлях мені туди
Моя професія учитель.

Зуб Людмила Вікторівна
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Лист до мами
Матусенько, скажи, будь ласка,
Як говорила ти колись,
Мені розповідала казки,
Та дні летіли мов увись
Туди, де плакала ти стільки,
Що виплакала море сліз.
В годиннику ламались стрілки,
Так стрімко падала униз.
А далі стримано вставала,
Питала в мене: «Все гаразд?»
Ти, наче сонечко, сіяла
У тій короткій й добрий час.
Спасибі, мамо, за турботу,
За те, що завжди поруч ти.
Спасибі, мамо, за доброту,
Що не впускаєш в дім біди.
Я так любила грати в казці,
Мені твій голос пеленав,
А ти давала стільки щастя,
Що й навіть хворий би зладнав.
Спасибі, мамо, за дитинство,
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Яке подарувала ти.
Спасибі, мамо, за мрійництво,
За шлях до вільної мети.
В твоїх очах багато болю.
Вони, як зірки у воді.
Ти знаєш: є у доні доля,
Тримаєш сонце у руці.
В твоїх руках, неначе в Бога,
Щебече ластівка пісні,
І там розстелена дорога,
На котрій йдемо я і ти.
Наші герої
А пам’ятаєте, були часи:
Людина навіть жити-дихати боялась,
В війну не бачила вона краси,
Який колись так радісно всміхалась.
Вони, герої, за народ - горою
Стояли, деякі – життя віддали,
В руках вони тримали зброю,
І рани тяжкі лікували.
А далі знов і знов вставали,
З піднятою йшли головою,
З окопів в ворогів стріляли
Й ризикували всі собою.
Когось не дочекалась рідна мати
У тихім домі з хлібом на столі.
Та не могла вона спокійно спати,
Бо очі синові мережились – малі.
Вони життя за нас віддали,
За свій народ, свою країну.
Йшли вперед, не відступали,
Пишайся ними, Україно!
Всі, як один, хоробро воювали,
Вклонюся їм я до землі.
За свій народ життя віддали,
Вітчизну-матір зберегли.
Мети своєї досягали,
Із честю та патріотизмом.
У боротьбі перемагали
І з гідністю та героїзмом.
Ви знаєте, а я ніколи не забуду,
Тієї сили й духу прадідів моїх.
Життя подарували вони люду
І врятували від проклятих ворогів.
Моя осінь
Дощик стукає в вікно,
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Дуже чутно його.
Так яскраво, мов в кіно.
За вікном – нікого.
Листя жовте вже опало,
Красок – цілий океан.
Все навколо засипає,
Розгортається туман.
Я іду в своєму місті
Ковдра – під ногами.
На доріжках- крихке листя,
Наче оригамі.
Радісно так на душі,
Час не зупинити.
Швидко йдуть осінні дні,
Дощик витинає ниті.
Він подібний на мрійництво,
Любо падає з небес.
Він нагадує дитинство,
Там світ має сім чудес.
Мати там завжди здорова,
І щаслива вся сім’я.
Не ступає в дім хвороба,
Без страждань – моя земля,
Сонце там завжди світило,
І не має там біди,
Усміхається дитина,
Дощ змітає всі сліди.
Я іду крізь дощ, крізь заздрість,
А в душі несу любов.
І не описати радість
Жодною із мов.
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ЩАСЛИВА ЛІСОВА КРАЇНА (КАЗКА)
Втоптана стара стежина
Ділить ліс на дві частини,
Що живуть як незалежні
повноправнії країни.
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Що і зліва, що і справа
Сосни, кедри і ялини,
Мешкають в обох країнах
дикі лісові тварини.
Мають, чим похарчуватись:
ліс старий, дрімучий, темний,
мешканців своїх годує,
як господар добрий, щедрий.
Для усіх вовків та зайців
Для життя одні умови:
Хочеш жить в достатку й добре –
Більше діла - менше слова.
Тож працюють звірі дружно
Кожен у своїй країні,
Та живуть одні сутужно.
Інші - як в найкращій мрії.
В лісі Правому - порядок:
Все для блага, все працює,
Мир і злагода панує,
В кожного добро й достаток.
Лісовий садок дитячий
живе й вирує голосами,
Мами, керівництву вдячні,
Біжать на роботу саме.
Бо в садочку все для того,
Щоб діток нагодувати,
забавити і навчити
читать, писать і малювати.
В лісовій бібліотеці
Переповнені полиці,
Йдуть сюди всі почитати:
кроти, білки і лисиці.
У лікарні вас чекають
чемні, добрі лікарі,
Хворим всім допомагають
Від зорі і до зорі.
У спортивній школі тут
Чемпіони лиш ростуть,
Для здоров’я і душі
Мають все тут малиші.
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Є у центрі лісу диво –
Будинок культури,
Він живе завжди бурхливо,
бо ж осередок культури.
Ну а справжня гордість - школа,
лісова, звичайно,
Нова, красива і простора,
Просто надзвичайна.
Є у ній спортивні зали
(не один, до речі),
Є їдальня, актова зала –
Все-все для малечі.
Є усе, щоб розвиватись творчо й гармонійно,
І йти у життя доросле впевнено й спокійно.
Ось так живуть звірі
В правій половині,
Усе мають там дорослі,
Є що дать й дитині.
В чому ж справа? В чім секрет?
Різні тут здогадки.
А річ в тім, що вчасно й чесно
Всі сплачують податки.
Платить Заєць-олігарх, Ведмідь-промисловець,
Вчитель Лис, лікар Бобер і Миша-обліковець.
Гроші в лісову казну потрапляють вчасно,
Ось тому життя у лісі щедре і прекрасне.
А у Лівій половині геть інша картина
Там не платить ні копійки жодная тварина.
Через те живе убого лісовеє братство
Не має в них нічого, не росте багатство.
Скрізь розруха, безлад, хаос
Нема перспективи.
Батьки працюють, та без толку –
Сумно там й дитині,
Бо їй, бідній та нещасній,
Ніде себе діти,
Немає чим їй зайнятись,
Все і скрізь закрито.
Тож якщо ти хочеш, друже,
В багатій країні жити,
Не забувай чесно й вчасно податки платити.
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ЗОРЯНА МАНДРІВКА (ПОЕМА - КАЗКА)
Ще з сивої, старої давнини людина все на небо поглядала,
на загадковому й чарівному овиді бездонні зорі і планети рахувала.
У помислах таємних і бажаннях Земля дітей своїх у космос відправляла.
Тим, хто живе на інших зорях та планетах,сигнали та привіти все передавала.
Найбільше по світах незвіданих й далеких
у мріях й снах літала дітвора,
Немов тендітні й легкокрилії лелеки,
до зір в казках й легендах линула вона.
Тож не дарма з Маленьким Принцом
в пригоди зоряні мандрують залюбки,
завдячуючи Антуан де Сент-Екзюпері,
десятки літ земних допитливі, цікаві дітлахи.
Як тільки ніч розкине свої шати,
Накриє люд шовковими крильми,
В обійми до Морфея всім нам треба поспішати
Дивитись кольорові, різнобарвні сни.
Звичайна ніч. Звичайну семикласницю Полінку
Приспали повісті чудесні сторінки,
І ось вона уже з Маленьким Принцом лине
В далекі й досі ще не звідані світи.
У них попереду захопливі пригоди,
Цікаві зустрічі, знайомства,
Падіння, злети й перемоги,
Тож з ними в сні тихенько помандруємо і ми.
Дорога довга й досить небезпечна,
Адже мандруєм ми не по своїй Землі:
Планети й жителі чекають нас незвичні,
Бо по своїх законах й правилах живуть вони.
Ось на шляху нова планет система,
Що має спільну назву Надра – У,
До неї входять Вугільна, Руди Залізної й Бурштинна,
І Нафто-Газова, і Соляна, і Срібна,
Знайди багату ти систему ще таку!
Та не на кожній з цих планет усе до ладу,
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Залежить дуже все ж таки багато від людей,
Хоч часто лаємо ми нами ж обраную владу,
Але самі не відмовляємося від шкідливих для загального добробуту ідей.
Бідує Вугільна: планета вся порита штольнями-схованками,
Що з давніх-давен жертвами славні та сльозами лиш омиті,
А у бюджет копійки не давали й поготів.
У Нафто-Газовій і Срібній є еліта,
Яка живе з чужого лиш труда,
Частина менша люду – задоволена і сита,
А інша(більша) – лиш покращень тих чекає й вигляда.
А ось коли вже на Бурштинну завітали
Наші цікаві і малі мандрівники,
Переляку такого там дістали,
Що чай із м’ятою й мелісою довго потім іще пили.
Злякалися вони такої ось картини:
В багнюці ввесь геть чисто ніби з-під землі
З мішком набитим виринув на них
Чи чоловік, чи чорт, чи то тварина (відразу не збагнеш).
З переляку вони тікали,
Поки аж допомоги від бабусі, що жила тут, не дістали
І чай з варенням на веранді довго ще пили.
Бабуся Ганя їм і розказала, що бачили вони того,
Хто з надр бурштин місцевий нелегально добуває
І цим лиш економіку країни підриває,
Хоча кишені власні набиває,
Та геть не думає він про других,
Адже податки за користування надр платити він не звик.
Ось так, на жаль, жили і працювали всі мешканці системи Надра-У,
А наші усезнайки вже далі до нових планет помандрували,
Щоби пригод побільше мати на своїм шляху.
Чумацький Шлях веселкою все грає,
Виконує тисячоліття місію таку:
Про чумаків й мандрівників він дбає,
Щоб ті вночі не збилися з шляху.
Колись, як наші пращури ще мандрували,
На нього, як на компас, тільки й поглядали.
Тож наш Маленький Принц з Поліною по нім лише орієнтувались,
Та на нову Аграрную планету вже дістались.
Була планета та казкової краси,
Як квітка рання, що прокинулася від роси.
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Природою й грунтами пишно процвітала
І малюкам-мандрівникам ну дуже Землю нашу нагадала.
Шовковії лани, безмежнії поля –
Все благодатна і родючая земля.
Кохаються під сонцем хвилі жита,
Пшениця з небом грається –
ну тільки працювати тут і жити!
І жайвір високо десь угорі привіт і пісню шле на землю дітворі,
А соняшники дружно головами жовтими кивають,
А гречки просові й ячменю колисковую співають.
Є тут вишневії садки, і яблуні, і сливи, і пузаті буряки,
І жовтозуба польова царівна кукурудза,
І дині, й огірки – уся родина тут живе жовтогарбуза.
Пишається капустяно-картопляне угіддя,
Живе усяке тут фруктово-овочевеє поріддя.
Квітучая планета кожному з нас буде до смаку,
Загадка в чому ж процвітання?! Як же мати всім таку?!
А запорука щастя і добробуту проста:
Людська порядність, щирість, доброта,
Якщо державі власній щастя ти бажаєш,
То і своїх зусиль докласти маєш:
Що взяв ти від землі – то тим і поділись,
Працюй, старайся, прагни, не лінись!
Тоді добробут завітає в кожну хату,
Людей щасливих й впевнених буде багато,
І на столі у кожного – духмяний коровай,
То не життя буде злиденне, а то справжній рай:
Держава процвітає, бо в ній чесні підприємці,
Освіта й медицина – суперрівень, бо аграрій помага,
Прозоре виробництво і торгівля чесна –
Ось це і є успіху формула основна.
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День Перемоги
Вже танкові гармати відгриміли,
День Перемоги світ відсвяткував,
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А мати все сидить, чекає сина,
Він повернутися живим їй обіцяв.
Прийшли додому вже сини сусідки,
Її невістка накрива на стіл,
І радо зустрічають малі дітки
З війни своїх героїв-татусів.
Вона молила Господа до ранку,
Стискалось серце болем у грудях,
Знесилена, заснула на світанку,
Заплакана, з іконою в руках.
Щебечуть солов'ї на сході сонця,
Палає оксамитом небокрай,
Та раптом, хтось постукав у віконце
«Прокинься, мамо! Сина зустрічай!
До тебе довго йшов я з поля бою,
Для тебе перемогу здобував,
Я знав, що я зустрінуся з тобою,
Бо повернутися живим я слово дав.»
Наснилось, що я маю крила
Такі прекрасні й чарівні,
Що я до сонечка злетіла
Мов ясний місяць до зорі.
Що маю я прегарні чари,
Що вмію я творить добро
І, що не знаю я печалі,
Яка буває у кіно.
Наснилось, що війни немає,
Що процвітає рідний край
І люди горя в нім не знають,
І те життя їм наче рай.
Що за народ прошу у Бога,
За матерів і за дітей.
За мертвого і за живого,
За грішних й праведних людей.

