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низького походження... Ось мій злочин, добродії...» [6, с. 371]. Жульєн 
вперше постає чесним хоча б перед самим собою. 

Хлопець гідно зустрів смерть. Автор демонстративно показує, що 
гине розумна молода людина, яка під впливом суспільних норм і 
цінностей, намагалась реалізуватися у тогочасному суспільстві.  

Отже, простежуючи шлях головного героя, бачимо моральне падіння 
людини, втрату найкращих людських рис та якостей. Обраний Жульєном 
шлях, привів його до злочину, в’язниці, смерті. Трагізм його долі у впливі 
соціуму на формування вибору життєвого шляху. 

Проблема трагічного конфлікту гордої самотньої особистості 
й суспільства, бунту й загибелі, яка є центральною в романі, традиційна 
для романтизму, але вирішена вона Ф. Стендалем в реалістичному ключі 
та реалістичними засобами. 

Подальші наукові дослідження будуть направлені на вивчення 
жіночих образів у творчості Стендаля, зокрема, аналіз реалістичних рис 
у зображенні типових персонажів своєї епохи. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ МАНЕРИ ОЛЕКСАНДРА МУРАШКА 
 
Україна славиться великою кількістю талановитих поетів, музикантів, 

скульпторів, архітекторів, художників, які зробили значний внесок не 
лише в розвиток української культури, а й Європи в цілому. Одним з таких 
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діячів є український живописець Олександр Олександрович Мурашко. 
Життєвий та творчий шлях О. О. Мурашка досліджували Є. Орлова, 

Л. Амеліна, О. Жбанкова, А.Балдинюк, Е. Блажко, М. Карповець та ін. 
Актуальність роботи зумовлена тим, що на сучасному етапі відсутній 

детальний аналіз творчості та художнього методу О. О. Мурашка. 
Мета роботи – дослідити особливості творчої манери та живописну 

спадщину Олександра Мурашка. Досягнення поставленої мети передбачає 
вирішення наступних завдань: розглянути еволюцію художньої манери 
митця та проаналізувати творчу спадщину художника. 

Його називали першим українським європейцем, Сєровим і 
Кустодієвим України, який наважився змагатися із художниками Європи і 
Росії, як академістами, так і передвижниками. Картини, портрети, етюди 
О. О. Мурашка полонили весь світ. У його роботах поєдналися реалізм та 
імпресіонізм, щоб у тонкій та оригінальній манері передати дитячі радощі, 
світ дорослих почуттів і думок, турботи українського селянина і такий 
далекий світ французьких кокоток [3, с. 18]. 

Від традиції О. О. Мурашко переходить до новаторства. В його 
живописі органічно з’єдналися імпресіоністична пленерність і етюдність з 
чіткою організацією форм, їх декоративним узагальненням і 
монументалізацією. Все це сповнене силою емоцій художника – 
темпераментного, динамічного, із почуттям краси світу в душі. 

Прагнення віднайти нову формулу мистецтва, яка б відповідала 
характеру часу, стало рисою ХХ століття. В Україні митець О. Мурашко 
став першим, хто пішов шляхом пошуків та експериментів. Від 
імпресіоністів іде його ескізність, від арт нуво – манера писати широким 
пензлем, а реалізм оберігав від порожньої формотворчості. Його художня 
манера схожа з віртуозною художньою манерою шведського художника 
Андерса Цорна.  

Щаблі еволюції творчості художника можна спостерігати на його 
портретних творах. Помітно, як поступово художник виводить свою модель з 
інтер’єру на природу, яка виступає не фоном, а органічним середовищем, 
що перебуває в емоційному та духовному зв’язку з людиною. Помітним є 
шлях майстра від колористичної стриманості, притаманний його раннім 
роботам, до такої посиленої кольорової інтонації, що портрет 
перетворюється на знак краси та щастя. Можна простежити зміни в його 
ставленні до моделі: від поглибленого психологізму – до узагальненого 
трактування образу, підпорядкованого живописно-пластичним задумам 
художника. Хоча кожне обличчя на його портретах має свій особистий 
настрій попри ескізність і широкі мазки фарб. 

Зміни відбуваються і в його трактовці народної теми – вона 
ускладнюється, образи стають глибшими, справді психологічними. Вихор 
веселощів ярмарку вщухає й дає місце тихому суму, спокою, стану, коли 
людина залишається наодинці зі світом своїх почуттів. Декоративізм 
синтезується з психологізмом [3, с. 18–19]. 

