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Опыт двух авторов подтверждается на практике в ярком контрасте между 

подходом, целями и, что немаловажно, эмоциями от уроков европейской учащейся 

и беженки из мусульманской страны. Девушка, которая чувствует себя среди книг 

словно рыба в воде, не видит в учёбе ничего такого, что могло бы вызвать бурю 

эмоций. Иногда это даже обременительная обязанность, от которой как раз таки 

хочется освободиться. Преподавание языка в европейском ВУЗе – это хоть и 

зачастую увлекательный и весёлый, но всё же академический процесс. Тогда как в 

кругу домохозяек учёба окрашивается бурей эмоций, здесь важны постоянные 

поощрения, фиксация маленьких побед. Преодоление языкового барьера – это 

расширение границ для женщины, оказавшейся в такой чуждой для себя среде. И 

это в первую очередь ощущение свободы и собственной значимости. 
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VALUE ORIENTATIONS OF ART THROUGH 
THE LENS OF SOCIAL, POLITICAL, 

HISTORICAL ASPECTS IN THE PROCESS OF 
EDUCATION 

 
Soloshenko-Zadniprovska N.K. (Kharkiv) 

 
The importance of human to self and society as a whole is 

determined, first of all, by the degree of formation of his spiritual 

and moral value orientations. The problems of modern society 

have resulted in a significant deformation of the deepest moral foundations of the spiritual 

world of man. Radical changes in the political, economic and spiritual spheres have led to 

radical changes in psychology, value orientations and actions of people. What man will 

become and what life position in relation to the environment will take depends to a large 

extent on modern education. National cultural education is entrusted with the task of 

preserving and developing national identity, as well as confronting the aggressive influence 

of the information environment, which destroys the national mentality of the people. 

Ensuring the historical continuity of generations, preserving, disseminating and developing 

national culture is a priority task of modern education. The educational process should 

include not only modern scientific information, but also personal developing knowledge 

and skills, a system of spiritual and moral feelings, emotional and value attitude of the 

person towards the world, himself and others. The technique of art development should be 



 «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст» 

 86 

based on the subject-subject paradigm of modern education, the key idea of which is to 

create models of educational and educational character, which actualize the need of each 

person for infinite self-improvement. It is hampered by a number of theoretical, 

methodological and social problems: insufficient development of programs and 

methodological recommendations to them, weak study of theory, history, pedagogical 

functions of art, not prepared material basis for full educational process. 
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ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В РУССКИХ ПОВЕСТЯХ Т.Г. ШЕВЧЕНКО 
 

Стаканкова Т.П.  (Харьков) 
 

Т.Г. Шевченко написал около двадцати повестей 

на русском языке, но до нас дошли только девять. В 

текстах этих повестей воплощено мировидение 

представителя украинского народа, обусловленное его 

менталитетом. Язык русских повестей Т.Г. Шевченко 

отличается многообразием структурных типов 

синтаксических построений. Используя определенный набор языковых средств, 

своеобразно излагая мысли, писатель раскрывает себя как языковая личность. 

В русских повестях писателя обращает на себя внимание активное 

использование именительного представления: Прекрасная умилительная 

картина! А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее 

повнимательнее – и вы увидите на ее светлом розовом фоне такие пятна, что 

невольно отворотитесь и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц 

вы горько улыбнетесь и закроете уши! («Наймичка»). Центром таких 