Сон
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ВІРНОМУ СИНУ УКРАЇНИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…
Під українським небом народився
Безсмертний славний патріот,
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Він все життя своє молився
За Україну, за народ!
Був вірним України сином,
Він пробудив народ зі сну,
За незалежність Батьківщини
Підняв усіх на боротьбу!
Боротись кожен був готовий
Без роздумів і без вагань.
Шевченка зброя – просте слово,
Взірець найкращих сподівань.
Що Україна звільниться від гніту,
Що краща доля всіх чека!
І скоро скажем всьому світу
Ми – вільні, вже прийшла пора!
Шевченко словом закликав
Кайдани розірвати!
Людському горю співчував,
Країну мріяв об’єднати!
Щоб це була одна сім’я,
Велика дружная родина!
Щоб жили всі: і ти, і я,
У незалежній Україні!
«Голос у нього був м’який, в ході й рухах – зосередження. При першій
зустрічі з ним у ньому не помічалося нічого привабливого, навпаки, він
здавався холоднуватим, сухим, навіть простим… До людей ставився спершу
недовірливо, не відкривав своєї душі, особливо бував замкнутий супроти тих,
хто намагався викликати в нього одвертість та щирість»,- саме так згадували
про Шевченка його сучасники.
А яким він постає перед нами, якою є його творчість? Творчість
геніального сина українського народу непідвладна часові. Його спадщина
належить не лише Україні, а всьому людству.
На повний голос говоримо про мудре й живе слово Пророка, твердимо про
здійснення Тарасових мрій і сподівань. Тарас Григорович Шевченко належав
до тих рідкісних людей, справи яких стали вкрай небезпечними для ворогів
України. Він, як месія, об’єднав свій народ Словом…
На весь світ лунають слова пророка:
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б'ється — ожива,
Як їх почує!...
Вселюдськість і вічність Шевченкового слова, як той тонкий різець, що
формує і вигранює особистість, надає їй духовної дужості, сили, єдності та
братерства.
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Шевченко був посланий Богом на нашу землю… Він дорогий, близький
нам своїм немеркнучим словом, своїми віршами. Його творчість є живою і
діючою силою.
Не зупиняйтесь!.. Ідіть!.. Ідіть до Тарасового слова... душею, щоб
набратися наснаги до життя, віри в яснішу долю свою і своєї України… Несіть
крізь роки оберіг вічності, подумки промовляючи Великому Кобзареві: «Ми
чуємо тебе, Батьку, крізь віки. Ти є сучасником нашого покоління!»
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ПРИСВЯТА
Славетна моя Батьківщино,
Земля пращурів-козаків,
Прекрасна, дивовижа перлино,
Не губися у плині віків!
Золото безкрайньої ниви,
Твоїх рук верескові поля,
Твої казки – то шелест діброви,
Колискова – то спів солов’я.
Заблукане згадаю дитинство,
В минуле барвінкові стежки,
Спогадів магічне намисто,
Наче мандри сторінками Десни.
Оті пісні шумливого гаю,
Оті зорі на плесах Дніпра,
І певно не знайдеться раю,
Бо в душі Україна одна!
Вона в серці моєму єдина,
У клітиночках тіла одна,
Не злукавила, ані хвилини,
Так буде до останнього дня!
***
Як добре слухати тишу,
З нею бути на самоті,
Я обираю цю нішу,
Щось відповім німоті.
Мріям не має кордонів,
Не знаю чи добре це,
А ось з думками двобої 372
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Замкнене кільце.
Не хочеться ятрити пам’ять,
Та як же забути про все?
Спогади серце палять,
Потрапила пташка в сильце.
***
Як тут не заплакати, мамо?
Мені ворожим здається світ,
Розум обманутий полишимо,
Як справдить серця заповіт?
Можливо, жити в мирі і любові?
Ти ж бо більше знаєш скажи,
Відшукать у житті основу,
Як святе зберегти підкажи?
Що люди робитимуть далі
Коли зараз сліпі та глухі?
Хто стане для них в ідеалі,
Якщо душі їхні сухі?
***
Не шукаю ліпшої долі,
Вона знає урочний час,
Мені посміхаються зорі,
Вогник надії не згас.
Годі й воліти багатства,
Молодість, юність – краса,
Стелеться в далеч дорога,
Нехай благословлять небеса!
***
В житті, як в бурхливому морі Усьому передбачений час,
Придивися у небо на зорі,
Що вони кажуть про нас?
Заспокойся і будь уважним,
Зоря гукає, чуєш, з небес?
Проміння сяйвом безмежним,
Шляхами галактичних чудес.
Із нею погодь свої плани,
Її світло тобі вкаже шлях,
Гілля життя не надламуй
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І вітрила на своїх кораблях.
***
Усьому на світі є межа,
Терпінню, радості, любові,
Як лезо гострого ножа,
Тамує подих на півслові.
І на вітрах тремтить галузка –
Скільки ще нам до кінця?
Хто тримає ту мотузку,
Чи повна чаша по вінця?
Куди йдемо, з якого місця,
Хто ми є, та як нас звуть?
На що схожі наші лиця,
Де нас, подорожніх, ждуть?
***
Плаче вербонька над ставом,
Вітами поникла,
Огортає сум туманом, За віки не звикла.
Плаче вербонька над ставом
Росою-сльозою,
Стало серцю та небавом,
Як перед грозою.
Ой, не плач, не плач вербичко,
Ще зійдуть тумани,
Усміхнеться твоє личко,
І світліше стане.
***
Потрібно пам’ятати прадавнє,
То завжди новому урок,
Коли стане помилка востаннє,
Нового почнеться виток.
Люди знають та не зважають,
Роблять помилки однакові знов,
Чому вперто істини обминають?
Не тримаються вірних основ.
***
До чого прийдемо, хто знає?
Напевно, що тільки час,
Хтось знання достеменні має,
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А ми на роздоріжжі трас.
Формули знаєм, закони,
Легше щось нам не стає,
Як раніше ми безборонні,
Але тятива нап’ята вже.
***
Чому твої очі плачуть?
Ти всміхалась ще мить тому,
Сльози біду накличуть,
Тьму в серці поселять німу.
Сльози не друзі й не вороги,
І не легше від них анітрохи,
Коли нікого нема навкруги,
Нехай течуть собі потроху.
Ти кажеш, що то все пам’ять,
Невчасно в минуле гука,
Спогадів заплутана сум’ять
Шляхи в сьогодення шука.
***
Скільки його ще буде солодкого того життя,
Уявити буває страшно, як минають роки,
Для Всесвіту просто хвилини звичайнісінькеє сміття,
А для людини вічність глибока, морська.
Хронології нескінченні таблиці,
Одвічний прорахунок часів,
З небес поглядають орлиці,
Чиї очі гостріші списів.
Годинник вперто рахує секунди,
Єдиний незалежний суддя,
Хто перегортає сторінки
Нашої книги Буття?
***
Травень в житті квітне раз,
Йде навесні навпростець,
Стільки промовчаних фраз,
Десь у нетрях сердець.
Час зчитує кардіограму,
Життя як ракети політ,
Що відбувається з нами
375

Більше ніщо не болить?
Цікаво: який зараз місяць
Минає у моєму житті?
Якісь незнайомі лиця,
Розмиті дощами путті...
***
Мистецтво поставити крапку,
Де немає доріг в майбуття,
Завтра написати спочатку,
Перегорнути сторінку життя.
Часто ставимо коми, двокрапку,
Дивуємося з нелогічних кінців,
Потрохи складаємо мозаїку,
З чудернацьких камінців.
***
В нашому місті осінь,
Берези обійма жовтокосі,
Мережані тремтять павутинки,
В росах іскряться перлинки.
Легесенько вітер торкає струни,
Вслухаюся...
Розумію мелодику осінньої руни,
Всміхаюся.
Владарює розкішна царівна,
Осінь іде медоспівна,
Бабине літо – усмішка,
Золота гріє плечі манішка.
Палають сади у вогні горобини,
Проводжаю птахів осінньої днини,
Осінь люблю! Але втираю сльозини,
До травневого цвіту рахую хвилини...
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ЕТЮД У БАГРЯНИХ ВІДТІНКАХ
Немов свинцевий важіль, тяжко налягала на будівлі сіра Миша – жовтнева
хмара.
Своїм не легким тілом вона позачіплювала гарячі дерева, які палали
жовтогарячими іскрами. За мить цей вогонь щез – це сіра Миша обідрала сяйво
дерев, вони залишилися голі, беззахисні.
Зі свого місця перебування, вона вигнала усіх співак : журавлів, ластівок, а
залишила лише чорних, бездушних воронів. Залишила собі подібних: сумних,
печальних, одиноких…
Чомусь Миша наводить смуток на жителів міста чи своїм кольором, чи
важкою вагою, а можливо, своєю появою.
Ось вона налягла на ставок; ще трохи, і вона вибухне! Тільки зараз вона
заклопотано споглядає за блукаючим ліхтариком – сонцем, мить – і вона
проковтне його.
Самотня сіра Миша…Знесилена вона починає плакати й ридати. Її сльози
заполонили вулиці, усі куточки міста, і вони перетворилися на венеціанські
вулички, затоплені морем…
Через годину чи дві Миші не стало, від неї залишилися лише малесенькі
світляки – зірки, вони заполонили увесь небесний простір, могучу силу неба, а
зрання Миша знову підкрадеться…
Авторський переклад поезії Шекспіра В. та Скотта В.
To a Lady - with Flowers from a Roman Wall
Take these flowers which, purple waving,
On the ruin'd rampart grew,
Where, the sons of freedom braving,
Rome's imperial standards flew.
Warriors from the breach of danger
Pluck no longer laurels there;
They but yield the passing stranger
Wild-flower wreaths the Beauty's hair.
Для Леди цветы, у Римской стены
Возьми цветы, пылающие так багряно,
растущие вдоль крепостной стены,
Где вольные шотландцы храбро,
Стандарты Рима низвели
Воинам без страха и упрека,
Не видать уж лавров там,
Но сплести венок своей любимой
Можешь ты из них сегодня сам.
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Sonnet 13 by William Shakespeare
O that you were your self! but, love, you are
No longer yours than you yourself here live;
Against this coming end you should prepare,
And your sweet semblance to some other give:
So should that beauty which you hold in lease
Find no determination; then you were
Your self again after yourself's decease,
When your sweet issue your sweet form should bear.
Who lets so fair a house fall to decay,
Which husbandry in honour might uphold
Against the stormy gusts of winter's day
And barren rage of death's eternal cold?
O, none but unthrifts: dear my love, you know
You had a father, let your son say so.
Авторский перевод
Будучи собой, люби себя такого, как ты есть,
Ведь ты - есть ты, пока жива твоя душа,
И вопреки, спешащему концу, ты должен сесть,
Ведь красота твоя не стоит ни гроша.(пуста)
Дана она тебе на краткий миг природой,
Найди решенье в том, чтоб быть собой,
Оставшись в том, кто станет для тебя наградой,
После кончины, посланной (данною) судьбой.
Кто не позволит дому потерять уют,
Который с честью бережет и укрепляет
Тот выстоит в ветрах зимы и обретет приют
(тот устоит средь зимних бурь)
И вопреки дыханью смерти его не потeряет.
Никто сам не растет, моя любовь, ты знаешь!
И как отца узнать себя ты позволяешь!
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МЕНІ КОХАННЯ КРИЛА ДАРУВАЛО…
Вже четвертий рік навчається в нашому коледжі талановитий юнак з
ніжною душею та закоханим серцем Михайло Подолкін. Муза поезії огорнула
378

