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вимовлянні звуків. Потім вони готові віддавати команди один одному. Гра, в 

яку я люблю грати, полягає в тому, щоб організувати учнів у коло навколо 

мене, я вимовляю слово, і останній, хто робить дію, виходить. Потім цей учень 

стоїть позаду мене і стежить за виконанням дій, а також стежить за тим, хто 

робить дію останнім. Врешті-решт, залишається лише один учень, він стає 

переможцем. 

Висновки. На мою думку, метод TPR ефективно використовувати для 

дітей. Фізичні дії вдало ілюструють значення, завдяки чому всі діти можуть 

зрозуміти та використовувати цільову мову.  

Цей метод не вимагає багато підготовки або матеріалів, треба 

заздалегідь продумати рухи. Метод може бути пристосований для будь-якої 

ситуації, потрібно лише вчителю використовувати свою фантазію. Проте цей 

метод має і недолік – це шум у класі та недисциплінованість учнів, але ж, будь-

яка гра створює необхідні психологічні умови і сприятливу атмосферу для 

всебічного розвитку. 
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ОСМИСЛЕННЯ ІДЕЇ СВОБОДИ У РОМАНІ С.ЖАДАНА 

«ВОРОШИЛОВГРАД» 

 

 Творчість Сергія Жадана посідає значне місце в сучасній українській 

літературі. Письменник належить до покоління «дев'яностиків» ─ особливого 

в українському літературному процесі ХХ століття. У своїх роботах С. Жадан 

порушує актуальні проблеми, тому його твори є досить цікавими для 

прочитання та дослідження. 

 Одне з найважливіших питань, яке Сергій Жадан намагається вирішити 

у своїй творчості, ─ це питання свободи людини. Адже автор і територіально, 

тобто за місцем народження, і духовно, пов’язаний  із подіями, що 

відбуваються на Сході України, де тема свободи постала особливо серйозно. 

https://www.tpr-world.com/dr-james-asher.html
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У своїх роботах письменник намагається дійти до розуміння витоків подій 

сьогоденності, але на жаль, ці події пов’язані лише з політичними, а й з 

моральними та інтелектуальними факторами. 

 Концепція свободи у творчості Сергія Жадана виконує функцію 

розкриття розбіжностей у житті людини, адже свобода є та існує всюди і 

водночас, ніде. [4: 32] 

 Свобода розглядається як основна ознака життя особистості, здатність 

людини діяти відповідно до власних інтересів та бажань. 

 У романі «Ворошиловград» ми бачимо людей, які стикаються з 

життєвими подіями, які, в сою чергу, намагаються придушити свободу та 

знівелювати людську особистість. 

 Сам Сергій Жадан говорить про роман: «меланхолійний, ліричний, 

наповнений усілякими соціальними реаліями, у ньому доволі суттєвий 

соціальний контекст»[7]. Це роман «про пам’ять, її безперервність та 

важливість», про те, «що потрібно захищати себе, своїх близьких, свої 

принципи, свою територію, своє минуле, своє майбутнє. Це роман про опір, 

роман про протистояння, про захист своїх принципів від зовнішнього тиску» 

[7]. 

 Твір «Ворошиловград» розповідає історію молодої людини, яка 

підсвідомо стала жертвою свого часу. Герман Корольов та його однолітки – 

частина «втраченого покоління» періоду розпаду Радянського Союзу на 

території України. 

 Роман «Ворошиловград» порушує питання пам'яті. Герої твору постійно 

згадують минуле, переглядають старі фотокартки та листівки чи обідрані стіни 

занедбаних піонертаборів, згадуючи моменти свого дитинства, юнацтва, 

молодості. Яскравим символом такої пам'яті також виявляється 

Ворошиловград – радянська назва Луганська. 

 Персонажі з легкістю отримують повну свободу, але не в змозі нею 

правильно скористуватися. Через це молоді люди опиняються на межі між 

безглуздим минулим та безнадійним майбутнім, а все їх сьогодення – це 

чергова спроба вирватися із рамок пострадянського соціуму, заповнити 

душевну порожнечу. 

 Письменник намагається показати вплив соціальних заворушень на 

підростаюче покоління та їх наслідки у подальшому житті. 

 У творі наявні мотиви безпорадності, зневіри на краще майбутнє, 

внутрішньої несвободи особистості. 

 С. Жадан розкриває різні прояви «втраченості» молоді 90-х. Так, він 

наголосив, що при повній свободі дій та встановленні власних ціннісних 

орієнтирів, людина з легковажністю ставиться до будь-яких обов’язків та 

правил. Однак сам Герман знає, що для того, щоб зберегти своє "Я", слід 

дотримуватися певних принципів. 

 Однією з провідних тем роману «Ворошиловград» є мілітарність. Але ця 

мілітарність встановлюється не лише війнами, а й спортом. Футбол у романі – 

це команда і друзі, і тому гра Германа проти газовиків стає поштовхом до 

оборони аеродрому. За допомогою теми футболу висвітлюються ідеологічні 
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конфлікти, політичні гасла, так як футбол – це поле свободи, емоцій і бажань 

радянської людини. [6] 

 Ідея свободи реалізується також і через мотив музики, який має суттєве 

значенні у романі «Ворошиловград». Адже музика як підтекст до подальшого 

розгортання подій у творі. 

 Музика в певному контексті символізує свободу душі.  Наприклад, 

Герман докоряє Льоліку, що той, мовляв, слухає музику Паркера, нав’язану 

йому братом: «Я би на твоєму місці не довіряв його музичним смакам, – сказав 

я Льоліку. – Потрібно слухати музику, яку любиш» (1: 30).  

Музика для героїв С. Жадана поєднана з моментом життєвого вибору: «своя» 

(свідомо обрана) та «не своя» (нав’язана), вона підкреслює процес 

самоздійснення або повну неспроможність героя бути собою. 

 Таким чином, Герман, який уперто захищає в «українських преріях» 

автозаправку від усесильного загарбника-олігарха, є носієм певної «вищої 

ідеї». Це ідея особистої свободи, незалежності, непокори – навіть всупереч 

логіці самозбереження. 
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