своїм крилом Михайла, коли він вперше закохався. Ночами стали складатися
вірші, сповнені справжнього почуття. Не наважуючись відкрито проявити свої
почуття, Михайло довіряв свої думки та страждання клаптикам паперу. І вже
потім, коли кохання знайшло відгук у серці дівчини, молодий поет дозволив
доторкнутися до своїх найпотаємніших переживань і нам.
З часом поезія Михайла набула й іншого, патріотичного, спрямування. Не
залишився байдужим він ні до Революції Гідності, ні до кривавих подій на
Сході України. Проте зараз хочу представити саме ліричні вірші, в яких справді
високі слова про кохання, висота почуттів і переживання молодої закоханої
людини.
***
Ти - мов рiка, я - наче човен,
Разом пливемо в синю даль,
Та човен мій водою повен
I весла зламанi, на жаль.
А ти біжиш, не помічаєш,
Як в хвилях я твоїх тону.
Хоч достеменно добре знаєш Тебе я вже не перетну.
Та що тобi з такого дива?
Ти знов бiжиш у синю даль,
Твоя душа така щаслива,
У моїй - смуток i печаль.
Так i лишусь в твоїй безоднi...
Широким морем станеш ти,
Щоб бігти далi вiд сьогоднi
В безкрайнiх хвилях самоти.
***
А як же жити без любові,
Коли вона у грудях там?...
І скільки з’їсти треба солі,
Та скільки вити тим вітрам?
Хто розлучає наші долі,
Життя пророчене як рай?...
Лиш вітер віє, гне тополі,
А щастя лине в небокрай.
А без любові нам не жити!
(У грудях б’є, палахкотить)
І полум'я її нам не загасити.
Її ковтками треба пить.
І смакувати кожен дотик,
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І терпкість відчувать вина.
Солодку, наче мед у бортях.
Привабливу, як золоте руно.
***
Таку, як ти, я вже не покохаю,
Таку, як ти, вже більше не знайду!
Як страшно знати, що тебе втрачаю,
Душа волає, чуючи біду!
Німіє серце, терпне, завмирає,
Від мук і жаху корчиться, кричить,
І біль нестерпний груди розриває,
Душа не плаче, а лише скавчить.
Все проти нас - обставини і люди:
Їх не зуміли ми перемогти.
Без тебе жити так нестерпно буде,
Лише б про це не шкодувала ти!
***
Поглянь в мої очі.
Що ти в них бачиш ?
Розпачу сльози –
та, мабуть, не плачу.
Поглянь, моя мила,
очей не відводь,
скажи, що ти бачиш,
про все вмить забудь!
Вдивися у душу,
побач хоч на мить,
як всередині мене
кохання бурлить.
Ті ласки й турботи,
та крики душі,
що душу шматують,
як яструб в ночі.
***
Згадай мене хоча б на мить,
Згадай останню зустріч та ім'я.
Згадай слова, що говорив тоді,
Обійми подаровані на роздоріжжі дня.
Згадай мене,
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Усе минає,
Цей тлінний час
Любов серпом вбиває.
Згадай... забудь...
Мене - немає,
Є новий світ,
Зоря палає!
***
Ти сплутала умовності з коханням…
Любов шукала, але не знайшла.
Ти мріяла, щоб з першим, як з останнім,
Та серце обманути не змогла.
Здавалося, все так, як має бути:
Палкий початок, шлюб… Нудне буття.
Та в серці іскру хочеться відчути
І в пристрасті тонуть до забуття.
Себе вмовляла довго: «Заспокойся!
То все – дурня. Сім’я – понад усе!»
А так хотілось, щоб життя вдалося,
Й налить по вінця серденько пусте.
Ти думала, що варто просто ждати.
То може так у всіх? А де ж любов?
А жити не хотілось… Тільки спати:
У снах від почуттів кипіла кров.
Ти спутала умовності з коханням…
Себе загнала в клітку на роки.
Повір, не завжди перший - то останній!
Бажаю свого справжнього знайти.
***
Початок кепський… Та кінець
Насправді буде особливий.
Жаданий стукіт двох сердець
І погляд впевнений, звабливий…
Усе, як у простих людей,
На пристрасть надихнули мрії.
Ми граєм декілька ролей,
Але не тих, що ми хотіли.
Ти так нестримно-чарівна,
А я - закохано-зухвалий.
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Очей самотніх глибина
Безкрайнє море нагадали.
Хоч ми на різних полюсах,
Але можливості реальні.
Твій присмак досі на губах,
Твої ілюзії банальні.
І хоч не бути нам удвох
Фінал нестримний обіцяю.
Лишаю почуття у борг,
А в обмін серце забираю.
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РЕП ПРОТИВ КУРЕНИЯ И СКВЕРНОСЛОВИЯ
Эй ты, молодежь!
Откажись от курения!
Тебе слабо?
Зачем вредить себе самому,
Лучше ценить жизнь свою!
Какие твои ценности? Скажи!
Это очень важно!
Не молчи!
Не входи в разложенный мир,
Где страсти бушуют на низких вибрациях,
Где спят с кем попало, не умеют дружить.
Где мучаются в депрессии, не знают, как жить.
Посмотри в мою жизнь:
Я умею танцевать,
Учиться с радостью,
Людей понимать.
Талантом своим
Я делюсь с другими!
А ты знаешь свои таланты?
Я не ругаюсь,
Не пью, не курю.
Люблю свою землю,
Этим дорожу.
У тебя зависимость –
Бежишь в туалет,
Чтобы затянуться
Одной из сигарет.
На тебя охотятся
Дежурный учитель,
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Завуч по воспитанию
И даже родитель!
Что ты из себя сделал мишень?
Стань человеком –
Откроется дверь!
Дверь в счастье,
Покой и уют,
Здоровье, свободу – они тебя ждут!
Делай добро
Себе и близким
Зачем тебе зло?
Оставь его!
У тебя есть цель в жизни!
У тебя есть своя миссия!
Узнай её у Творца!
Ты будешь изменять сердца!
Ты будешь дарить добро!
Спасать из тьмы юнца!
Слепым открывать глаза!
Ты – это радость для Отца!
Бранные слова
Не делают тебе чести,
Ты украшаешь себя
Бесчестием!
Я зову тебя
В мир чистоты.
– Зачем сквернословие?–
Себя спроси!
Матерятся шизофреники,–
Ты не такой!
Девочка, стань женственной,
А не мужиком!
На улицах много женщин с сигаретами.
Скажи им, что они обмануты,
На них делают деньги магнаты.
Они не образец для подражания,
Они обманывают девчат с ребятами!
Вырви душу свою из тьмы,
Иди на путь света,
Путь красоты,
Мира, радости, счастья, добра!
Именно в этом
Жизнь твоя!
Тебе слабо читать
Стихи в репе.
Присоединись ко мне –
Это путь в небо!
Таланты творчества
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Откроются в тебе,
Изменять сердца
Будешь в стране!
Я научу тебя стихи слагать.
Приходи ко мне:
2 этаж, кабинет 25.
Будем вместе реп сочинять.
Ты очень нужен,
Ты очень дорог.
Душа твоя прекрасна,
Живёшь не напрасно.
Украшай себя скромностью и добромыслием,
Целомудрие ценится и бескорыстие!
Любовь людей приобрести очень просто:
Дари сам любовь!
Она вечна!
Жить в ней будешь ты бесконечно.
Любовь – это внимание, твоя доброта,
Это мудрость и простота.
Любовь – это честность,
Дружелюбие и верность.
Ты для этого живешь!!!
–Все! Я понял!
Бросаю курить,
Буду жизнью своей дорожить!
Сквернословие – прочь!!!
Чистословию – да!
Наблюдаю за языком я!
Я не глупец,
Мне тьма – не родня!
Будет процветать теперь судьба моя!!!
МОЯ ЖИЗНЬ В МАСКЕ
Я надену на себя маску
И стану хорошим сыном.
Снова надену маску,
Только перед своим учителем.
И буду играть роли
В кругу друзей и знакомых.
И везде я только в маске,
Потому что нет стержня в основе.
Друзья мои несчастны,
Гоняются за призраком века,
А я не знаю, где истина
И в чем смысл моей жизни.
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Иногда я ною и жалуюсь,
Хотя мужчиной родился,
Хочется всего легко и быстро,
Не прилагая усилий.
КОЖНА ЛЮДИНА - ДІАМАНТ
Любий друже! Тобі вже шістнадцять або сімнадцять років. Чи знаєш, яке
вагоме місце посідаєш саме ти в цьому світі серед безлічі інших людей? Чи
знаєш своє призначення на земне життя?
Ти – унікальна особа. Такого (чи такої), як ти, немає більше ніде. Саме ти
вирізняєшся поміж інших певним поглядом, ходою, здібностями,
захопленнями. Твоє життя має вартість, воно дорогоцінне! І проживати кожен
день, звичайно, треба з радістю та вдячністю за все, що було протягом доби.
Неприємності та труднощі, по-перше, загартовують нас, по-друге, вчать
прощати й не судити. Радощі дають нам сили
розвиватися далі, забуваючи
про біль, утому, напругу.
Ти – унікальна особистість, ти – діамант, який грає, переливається
відтінками ніжних кольорів. І досягаєш цього чистотою своїх думок, чистотою
слів, чистотою дружби, чистотою своїх бажань.
Навколо – безліч зневірених, роздратованих, хворих і просто нещасних
людей. Роздумуючи над цим, хочу тобі сказати, що вони не склали екзамен
любити себе, любити інших, вибачатити, сприймати особистості такими, якими
вони є.
Ці люди переможені злом, хворобами, а не добром та любов’ю. Замислись
над цим, бо ти приречений бути переможцем над своїми недоліками,
слабкостями. А переможці так потрібні цьому світові!
РЕП ПРО ПРАВИЛЬНИЙ СОН
Гей, молодь, лягай спати рано,
Хай голова спочиває на ранок!
Молоде покоління! Лягай спати вчасно,
Щоби здоров’я твоє не згасло.
Голова не болітиме, буде свіжа,
Спокійним будеш у школі та ніжним.
По – новому глянеш на день чудовий.
Є-є, усе буде кльово!
З 10 до 12 ночі, ти знай,
Елексир молодості оновлюється вкрай.
Тож засинай до 22-х,
Щоб молодість не втратив,
Мій синок!
Доню моя, засинай раніше,
Щоб у 16 не виглядать на 30!
Отже, молодь, підводжу до того,
Щоб рано лягали ви спатоньки вдома.
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НА УРОЦІ В ІНТЕРНЕТІ
(реп)
Іде урок – я в Інтернеті,
Гуляє палець мій по планшеті.
Іде урок, а я в віртуалі,
Гуляє мишка десь у порталі.
Сиджу у Контакті, вчитель не бачить.
Серце болить, і душа тихо плаче:
Хоч би звістка прийшла від нього,
Мого милого, або хоч від кого.
Іде урок, знов в Інтернеті.
Я залежна – мій палець на планшеті.
Скоро зітру зовсім екран,
Шукаючи там інформацію вам.
Аж ось і звістка. Жадібно читаю
Кожну букву і радо сприймаю.
Але халепа: вчитель бачить,
Свариться пальцем – і я зітхаю.
О, як не хочеться розлучатись з тобою,
Любий Контакте, солодкий спокою!
Раніше діти були спокійні,
Книжки читали, грали в різні ігри.
Зараз проводять в Інтернеті життя.
Там й постаріли,– прикрість яка.
НЕ ПРОГИБАЙСЬ ПОД МИР, МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ!
Не прогибайсь под мир, мой юный друг,
Не будь, как все. Ты индивидуален.
Живи со стержнем благочестия в себе
И твердым будь, поступки выбирая.
Не прогибайсь под мир, мой юный друг!
Его дыхание – сиюминутно,
Соблазн приятен,
Но потом ты выдохнешь
Расплатой за проступок.
Не прогибайсь под мир, мой юный друг…
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ЗБІРКА ПОЕЗІЙ
«Я – МАЛЕНЬКА ЛЮДИНА…»
***
Я у світі – Людина, маленьке дівча,
Що життя іще зовсім не знає…
Моє серце маленьке і ніжне, хоча
В ньому сила незнана палає…
Я – непрочитана книга, гірський едельвейс,
Я – відлуння маленької Музи…
І для мене життя – ще незвіданий рейс,
А не долі важкої обузи.
Я – невинна душа, що бажає рости,
Розвиватись, пірнати в глибини,
І виносити перли коштовні, й цвісти,
Й червоніти, як грона калини…
Я – загадка далеких гірських пірамід,
Яку враз розгадає не кожен…
Я – малий прогресуючий внутрішній світ…
Я – піщинка в юрбі перехожих...
Я сповняюсь натхненням, чарую, живу,
Хоч для когось я – дивне створіння.
Я життям насолоджуюсь, мрію, люблю,
До душі прислухаюсь веління!..
І хоч скажуть навколо: «Маленька іще!», –
Є у мене міцна допомога:
Материнська любов і батьківське плече…
І простора життєва дорога…
***
Люди зігрівались ковдрами
та малиновим чаєм
у ті ночі, коли мене зігрівав твій подих...
Люди вбачали химерність та дивність
львівських провулків
у ті дні, коли я шукала там твої сліди…
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Люди не помічали краси
знічавілих голих дерев
у ті вечори, коли я була щаслива коло одного із них…
--------------------------------------------------------------------Чиєсь загублене зізнання у майбутньому…
∗∗∗
Я так стрімко летіла крізь роки і дні –
до тебе, до тебе…
А ти чарів своїх манівні острівці
розсівав просто неба…
Я несла тобі ласку і щире тепло –
все зразу, все ціле:
І кохання, й бажання, й любов, і добро –
все тобі, хоч невміло…
Закрутив нас з тобою життя карнавал,
Зіштовхнув нас несміло…
Ми зустрілися…
-------------------------------------------Я – океан… А в тобі… все… зміліло…
***
Я не знаю ніжності троянди,
Гордість айстр мені пізнати важко…
Я закохана, мабуть, назавжди
В несміливу польову ромашку…
Хто ж іще так ніжно приголубить
У чеканні радісної правди,
Прошепоче тихо: «Бачиш – любить…», –
Квіткою залишившись назавжди?..
∗∗∗
Яскравою іскристою зірочкою
Я летіла до тебе…
Але ти чомусь мене не бачив…
Дзвінкою стоголосою піснею
Я рвалася у твій мозок…
Але ти чомусь мене не чув…
Легкою білою хмаринкою
Я спускалася до тебе з небес на землю…
Але ти чомусь мене не відчув…
Безсонною тривожною ніччю
Я горнулася у твої обійми…
Але ти, байдужий, спав…
Життєдайною чистою водою
Я намагалася увійти в твої очі…
Але ти міцно затуляв їх…
Полохливим жагучим полум’ям
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Я хотіла торкнутися твоїх долонь…
Але ти злякано відсахнувся, холодний, мов айсберг…
-------------------------------------------------------------------А коли ти нарешті…
Мене помітив… побачив… відчув… торкнувся з подивом…
Стало надто пізно…
Бо я вже згоріла…
***
Квітень шепоче…
жадібно, глузливо,
що були недоречними
осінні спогади
під ліхтарем,
котрі ми
згубили
у
ті
сірі
дні…
------------------На жаль…
∗∗∗
НАС вже нема… Ти чуєш: НАС – нема!..
Холодний спокій стукає у груди…
Той самий сніг… І та сама зима…
Те саме місто… І ті самі люди…
Той самий світ… Той самий небокрай…
Те саме сонце, пристрасно-жагуче…
Колись у душах бушував розмай!
А нині – лиш прощання неминуче…
Колючий погляд серце полонив…
І гострий біль схололе серце крає…
У цьому світі так багато див!..
От тільки НАС у ньому вже немає…
Самі між нами знищили мости,
Самі ми щастя знищили – не люди…
І залишились… тільки Я і ТИ…
Є… Я… і ТИ… А НАС уже не буде…
***
«Борітеся – поборете», –
Казав наш брат Тарас.
І де ж Ви, люди добрії,
Знайшли на нас наказ?
Наказ нечемний, пащий,
Як та душа згнива,
Що в пеклі твоїм-моїм
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Ненависть зберегла.
Нащо ж Ви, люди гарні,
До Бога поклоняся,
Несли до нього душі,
Благали: «Небо, зглянься!»?
І де ж та справедливість,
Яку народ шукав?..
-----------------------------------У Бога справедливість –
До ньго і звертайсь…
***
За що ж Вас кохати, –
Дозвольте спитати?..
І як Вас благати –
Мене не вбивати?..
Вельможний пане,
Дозвольте дiзнатись:
Навiщо ви ставите
Бiля хати гармати?
Скажіть же, будь ласка,
Вельможний пане,
Чи, може, не пане? –
Царю Господнiй!
Навiщо ж дiтей ви
Вбиваєте в полi, –
А їхнi батьки
Напиваються горем?
Царю мiй, царю!
Що ж ви зробили?
Бiднiї люди! Бiднiї дiти!
Ви подивiться
В тi карiї очi!
Та нi, не дивiться –
Плакать захочете!
Пане вельможний,
За що ж ви так з нами?
Ми до вас – серцем,
А нас – у кандали…
***
Звуки снарядів…
Стисле дихання…
Постріл... І тиша
Шанує бійця…
Сотні сердець,
Що розбились о кулю,
Смерть зберігає
В тіні забуття.
Коло могили
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ледь чутні зітхання…
Краплі дощу
Знеживляють слова…
Тяжко буває
Тим, хто в полоні,
Тяжче – скорботні
Дитячі серця…
Дві сторони…
Обирати – тобі,
Правду і чесність
Завжди завдячуй.
Краще згоріти
На рідній землі,
Ніж на чужій
Зацвітати пропаще...
***
Як листя змітають докупи,
Так ніжність вбивають міста,
Де люди, не бачачи світла,
Гублять замерзлі серця…
Ікони сльозами світились,
Коли з Іуди зробили мерця,
А люди… від сміху давились…
На звалищі вже їх серця...
∗∗∗
Мені б так хотілося, як птах у небі, бути вільною,
Мені б так хотілося бути яскравою, як зорі вночі…
Мені просто хотілось би бути людиною гідною,
Мені би просто хотілося любити життя і свій край берегти…
Мені би так хотілося нікому зла не робити і бути дитиною в серці,
Мені б так хотілося бути красивою і знаменитою… Але в душі…
Мені просто хочеться дякувати Богу за життя на світі!..
Просто – дякувати Господу за життя на цій святій землі!..
УДК 82
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ЧУБ - ОСЕЛЕДЕЦЬ
Я знаю дуже цікаву історію появи чуба-оселедця у запорізьких, донських
та кубанських козаків, яку дізналась під час літнього відпочинку від моїх
друзів.
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Сталося це дуже давно, ще моєї прабабці на світі не було. Жив собі на
Запоріжжі славний хлопець Микола. Дуже справний був він та кмітливий. В
нього був найкращий друг – Грицько. Друзі були справжніми козаками: два
метри заввишки, оголена голова та закручені вуса. Багато перемог здобули
вони, захищаючи нашу українську землю від ворогів та всіляких нападників. Це
були бої не на життя, а на смерть... І хвилювалися козаки, що якщо загинуть,
то попадуть не до раю, а прямісінько в пекло.
Прийшла їм на думку така ідея: відростити собі на голові чуб, але не
простий. Він повинен бути зверху, на маківці, щоб милостивий Бог, коли треба,
міг витягнути їх з котлів пекла. Решту волосся вони повністю вирішили
забрати, щоб пекельні чорти не мали змоги їх донизу тягнути.
На цьому і порішили друзі: відростили чуби – оселедці, а для більшої
впевненості почали носити їх на ліву сторону, що усіляку нечисть з лівого
плеча відганяти.
Правда це, чи ні, але з того часу почали справжні козаки носити такий чуб
– «чуб-оселедець». І чим сміливішим і загартованішим був козак, тим довший
був у нього чуб – для більшої впевненості.
УДК 82-1
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ЗА НІЖНІСТЬ ПЛАТЯТЬ НІЖНІСТЮ
За ніжність платять ніжністю,
за ласку ласки просять.
Всім необхідна близькість,
Всі сонце в серці носять.
…
Осінніми, холодними…
За чашечкою кави,
За чашечкою чаю,
В обіймах у уяви
Ми матимемо Всесвіт
На стомлених долонях,
Життя сумний дарунок
Сріблітиме на скронях.
Зимовими та сніжними…
За чашечкою мокко
У вікна ноутбуку
Дивитимемось ширОко.
Уявлятимемо літо,
Весни гарячий подих.
Пробудження життя
У ріках повноводних.
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…
За мрії платять часом,
Згаяним дарма.
У кожного з нас є
Власна тюрма.
МЫСЛИ

«Уже темно, и ручку я беру,
Чтоб записать, что ощущаю вялость,
Что море было смирным поутру,
Но к вечеру опять разбушевалось».
И.Бродский
Что жизнь – разбушевавшаяся гладь!
Что сердца муки – вечны!
Твоих волос каштановая прядь
Была и будет безупречна.
Что чувств исток, на дне души храня,
Как луч последний умершего солнца,
Твой облик останавливал меня,
Как финишная лента марафонца.
Что океан, доныне неостывших чувств,
Всё так же бьёт о скалы…
Что та же мучит меня грусть,
Всё так же руки вялы.
Пусть в твоём море будет штиль!
Но мой корабль доныне,
Попавший некогда на мель,
Застрял в твоей пучине.
Я, НАПЕВНО, ТОБІ ОБІЦЯНА
Я, напевно, тобі обіцяна
Усіма богами цього Всесвіту,
Твоїм клеймом помічена,
Занедбана та калічена..
Я тобі одному, певно, треба
У всій цій пустоті… Чи-то
Моя потреба?!
Злітати й падати з неба..
Мабуть, мені завжди мало.
Скільки б не було ніжності,
Твоєї близькості.. Таж не треба
Й, дідько, ширпотребу!
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Я, мабуть, ціле життя-буття
Одинокою пташкою летітиму,
Я не скаржуся, я хотітиму
Одинокою пташкою бути.
Адже ці пута, внизу живота,
Там, де метелики,
Лише з тобою
Так безупинно літати
Хотіли й летіли. Край неба.
Де сонце.. там вони й згорали,
Падаючи на землю тисячами
Безіменних почуттів.
Падаючи додолу і проростаючи
З землі, листям трави стаючи..
Щоби ти їх зривав і поволі
Приносив квітами у неволю.
ЧАЙ НЕ В ТВОЇЙ КІМНАТІ
чай не в твоїй кімнаті
втратив смак і чуйність.
і ніби це так небагато,
ну що там із чаю-то взяти?..
а з чаєм минула і юність.
чай не в твоїй кімнаті
втратив присмак кохання.
світанкового "спросоння",
вечірнього "на підвіконні".
у чаю до мене мовчання..
(якась дивна змова
усього чаю світу буть несмачним і порожнім,
як у кафе придорожнім).
чай і кава - мені байдужі,
в чайній чашці душі не омити.
я. перестану.
пити.
ЧУВСТВО ТАКОЕ
Чувство такое, будто жизнь
Взята в кредит..
И каждый день
Медленно тикает
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счётчиком..
У меня всюду болит.
По умолчанию..
Так настроено
разработчиком.
КАК ДОМА, НО УВЫ…
я с тобой как дома.
ты мой собственный
кирпичный дом.
ты - прибор
по созданию счастья
в дни ненастья.
и пусть потом..
снова неловкое расставание,
слёзы.. смс-ки. ни о чём.
с чёртовой тысячей
грустных тем,
грустных историй.
куда? зачем?
я вернулась бы..
но увы.
не возвращаются
люди
в прошлое.
А ТЫ?
а ты бы стал моей тенью?!
чтобы шагать за мной по пятам..
полюбил бы мои морщинки?
и тут.. и там..
называл бы меня "родная?"
целовал бы мои глаза?!
руки.. плечи.. талию..
до мурашек?
отчаянно..
ты бы видел в моих глазах море?
бушующий.. рвущийся наружу океан?!
распознавал бы полуправду
.. и обман?!
ты бы, рядом со мной сгорая,
зажигал бы тысячи огней?
рисуя узорами счастья
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вихри страсти..
линии колен..
обжигая меня поцелуем,
ты бы создал нам собственный мир?!
мир кровати/подушки/недопитого кофе с утра?..
и что же?!
ты бы, может,
даже влюбился
в истерический смех по ночам..
и разбросанные вещички...
тут и там.
тут и там..
а когда впервые в жизни
ты назвал бы меня своей радостью..
я бы стала твоей навеки..
твоим собственным сортом сладостей.
УДК 82-1
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ПЕЛЮСТКИ ДУШІ
***
Я слышу, как взрываются звезды.
Я вижу, как плачет небо.
Ты всегда в моих мыслях был,
Хотя рядом никогда не был.
***
Скажи, что такое любовь,
Забывая о бессонных ночах.
Скажи, что такое любовь,
Поискав ответ в своих снах.
Забудь, что клялись «навсегда»
И напиши мне в письме,
Что любовь – это ты и я,
Ставя P.S. на листе.
***
Почему звезды не поют нам песен?..
Почему они молчат, когда горим?..
Почему наш мир, когда мы плачем, тесен?..
И почему, любя, молчим?..
Почему, теряя, не находим?..
Почему, мечтая, спим
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И, когда летать умеем, по земле мы ходим,
Но, когда полюбим, мы летим?..
Почему мы верим, ненавидя?..
Почему, боясь, вперед идем?..
Почему в толпе любимых ищем,
Когда давно домой мы их не ждем?..
Почему мы ненавидим, а целуем,
И не видим в мире свет,
А потом добро и зло рифмуем?..
Потому что говорим мы счастью «нет»…
***
Почему ты не веришь в любовь?
«Ее не существует», - говоришь.
Ведь хочешь говорить со мною вновь,
Забывая, что ты на роботу спешишь.
Щекотать меня безжалостно
И все время дико смеяться,
Когда помадой пишешь на зеркале,
Что я – твое счастье.
Когда ругаешь, что не надела шапку и отдаешь свою.
Потом, когда болеешь,
Не отпускаешь меня и шепчешь:
При 37,6 «Я без тебя умру».
Каждая секунда дорога для нас
Ты ведь помнишь каждый из наших шагов,
И что ты скажешь сейчас?
«Теперь я верю в любовь».
***
Счастье есть – оно рядом
В родной улыбке и веснушках на щеках.
То, что когда-то было адом
Станет раем в твоих мечтах.
Счастье в теплом ветре,
Что коснулся твоих губ.
В этом каждом километре,
Что станет метров вдруг.
В этих любимых глазах,
Что рядом даже в ненастья.
В теплых и нежных руках –
Это и есть твое счастье.
***
Є у світі маленька країна.
Очі блакитні – спалахи сині,
Має намисто – червона калина,
Волосся злотаве, як сонячні ниви.
Голуб Миру жив в тій країні,
Розносив добро на своїх чудо-крилах.
Дарував він посмішок багато.
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Був добрим другом – старався завзято.
Прилетів Чорний Ворон в ту чудову країну.
Поглядом знищив єдину надію.
Та народ не зламався, він жив та боровся
За щасливе майбутнє своєї родини.
Країна не впала ні на одне коліно.
Вона Гімн заспівала голосом сильним.
Заплела волосся у довгу косу –
Нікому не зламати її дівочу красу.
Коли та країна гордо стояла,
Коли та країна гордо Гімн свій співала,
Тоді всі на світі впізнали країну,
І пошепки мовили: «Це Україна».
***
Мы не хотим войны
Мы не хотим слышать выстрелы вновь,
Мы не хотим видеть на земле кровь,
Мы не хотим знать, что такое боль.
Мы хотим засыпать под колыбель,
А не под взрывы бомб и крики людей.
Мы хотим видеть небо голубое,
А не усыпанное пылью, криками, болью.
Мы хотим, чтобы слово «война» поросло былью
И во все времена все жили мирно!
Мы не хотим быть Детьми Войны
Мы хотим быть будущим страны!
***
Алло, привет, как дела?
У меня – нормально, впрочем, как всегда.
Не могу забыть те прошедшие дни –
Полюбила тебя, ты меня уж прости.
Мы с тобой поссорились однажды.
Как сказать однажды…. Ссора каждый день.
Каждый из нас был виноват отчасти.
Хотя я была как твоя тень.
Пролетали минуты, секунды, дни,
Стрелки часов подходили к восьми
И я не спала, хотя на улице ночь –
Хотела, чтоб время могла нам помочь.
Я наберу эти цифры по памяти.
Четыре гудка… «Я люблю тебя»… Занято.
***
Лялька
Ти вигадана долею,
Як лялька недотворена.
Наче без серця зроблена,
Без усмішки чудової.
Для тебе сонце світить,
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Та ти його не помічаєш.
Тобі дарують квіти,
А ти їх викидаєш.
Коли ти зрозумієш,
Що ти – прекрасна дівчина
Добром і ніжністю увінчана.
Чарівну усмішку ти маєш.
Чому ти цього не помічаєш?
***
Прости…
Прости меня, что не люблю…
Пойми…
Я не со зла его зову…
Прости…
Прости, что ухожу…
Пойми…
Я не тебя люблю…
УДК 82-1
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ПОЕЗІЯ – НАРОДЖЕНА З ЛЮБОВІ…
ЛІТЕРАТУРНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ АНДРУЦЬКОЇ ЮЛІЇ
Андруцька Юлія − одна з молодих й талановитих письменниць сучасності ,
чиї твори підкорюють серця різноманітних читачів. На її рахунку велика
кількість екстраординарних шедеврів, які можна розглянути у відомих
альманахах сучасної української літератури («Форум», «Скіфія», «Антологія
сучасної української літератури» та інші). Вона – авторка багатьох поетичних і
прозових доробків, хоча все ж таки важливу роль в її творчості займає поезія,
яка приголомшує своєю простотою для розуміння і водночас складністю
художніх засобів. Написані нею літературні роботи мають потужну емоційну
складову, що відображається в таких творах як «Господи, спасибі за Життя»,
«Моїй Мамі…» і власне в нестандартному графічному вірші, присвяченому її
коханому.
«Моїй Мамі…» та «Господи, спасибі за Життя», − поезія, яка пронизує
читача до глибини душі. Назви цілком і повністю співпадають з основним
змістом. Поетеса висвітлює образ матері та доньки, використовуючи значну
кількість епітетів та метафоричних конструкцій, для акцентування цих постатей
у творах. Креативне використання літературних прийомів разом з простотою та
лаконічністю основної думки проявляють унікальний, «свіжий» стиль
написання письменниці.
Створена авторкою каліграма від початку до кінця формує серце,
створюється словесно-зоровий образ, таким чином досягається не лише
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слуховий, а й зоровий вплив на читача . Не важко здогадатися, що таким
способом вона зображує свою любов та почуття до адресата. Ідеєю твору є
зображення кохання на прикладі свого життя, спроба перенести читача у вир
емоцій, які вона відображує завдяки численним художнім засобам. У творі
поетеса використовує різноманітні контекстуальні елементи увиразнення
поетичної мови – тропи, які надають емоційно - експресивного забарвлення. У
цій поезії немає чіткої композиції та структури, але вона захоплює своєю
оригінальністю, своєрідним підходом до написання, відкриваючи читачеві
новий формат звичної літератури.
Основним моментом творів, на мою думку,є похідні мотиви поезії, які за
семантикою є філософські, а за засобами втілення – мотиви-образи та мотиви характеристики. Мотив кохання та родини є найуживанішим. Поетеса
неодноразово звертається до образу природи, як допоміжного явища при
змалюванні мотиву кохання, а також до образу Всевишнього, який є символом
життя, віри і надії.
Підбиваючи підсумки, можу сказати, що вислів Гастона Левіса: «Уява
малює, розум порівнює, смак відбирає, талант виконує» − максимально описує
творчість Юлії. Величезний потенціал поетеси, екстравагантне мислення,
креативні ідеї разом з талантом, створюють щось нереально цікаве та актуальне
до прочитання.
Господи, спасибі за Життя,
Те, що колисаю я щоночі…
А також за Матері ім’я,
За її великі карі очі!
Я схилюсь над колискою тихо…
Ось на віях вкладається сон…
Відведу, розжену усе лихо…
Ми з тобою – назавжди в унісон!
Я з тих пір маю фарби казкові…
Пензель ніжно у руки беру…
Та відтінками щастя й любові
Розмалюю життя, розпишу!
Намалюю я посмішку ніжну,
І доріжку рівну й просту…
А ще сміх твій і сонце, і долю:
без хмаринок: щасливу й легку!
Господи, спасибі за Життя,
Те, що колисаю я щоночі…
А також за Матері ім’я,
За її великі карі очі!
2016 рік
Справжнє коханняне оголює тіла,
воно ніжно душу обіймає..
цілунком не обпалює вуста,
а лише очі поглядом торкають
ніжні плечі, груди, руки ..у справжньому коханні говорять не словами,
а мовою закоханих сердець…ось так і ми зустрілися з тобою у ту ніч..
цнотливу,ніжну і прекрасну…Сиділи поруч і мовчали, а серце моє
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вирватись хотіло з грудей, я хотіла кричати на весь світ…ось він,
але змовчала і стрималась, бо моя любов справжня-тиха..
Ми обвінчались перед Богом і долею.
З великого кохання народилось Щастя,з очима моїми
і твоєю посмішкою. Я-щаслива.
По - справжньому кохаю Тебе Я! (Коханому присвячується) 2015 р.
Моїй Мамі…
Батьківська хата там, де світло,
Де пахне хлібом й молоком,
І сонце, й зорі, і повітря,
Там все овіяне теплом…
де чорнобривці під вікном…
Там, мама, рідна моя, мамо,
Ти– оберіг мого життя,
Якщо зі шляху я зіб’юся,
На ту одну із ста доріг..
ти знов направиш мене, люба,
прийду, вклонюсь тобі до ніг..
Моя ріднесенька, матуся,
ти –щастя зорепаде мій,
я за життя твоє молюся,
і завжди чую голос твій!
Ти–життєдайная моя,
Моєї долі вказівниця,
Я назавжди твоя боржниця…
І де б, коли б я не була,
Я повертаюсь знов і знову
До мого рідного села,
До мого батьківського дому…
Де пахне хлібом й молоком,
І сонце, й зорі, і повітря,
Там все овіяне теплом…
де чорнобривці під вікном…
Де мама… рідна моя мама…
2015 рік
Список Літератури:
1. Попко О.Г. Практичний довідник[Текст].– Харків: ФОП Співак Т.К.,
2008. – 404 с.
2.Апальков О.Скіфія 2015.Літо.–Канів.:Видавництво «Склянка часу», 2015.
300 с.
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З дитинства Володимир виявляв неабиякі здібності до навчання та
творчості. Сьогодні навчається в 10-Б класі ЗОШ№13.
Щороку отримує нагороди за перемоги у конкурсах “Левеня”
,”Колосок”,“Об’єднаймося ж, брати мої”, “Я – журналіст”, “Я- європеєць”,
“Перло многоцінне”, “Юні знавці Біблії”. У конкурсі науково - дослідницьких
робіт МАН виборов 3 місце . З 8-и років відвідує спортивну секцію (футбол)
ДЮСШ№4 , займається у літературному гуртку “Світанок”. Любить читати
Чарльза Діккенса, Оноре де Бальзака, Льва Толстого, захоплюється творами
Івана Франка, Тараса Шевченка,Панаса Мирного та Івана Карпенка-Карого.
Також у вільний час пробує писати. У майбутньому хочу стати
професійним спортсменом з юридичною освітою.
Дещо із словотвору
Придумав, від якого слова утворилося слово лелека. Ви також здогадалися?
Звичайно: леля, неня, мати. Бо ж тільки мама леліє, голубить, гріє, захищає.
Лелека – птах український. Нехай яничари виправдовують свою
нікчемність байками про хохляцьку запроданість, але то все витвір
хворобливого нігілістичного мозку.
Лелека – птах чесний, честолюбивий і гордий. А ще – вірний. І ми такі, бо
така наша Україна – леля. Справжня, жива, не вироджена багнетами комуни, не
спотворена грошовитими маріонетками, не спаплюжена беззубими тютюнними
«чтоказатєлямі».
Лелека – Боже слово. Як трапляється непередбачуване, то заломуємо
синонімічно руки: «Ой, Леле!». При зустрічі з Красою оцінювачно
прицмокуємо: «Леле!».
Сповідуємо дух єдності тільки з відчайдухами, побратимами,
характерниками, вигодованими леле - шаблею, споєними життєдайними леле –
струмками, викупаними в бурхливих хвилях історії леле – Скіфії.
До біса пішло фарисейське благодійство, знецінене родинство, припудрене
лжепатріотизмом.
Чекаю зустрічі з гарною Лелею – долею. Працюватиму на благо України –
лелі. Леліятиму надію на щастя.
Ми Є!
У моїм краю, де збереглись насипані шапками козаків могили, живе народ,
який веде свій рід із глибини віків. Його богатирі гнули руками підкови, йшли у
бій, неначе на роботу, так і вмирали, - натхненно.
Його матері плекали таку доброту, якої не знайдеш ні в яких закапелках
Планети!
Тут жили довірливі, із святою наївністю велетні, яких навколо пальця
обведе мале циганча. А чорнобриві красуні із серцем чистим, чуйним, не тільки
виховували дітей, а й брали в руки косу, а за потреби – і зброю.
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Як не згадать про найродючіші на білому світі чорноземи?! Здається, що
суху гілку увіткнеш у цю святу землю, - і вона зазеленіє, заплодоносить. Та
Божа, всепрощаюча обитель за сльози бранок – заробітчанок вертає щедрим
хлібом.
Жде раю зрізаний дуб…
Очікує весни кучерява верба…
Чекає соловей літнього ранку, щоб звеличити вільною молитвою тишу…
МИ Є! Є! Є
Хай не буде війни в Україні
Моє серце неспокою хоче,
Прагне жить і служить для добра, Тільки квіти розстріляні рани лоскочуть,
Мабуть, раптом наснилась війна.
Де бував, що чував – відгукнулось,
По шматочку бунтуючи кров,
Ген з – під снігу гора посміхнулась
Та, під якою убили Любов.
На останньому дні, де звучали гармати,
Як вцілілі бійці прокричали «вперед»,
Вона вийшла з окопу товариство підняти
І повести у бій поміж мудрих смерек.
Хай не буде війни в Україні повік,
Щоб Карпати всміхалися волі,
Щоб між квітами мрії зозулили вік,
І воскресла любов в кожній долі!
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ЗБІРКА ПОЕЗІЇ «С АНГЕЛОМ В СЕРДЦЕ»
Изысканное блюдо
Из солнца, из земли, из туч, из ветра
Стихи созрели, будто бы плоды.
Не надо ждать весны, не надо лета,
Не надо всходам дождевой воды.

Стихи явились, словно ниоткуда.
А для чего?.. Ну, кто ответит вам?
Поэзия – изысканное блюдо,
Но в нём обыкновенные слова.
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Почему?
У войны – свой особый смертельный сценарий…
Надевается матерью чёрный платок.
Почему?.. Почему, подскажите, не знаю,
На востоке войну называют АТО?
Если враг – налицо и в открытую лезет,
А снаряды завозятся тысячью тонн,
Если злобный сосед землю «Градами» режет,
Почему же войну называют АТО?
Мы лукавим пред миром,
пред собою лукавим,
А ведь правду нельзя оставлять на потом…
Вы ответ на вопрос хоть когда-то искали:
Почему же войну называют АТО?
Дозированное счастье
Удивляется сердце, удивляется разум
Звонкой песне скворца и тюльпановой страсти.
Хорошо, что весна не приходит вся сразу,
Отмеряя нам радость и дозируя счастье.
Хорошо, что весна не приходит вся сразу,
Проникает в сердца наши неуловимо.
Каждый день принимаем, как солнечный праздник,
И весны славим доброе светлое имя!
Рассветное солнце
Солнце рассветное, словно ребёнок,
В розовом чепчике, с милой улыбкой.
Крик первых птиц удивительно звонок
Под голубою небесною зыбкой.
Всё просыпается сразу, внезапно,
Всё из пелёнок ночных вылезает.
Солнце играет лучами азартно,
День розоватою радостью занят.
Не просыпайте такие рассветы!
Пусть же душа будет розово-тонкой,
Пусть на минуту, хоть как-то, хоть где-то
Станьте, как солнце, наивным ребёнком.
Белый дождь
Падал утром белый дождь,
Скромно звался снегом…
Ты такой полжизни ждёшь
404

С выдержкой стратега.
Потому возьмёшь с собой
И поместишь в строчки…
Станет белый снег судьбой
До последней точки.
В грязной луже
В чёрном зеркале лужи
Вся реальность вверх дном.
Мне, конечно, не нужен
Перевёрнутый дом.
Листик золотом кружит,
Он на тучку залез…
И мне кажется: лужа
Глубже чистых небес.
Условия творчества
На фоне школьных перемен-уроков
Стихотворенье вызрело до срока.
Душа, как птица, в синем небе мается.
Наружу буйно строчки прорываются
Неровные, совсем шероховатые,
Ложатся звонко на листы измятые
И вдоль, и поперёк, и сяк, и так,
Теряются в бессмыслице бумаг…
И я кричу в такой неразберихе:
«Ну, хватит перемен! Пусть будет тихо».
Молчанья просят солнечные строчки –
Пока без запятой, пока без точки…
Маленький философ
Сидит мальчишка. Морщит лоб… Беда…
О чём задумалось творенье Бога?
«Ну, что случилось?» - я спросила строго
И он ответит, помолчав немного:
«А если что исчезло, то куда?»
Конфеткой почемучку угощу.
Но что ответить на вопрос такому,
Что смотрит с философскою тоскою
На этот мир. Секрета не открою,
Когда скажу: «Сама ответ ищу!»
С ангелом в сердце
Всё эту девочку интересует:
Музыка, лепка и танца полёт…
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С детского сада упорно рисует,
С ангелом в сердце, как птичка, живёт.
А на картинах – и звери, и люди.
В светлых тонах – торжество детских грёз…
Может, художницей девочка будет,
Если мечту так рисует всерьёз!
Інша мова

В одной из школ Симферопольского района
собрали учебники и книги на украинском языке,
сделали из них свалку и на глазах школьников уничтожили.
(14 октября 2014 года, из сообщений)
А в Крыму порвали книги…
потому что там - «Россия»,
Потому что перед Словом
украинским там бессильны.
Потому и рвали книги
рьяно, зло и бестолково.
Неужели украинцев
убивать они готовы?
Лишь за то, что здесь читают
и Малышка и Шевченка,
Лишь за то, что больше жизни
любят Украину-неньку?
А душа у книг крылата,
и летит всё выше-выше…
Неужели книги рвутся,
потому что «мова інша»?..
Со снежинкою в ладошке
Припудрена солнцем немножко
(От этого только милей!)
Снежинка упала в ладошку
И стала навеки моей.
Снежинка во мне прорастает
Небесно-святой чистотой.
И сердце моё тихо тает
В мелодии счастья простой.
Над Луганским аэропортом

Шахтёрам, погибшим
в ночь с 14 на 15 июня 2014 года под Луганском,
где был сбит самолёт Ил-76 с 49 военнослужащими

Ждут ротации ребята.
Где он, долгожданный Ил?
Там, в Луганске, верят свято:
Хватит Украине сил,
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Чтоб с родной земли всю нечисть
Выгнать. Разве наш народ не дюж?
Но сгорает в небе свечкой
Ил, где сорок девять душ.
- Кто стрелял в родных и близких,
Целился из-за угла?
- Человек лихой и слизкий
Да российская «Игла».
Начинался день с минора,
Он останется таким…
Спят на кладбище шахтёры,
Наши с вами земляки.
Терпеливый дождик
Собран дождик воедино
Из задумчивых дождинок.
Так давненько был в пути,
Изнемог уже почти,
Но терпение в груди
Не даёт ему уйти.
Только выдадут едва ли
За терпение медали.
УДК 82-1

Тихонов Є.І.,
учень 7-Акласу
Руденкова І.А.,
вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії
КЗШ «Середня загальноосвітня школа №128»
м. Кривий Ріг
bigstar7777@rambler.ru
МАНДРІВКА ЛІТЕРАТУРОЮ
Дана публікація являє собою творчі доробки учня, який придумав власне
продовження до твору М. Вінграновського «Сіроманець», висловлюючи
позитивне ставлення до героя твору. У публікації також представлено власний
вірш, присвячений творчості Т. Шевченка.
СІРОМАНЕЦЬ
частина друга
Сіроманець,Сіроманець,
Маєш ти щасливу вдачу:
Ти хоробрий,вірний,чуйний,
Маєш друга ти в придачу.
Він за тебе гори зверне,
З неба зірочку дістане,
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В біді завжди допоможе
Коли час лихий настане.
Ось, зовсім недавно в лісі
Він натрапив на чаклунку,
Що страждала дуже
Від болі у шлунку.
Збігав хлопчик до аптеки,
Купив гарні ліки,
І вона йому сказала,
Що в боргу повіки.
Попросив Сашко для друга
Нові міцні очі,
І чаклунка, скажу чесно,
Помогла охоче.
Показала на чорницю,
Ягоду корисну,
Пояснила як і скільки
Треба її їсти.
Регулярно друзі в ліс
Щоранку ходили.
Повернувся зір до вовка,
Відновилась сила.
Знову дужим і здоровим
Сіроманець став.
І весною ранньою
Вовчицю покохав.
Сім' єю щасливою
Стали вони жити,
Вовченят малесеньких
Любові учити.
Про Сашка не забувають.
Він уже підріс.
З нареченою своєю
Часто ходить в ліс

Кобзар! Його величне слово

КОБЗАР
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В душі лунає знову й знову
Літа минають, плине час
Немає кращого у нас
Свободи дух, віра в людину
О, як любив поет Вкраїну,
Про вільну мріяв він державу,
Син рідної землі її одвічна слава.
УДК 811.111

Тихонов Є.І.
учень 7-А класу
Тихонова Т.М.,
вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії
КЗО «Середня загальноосвітня школа №128»
м. Кривий Ріг
bigstar7777@rambler.ru
ВІРШОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД ПОЕЗІЇ РОБЕРТА БЕРНСА
Robin-Bobin, what a man!
He eats as much as no one can.
He ate a lot of fish; he ate a lot of meat.
He ate a lot of ice cream and a sweet.
He ate a lot of porridge and 10 eggs
And all cookies Mother had.
He drank a lot of juice, he ate a cake,
Then said, «I have a stomachache».
Робін Бобін, що за дитина!
Їсть так багато, як не зможе жодна людина.
З’їв багато риби і багато м’яса,
З’їв смачну цукерку і морозива відерко.
З’їв багато каші і все печиво у мами Маші.
Випив соку багато, з’їв пиріг великий
І попрохав: «Від болю у шлунку дайте мені ліки!»
There was a crooked man
There was a crooked man
And he walked a crooked mile
He found a crooked sixpence
Against a crooked stile
He bought a crooked cat
She caught a crooked mouse
And they all lived together
In a little crooked house.
Как- то раз кривой человек
Как- то раз кривой человек,
Криво пройдя кривую версту,
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Кривую монету нашел на мосту.
Кривого кота он купил же тогда.
И мишек кривых наловил его кот,
Который в их доме кривущем живет,
И песенку криво кривому поет.
УДК 811.111

Тихонов Є.І.
учень 7-А класу
Тихонова Т.М.,
вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії
КЗО «Загальноосвітня школа №128»
м. Кривий Ріг
bigstar7777@rambler.ru
В ПРЕДДВЕРИИ ПОБЕДЫ ДУМАЮ О ДЕДЕ
Я не видел своего деда,
Но я знаю, каким он был.
Как в неполных 17 лет
Он под пули фашистов ходил.
Как шинель была не по росту,
И оружие вместо книжки.
Как отважным солдатом стал
Озорной деревенский мальчишка.
Как сменяли дни фронтовые
Боевые бессонные ночи.
Как скучал по погибшим братьям,
По родителям очень-очень.
Как он встретил свою победу,
Как работал, мечтал, дружил.
Как он бабушку Олю мою
Крепко-крепко и нежно любил.
Как его подрастали дети,
Как он им во всём помогал.
Он был лучшим на свете отцом…
Он и дедом бы лучшим стал!
Mister Cat

Кузя-лучший в мире кот.
В нашем доме он живёт.
Умный, нежный и красивый,
Добрый, славный, не ленивый.
Он весёлый, озорной,
Поиграть не прочь со мной,
А когда ложусь я спать,
Сказку может рассказать
О Золотом петушке
На кошачьем языке.
Мне мурлыкает на ушко,
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Когда ляжет на подушку.
Песенку свою поёт
Пока Женечка заснёт.
Любит кушать рыбку, мяско,
И хорошую колбаску.
Обожает шашлыки,
Молочко, сырок, желтки.
Ровно в девять вечера,
Строго по часам,
Витамины Кузя
С радостью: «Ням-ням».
А когда я заболел
Рядом он со мной сидел!
Кузьма Кузьмич лечил меня,
Не отходя день ото дня.
Мейн-кун его порода,
Из Америки он родом.
Mister Cat английский знает,
Все прекрасно понимает.
Люблю своего котикаПушистого животика.
Хоть котов много на светеЛучше Кузеньки не встретишь!
УДК 394.2

Фінагеєв Б.С.
учень 4-Б класу
Бецко І. Ю.
учитель початкових класів, вчитель І категорії
Радомишльський ліцей №1 ім. Т. Г. Шевченка
м. Радомишль Житомирської області
СТЕЖИНКАМИ РІЗДВЯНИХ СВЯТ УКРАЇНИ
В народі говорять: "Зима прийшла і празничків привела”.
І дійсно. Взимку майже щодня – свято. Я виділив серед них найбільші:
19 грудня – день вшанування святого Миколая Чудотворця
Святий Миколай — чудотворець, доброчинець, чарівник. У ніч на 19
грудня, у день його пам'яті, він розносить дарунки дітям, вітає з зимою,
благословляє на добрі вчинки.
1 січня – Новий Рік
Чудове свято з ялинковими прикрасами, вогнями, подарунками та Дідом
Морозом.
7 січня - Різдво Христове
Різдво! Велике свято!
Народе – веселися!
Щоб нам спасіння дати
Син Божий народився!
13 січня на 14 січня День преподобної Меланії
та Василія Великого.
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14 січня настав Новий Рік за старим стилем. У цей день ходять в
гості,щедрують,засівають хату приказуючи « На щастя! На здоров*я! Роди,
Боже, пшеницю і всяку пашницю».
19 січня – Водохреща
В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, зранку святять воду. Віддавна
в народі освячену на Водохрещі воду вважають своєрідним спасінням від
багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і
тварин. Вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися
протягом року.
ІІІ. Моє улюблене свято
Моє улюблене свято – Різдво Христове.
Різдво Христове – свято в домі,
Чудові страви на столі,
Зібрались друзі і знайомі
В сімейному колі у теплі.
Ялиночка, красуня пишна,
Гойдає на своїх гілках
Казкові іграшки розкішні:
Там півник, рибка, заєць, птах.
Неначе дощик, нитки в’ються,
У світлі виграють сріблом…
А в кульках весело сміються
Усі, хто з нами за столом.
Хай хмара віє снігом рясно,
Зима в гілках плете шитво…
Нам в домі затишно й прекрасно, Ми всі святкуємо Різдво
Народження на землі Сина Божого, Спасителя світу, здійснилось дві тисячі
років тому.
У маленькому місті Назареті, що в Ізраїлі, жила Діва по імені Марія, що в
перекладі з єврейського означає «госпожа». Її батьки Іоаким і Анна посвятили
Її ще в дитинстві служінню Богу, віддавши до храму. У чотирнадцятирічному
віці Марію обручили з далеким родичем — престарілим столяром Іосифом.
Якось, коли Марія займалась рукоділлям, явився Ангел Господній і приніс їй
звістку про те, що вона народить Сина Божого.
В той час Римською державою правив Август, а Ізраїль відносився до
підвладних йому земель. За наказом імператора всі люди, які жили в його
імперії, повинні були прибути туди, звідки вони родом. Отож Марія і Іосиф
вийшли з Назарету і відправились в місто Віфлеєм.
Коли прибули туди, то там уже було багато народу. Довелося їм на ніч
сховатися в печері, куди заганяли худобу. Тут вночі Діва Марія й народила
Сина Божого, Спасителя Світу. Вона запеленала і поклала Його на солому в
ясла. Новонародженого оточили Ангели і темна печера наповнилась чудовим
світлом. Ця ніч була надзвичайно тихою. По всій Вселенній творились чудеса.
А найбільшим чудом було явлення віфлеємським пастушкам Ангелів, які
співали чудову Божественну пісню. Пастухи поспішили вклонитися
Новонародженому, про якого сповіщали Ангели.
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На згадку про народження Іісуса Христа Церква запровадила свято. У
християнських народів стало звичаєм до цього свята прикрашати ялинку. Бо
вона символізує Древо Життя, яке повернуто нам з народженням Христа
Спасителя. Прикрашена свічками чи лампочками, вона символізує духовне
світло, яке приніс Іісус.
ІІІ. Різдвяні традиції святкування.
ІІІ. 1. Традиційні різдвяні страви
6 січня – Святий Вечір.
Діти з-за порога,
Діти з-за одвірка
Дивляться на небо,
Чи не сходить зірка.
Блисне перша зірка
Сяйвом променистим, Мати всіх запросить
До вечері сісти.
Виглянь, виглянь, зірко,
Ми тебе чекаєм
Вечеряти з нами
За старим звичаєм.
Кожна господиня на Україні встає раненько, щоб приготувати на вечерю
аж 12 пісних страв. Страви символізують 12 апостолів.
На столі головною окрасою являється кутя і узвар. Кутю готують з
пшеничного зерна. Заправляють медом, маком, родзинками, горіхами.
КУТЯ
Може, тому,
Що з медом, з маком…
Може, тому,
Що на порі,
В народі всім
кутя до смаку,
Найбільше,
Звісно, - дітворі!
Борщі ми сьорбаєм
Частенько,
Нерідко кашу і куліш…
Кутю смачну
І солоденьку
Їмо два рази в році лиш!..
На вечір,
Що святим зоветься,
Й на щедрий вечір, Ось і все!
Хоч як опісля
Заманеться –
Матуся більш
Не принесе!
Такий звичай –
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Поважна справа.
Додати хочеться лишень:
Кутя –
Це надзвичайна страва
Кутю ми їли б кожен день!
Як тільки на небі з’являється перша зірка, уся родина молиться та радісно сідає
до столу. Чути вітання звідусіль: “Христос рождається!” , “Славімо його!”.
7 січня — це день народження Сина Божого на землі.
Люди ідуть до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові.
Після закінчення церковної служби родина збирається на святковий обід, який
вже не є пісним, та починається велика різдвяна гостина.
У день Різдва ходять діти з вертепом, Віфлеємською зіркою із
позолоченого паперу, прикрашенною дзвіночками та яскравими стрічками,
колядують.
Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи
Та все килимами,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Та кладіть колачі,
З ярої пшениці,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе,
Три празники в гості,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що перший празник,
Рождество Христове,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що другий празник,
Святого Василя,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
А третій же празник,
Святе Водохрещя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Хай святкує з нами,
Вся наша родина.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
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Вся наша родина,
Славна Україна.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився
У колядках прославляють народження Божого Сина, вітають господарів
теплими побажаннями добробуту і злагоди. І в кожній хаті світлішає, людям
стає легше на душі. Колядників чекають з нетерпінням і щедро віддячують їм
яблуками, горіхами, бубликами. Вважається, чим більше дітей завітає до хати,
тим щедрішим для її господарів буде новий рік.
ІІІ. 3. Як я вітаю радомишлян з Різдвом.
7 січня радомишляни радо чекають ось таких святкових колядників.
Мені було 6 років,коли я вперше прийняв участь у цьому Різдвяному дійстві.
До цього дня я, із своїми друзями, готуємось дуже відповідально.
Збираємось у Недільній школі,вчимо колядки і привітальні вірші. Мій тато і
мама зробили ось таку гарну Віфлеємську зірку.
Радомишляни нас приймають у свої домівки дуже гостинно. Бо всі
знають,що чим більше завітає дітей до хати,тим щедрішим для господарів буде
Новий рік. Все, що ми бажаємо у цей святковий день, неодмінно збувається,бо
слова у колядках чарівні. За такі колядки,господарі щедро обдаровують нас
подарунками, а то й буває запрошують весь гурт до святкового столу. Зимові
свята дуже цікаві! В них багато обрядів і традицій які потрібно берегти і
передавати як скарб майбутньому поколінню. Нехай усі люди відчувають
радість та чарівність не тільки свят, а й життя.
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте.
УДК 82-342

Франчук А.А.,
ученица 11 класса
Екимова Н. А.,
учитель русского языка и литературы, учитель-методист
Дабдина Е.С.,
учитель английского языка, учитель-методист
Харьковская гимназия № 14
г. Харьков
we_hope@mail.ru
СКАЗКИ-МАЛЮТКИ
Проблемы охраны природы, вопросы дружбы, справедливости заставляют
детей задуматься о том, насколько хрупок наш мир и насколько он прекрасен.
Цель моей работы – донести до юного читателя свои эмоции, чувства,
переживания, высказать своё отношение к проблемам охраны природы,
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поделиться со всеми своими мыслями с помощью художественного слова. Так
случилось, что я однажды начала писать сказки о природе, животных и о том,
что я чувствую, когда наша природа страдает. Мне захотелось поделиться
своими мыслями с малышами, для которых и предназначены мои рассказы.
Даже если в них что-то неверно с точки зрения языка, я уверенна, что смысл,
вложенный в каждую строчку и в каждое слово этих мини-историй, будет
понятен юным читателям. Моя задача – показать ребятам, что человек – хозяин
природы и от него зависит, будет ли эта природа жить.
Вот несколько моих любимых рассказов.
Одуванчик
Ну вот, выглянуло, наконец, солнышко. Это мой старший брат. Правда, мы
похожи? Я такой же желтенький, кругленький и веселый. Каждое утро я
здороваюсь с братишкой, повернув к нему свою огненно-жёлтую шапочку. В
ответ солнышко нежно щекочет меня, согревает тёплыми лучиками.
День идёт за днём, неделя за неделей. Мне становится всё жарче и жарче
под лучами солнышка. Пора снять с себя шапочку. Фух, как стало легко.
Смотрите, какая у меня пышная причёска, пушистая, белоснежная. Загляденье
просто! Моему братцу она очень нравится. И я хочу сделать ему приятное,
дотянуться до него, обнять его, сказать, как сильно люблю.
Но солнышко так высоко, так далеко! Нам остаётся только смотреть друг
на друга и мечтать. Мечтать о том, чтобы тучки не прятали нас, чтобы ветер и
дождь не разлучали нас ни на минутку.
Муравей
Стебелёк… Травинка… Былинка… И снова стебелёк. Ой, а это что? А, это
кто-то бросил спичку. Ещё немного, и я бы не дополз домой. В свой
муравейник. А там меня ждут, волнуются. И я снова спешу. Несу гостинец.
Точнее тащу. Уж очень он большой, этот гостинец: красная ягодка. Её хватит
надолго. Вот всё обрадуются. Лето в этом году сухое, малоурожайное. И мой
гостинец всем понравится. Дотащить бы только его. Ладно, хватит отдыхать!
Пора снова в путь. Травинка… Ещё травинка… Стебелёк …
Цветок
Растет в поле великолепный цветок. Он тянется к солнцу, радуется жизни и
не знает, сколько ему осталось жить. Посмотри, вот идет человек — большой,
сильный. Царь природы. Он, не глядя, поднимает ногу и наступает на этот
хрупкий цветок. Человек даже не задумывается о причинённом цветку вреде. А
ему было очень больно. И он попытался выжить, дать миру своё маленькое
потомство, бросив в землю семена. Но, теперь этого не будет. И на нашей Земле
станет на одно прекрасное чудо природы меньше.
Остановите мгновение!
Пусть живет природа!
Музыка природы
Слышишь, просыпается природа. Все оживает. Большие и маленькие
зверушки выходят из своих убежищ, чтобы поймать первый солнечный лучик,
поздороваться с солнышком. А солнышко только лишь начинает вставать,
протирает своими руками - лучиками глазки и широко улыбается, приветствуя
пробуждающуюся природу. Кажется, что деревья становятся все выше, тянутся
к солнцу, чтобы питаться жизненной энергией. А птицы и звери начинают
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суетиться, разминаться, попискивать, щебетать, настраивать свои голоса. Еще
немного и невидимый дирижер взмахнет палочкой, и заиграет, запоет природа
на все голоса. Ах, какой концерт наш ждет! Под эту волшебную музыку и
работается легче и охотнее. Зверушки, словно в ожидании сигнала к работе,
застывают на какое-то мгновение, поглядывая на верхушки деревьев. Ну, мол,
что вы не начинаете? Пора! Впереди трудный день, полный забот о будущем. И
вдруг природа взрывается многоголосьем…. Всё! Пошла, закрутилась, закипела
работа. Под музыку оно и впрямь легче.
Увертюра осени
Осень. Ура! Великолепная пора, когда листочки наперебой наносят себе
яркий макияж, надевают пестрые наряды, словно готовятся на конкурс красоты.
А лето? Ну что лето. Лето — тоже замечательная пора, но все-таки жарко.
Иногда очень жарко. И тогда листочки начинают сохнуть, скукоживаться,
сжиматься, словно пытаются уменьшиться, спрятаться от палящего солнца. Тут
уж не до макияжа!
А вот осенью, как только становится чуточку прохладнее, можно
покрасоваться, похвастаться друг перед другом. Это самое время! Все лис-точки
активно шевелятся, шелестят, демонстрируя свои яркие костюмы;
перешептываются, будто обсуждают друг друга. От такого движения некоторые,
не удержавшись, падают, кружась в разноцветном хороводе, на землю. С
каждым днем всё больше и больше листочков покидают свои веточки. И вот
уже он один остался, самый яркий, но при этом самый маленький, появившийся
одним из последних и так и не выросший до размеров большого листа. Взгляд
листика упал на землю, и он увидел своих друзей. Ему вдруг стало очень
одиноко и грустно.
Тяжёлая капля дождя упала на его яркое платье. Кап-кап... Кап-кап-кап...
Кап-кап-кап-кап... Все чаще и чаще стали барабанить по его красивому наряду
капельки. Только бы не упасть.
Вот поднимается ветер, который все сильнее дует на него, словно пытается
оторвать этот последний кусочек радуги. Но листочек ещё держится, хочет
остаться на своей веточке подольше.
Берёзка
На лугу растет берёзонька, беленькая, нежная. Посмотри, какая она
красивая. Ветер колышет её красивое платье. Дрожат маленькие серёжки,
совсем как настоящие серьги: зелёные, длинные, словно маленькие нити,
которые переплетаются друг с другом.
А ветер, словно желая показать всю эту красоту, овевает берёзку со всех
сторон, разворачивая листочки в разные стороны, словно говорит: «Смотри,
красотища какая! Ну просто невеста на выданье!»И ты порадуйся за неё, и за
матушку –природу.
Палитра осени
Как красиво осенью! Замечательная пора! Она похожа на картину. Хоть
бери краски и сам рисуй. Деревья, как красивые девчата. Все такие нарядные,
глаз от них не отведёшь. А наряды у них - всех цветов и оттенков радуги:
- Красный, похожий на закат.
- Жёлтый, напоминающий о летнем солнышке.
- Оранжевый - спелый сочный апельсин.
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- Зелёный - трава, устилающая ковром землю.
Эти цвета самые главные в ярких нарядах наших девушек. И они, как
настоящие красавицы, каждый день меняют свои осенние платья, выбирая
самые яркие расцветки. И так продолжается до холодов, когда наступает время
длинной, пушистой шубы. А свои шикарные наряды деревья отдают лешему,
который собирает с них все краски и раскладывает на палитре своей хозяйки осени. Пусть хранятся так до следующего года.
УДК 82-1
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ДВОЕ НА ВОЙНЕ
Мы часто любим смотреть фильмы о любви, читать книги об этом чистом
светлом чувстве, которое поселяется в нашем сердце и заставляет его биться
чаще. Каждый раз мы восхищаемся, прочитанным или увиденным, и вздыхая
думаем: «А в жизни так не бывает…» До этого времени, меня тоже чаще всего
посещали именно такие грустные мысли. Но после знакомства с ветеранами
Великой Отечественной войны - семьёй Христенко, я стала верить в то, что
любовь существует.
Петр Иванович и Елизавета Алексеевна вместе уже на протяжении 66
лет. Познакомились в 1943 году! Они родились в разных местах, в разное время
и разных семьях. Но, ни смотря на это, нашли друг друга… И вот они по
очереди, рассказывают о том, как же всё таки познакомились… «Когда
началась война, мне было 26 лет, было образование и желание работать, но
трагедия, которая охватила всю страну, внесла свои коррективы. Когда была
битва за Сталинград, мы защищали южную часть этого фронта. Народ и армия
вместе решали те задачи, которые были поставлены. Окопы люди рыли
добровольно. Мы до последнего не теряли надежду. Казалось, что уже всё
закончено, но продолжали верить. Как же торжествовали, когда была
окружена большая группировка немецких войск под Сталинградом и взяты в
плен много генералов. 19 ноября 1943г. было организовано празднование Дня
артиллерии. В этот день я и познакомился с Елизаветой Алексеевной…», рассказывает Пётр Иванович и с нежностью
смотрит на нее.
Елизавета Алексеевна продолжает: «Жили мы не богато, но и не бедно…
Сразу же после окончания 10-го класса в основном все школьники добровольно
копали противотанковые рвы и окопы. В 1942 г., в мае месяце, я, и ещё
несколько девушек с нашего класса, отправились в военкомат, подали
заявление и пошли на войну. Мы прошли курс молодого бойца и нас
распределили связистами на батарею. Я попала в отдельный дивизион
противозенитной обороны. Первое моё боевое крещение было в городе
Кропоткино. Были очень жаркие дни. Мы, связисты, фиксировали по 300 целей
в день, а задача, которая стояла перед нами, - не пропустить врага на Кавказ.
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Бомбили и по эшелонам, а в вагонах были боеприпасы. Спасали ситуацию
сами, не дожидаясь приказов свыше. Мы, девушки, подходили к открытым
дверям, нам укладывали на плечи по два снаряда (один весил 16 кг). Так мы
разгрузили состав и всё закончилось благополучно. В тот момент не было
страшно, а когда всё закончилось, стало жутко от мысли, что могло бы
произойти. Чувство патриотизма было очень велико. Человек в те моменты не
думал о себе, тем более о смерти…
Позже я была переведена в штаб дивизии в Симферополе. Связисты тоже
были приглашены на празднование Дня артиллерии, где и познакомилась с
Петром Ивановичем.»
Страх, который испытывает человек на войне, способен парализовать
чувства, исказить самое искреннее влечение. Потому так много на войне
несчастливых встреч. Однако эти двое каким-то непостижимым образом
сберегали деликатность своих чувств и отношений.
«Меня направляли с оперативной группой в Харьков, а Пётр Иванович
пришёл проводить и принёс свой продпаек. В Харькове он уже стал оказывать
мне знаки внимания. Я была очень тронута, когда он пригласил меня в театр…
В те годы, театр был источником воодушевления и надежды для людей. Можно
сказать, что он подарил мне мир прекрасного на маленький миг той большой и
очень страшной войны… Правда, добирались мы до него необычным
способом…на «трёхтонке». А Новый - 1944 год мы уже встречали в одной
компании. В 1944 меня отправляют с Харькова в Краков, так мы разъехались…
Когда уезжала - забыла валенки, как нашла возможность позвонить и
сказать об этом Пете в такое время даже трудно представить, но то, что он уже
имел билеты на свой поезд и скоро должен был тоже уезжать, но в другом
направлении, не остановило его. Нашел валенки и принес! Шел около шести
километров!...чтобы успеть и на свой поезд, ведь человек военный и права
опоздать не имел.
Судьба играла с нами, подбрасывая разные встречи. Следующая была уже
в Полтаве. Ехала я товарным поездом. Остановка, сижу, свесив ноги, грущу и
вдруг из под вагона появляется Пётр Иванович. Их пассажирский поезд прибыл
на эту же платформу. Удивлению не было предела, но настолько было приятно
еще раз увидеть его. Да что мы знаем о тайных мотивах наших поступков,
которые безотчетны перед логикой и волей! Казалось бы, всего лишь случай
ведет их навстречу друг другу…
Встретились, чтобы тут же расстаться. И хотя между ними ничего об этом
не было сказано, они уже знали, что будут стремиться встретиться снова. Ну и
что, что на несколько минут, секунд? Это были такие минуты радости и
счастья! Всё же я верила, что мы встретимся… » Встречаться они могли очень
редко. Второпях, на людях. Они стали верить, что любовь поможет им выжить.
Чувство такое появилось, что сродни - религиозному. На фронте надо во что-то
верить - слишком жестоки будни на войне.
После окончания войны Елизавета Алексеевна продолжила обучение в
финансово-экономическом институте в Ростове. С Петром Ивановичем
общалась по переписке, пока однажды не получила от него телеграмму, где он
просил её руки и сердца…И она ему также в телеграмме сказала заветное
«да»…
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6 марта 1946 в Ростове состоялась регистрация брака. Ни свидетелей, ни
гостей не было. Пара просто пришла в загс, где им выписали свидетельство о
браке, которое они с трепетом хранят до сих пор. Война догоняла их,
напоминая о себе старыми ранениями. Но религия сердца, как еще называют
любовь, помогала и спасала эту семью.
Они сохранили не только свидетельство, они сохранили свою любовь друг
к другу и уважение, не растеряли нежности, не смотря ни на что! Они, словно
единое целое… Они… просто созданы друг для друга... Сами они говорят, что
секрет их отношений очень прост: «Нужно считаться друг с другом. Молодым
следует учиться уважению и выдержке. Именно эти качества нужно прививать
с детства человеку».
Теперь потомки этой большой семьи трепетно хранят память о
необычайной встрече их родителей-фронтовиков, а также прабабушки и
прадедушки – Елизаветы и Петра Христенко. Они, встретившие друг друга на
войне в самых трагических обстоятельствах, на многие годы смогли привнести
в свою семью ту особенную радость и доброту, которую дано узнать только
любящим людям.
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