Картина «Запорожці» набула надзвичайної популярності серед 
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фахівців та широкого загалу глядачів. О. Мурашко взяв за предмет 
зображення зовсім малопривабливий епізод похорону. Але за ним молодий 
художник зумів відчути й показати героїку битв, і хоробрість людей – 
войовників за вітчизну. Композиція картини розгортає панораму всієї 
сцени – показує багатофігурний гурт, темні купи дерев, що здіймаються за 
ним. Світлим кольором одягу художник виділяє три центральні постаті, 
котрі своїм рухом визначають розмірену ходу всієї процесії. Відблиск 
свічок серед нічного лісу не тільки створює цікавий ефект гри світла і тіні, 
а й передає відчуття тривожного неспокою. Образи людей вражають своєю 
індивідуальністю, силою характерів. У картині оригінально поєдналися 
глибокий життєвий реалізм і висока поетика доби [2, с. 68]. 

Найзнаменитіша картина О. Мурашка – це «Карусель». Двійко дівчат- 
підлітків на сірих у яблуках «кониках». І скільки захоплення в їхніх обличчях, 
скільки святковості в убранні. А яка експресія в майстерній передачі руху 
й настрою, повноти буття. Жанровий епізод, зупинена мить, вихоплена з 
сільського життя початку століття, переростає в картині у подію. 

Саме підтекст, внутрішній психологізм образів стає головним. Рух 
каруселі, і внутрішній стан дівчат майстерно передано не лише 
композицією картини, позами її героїнь, а й кольором. На десятій 
Міжнародній виставці в Мюнхені 1909 року саме цим полотном дебютував 
український митець Олександр Мурашко. «Карусель» було відзначено 
Золотою медаллю. 

Особливе місце в житті й творчості майстра посіла Маргарита 
Августівна Крюгер, яка стала постійною моделлю художника відразу після 
того, як вони одружилися. Зображуючи Маргариту в кріслі на тлі ставка 
(«Біля ставка. Портрет Маргарити Мурашко», 1913), митець прагне 
більшою мірою передати не стільки характер жінки, скільки ту міру 
взаємин природи і людини, що втілює їхню абсолютну гармонію. Контраст 
тіні та яскравого сонячного світла об’єднуються в пронизливий образ літа. 
Колір переходить у світло. У променях спекотного сонця мажорно звучать 
акорди синіх, фіолетових, зелених тонів. Декоративна сила барв яскравого 
дня посилюється і тими рожевими кольорами, що полум’яніють на 
величезній синій шалі, так органічно вписаній у довкілля [3, с. 21]. 

Останнім значним твором О. Мурашка була «Селянська родина» 
(1914 р.), в якій поєдналися національне начало, декоративність, 
монументальність і реалізм образів, Колористичне багатство картини з 
примхливою грою сонячних рефлексів у хатньому інтер’єрі наповнило 
полотно відчуттям захоплення художника родинним селянським щастям, 
красою народних традицій [1, с. 77]. 

Отже, для художньої манери О. Мурашка притаманне поєднання 
реалізму та модернізму, етюдністю, монументальність, гармонія людини з 
природною, широка палітра фарб та кольорів, що створює ефект 
присутності природи. «Запорожці», «Карусель», «Біля ставка. Портрет 
Маргарити Мурашко», «Селянська родина» – це популярні картини не 
лише в Україні, але й за її межами. 
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ЗМІСТ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХΙ столітті 

турбота про здоров’я молодого покоління, виховання в них основ  
здорового способу життя (тут і далі – ЗСЖ) визначається як одне з 
пріоритетних завдань. Воно актуалізується на рівні дошкільної освіти, оскільки 
негативний екологічний стан навколишнього середовища, недостатня 
ефективність системи охорони здоров’я, зниження життєвого рівня переважної 
більшості родин провокують погіршення здоров’я дітей від самого 
народження. Головна увага науковців та педагогів-практиків нині приділяється 
тому, що здоров’я треба не стільки повертати, скільки змалку виховувати у 
кожної людини усталені звички і потребу здорового способу життя. 

Слід зазначити, що з прийняттям нової редакції Базового компоненту 
дошкільної освіти в Україні (тут і далі – БКДО), яким задекларовано 
необхідність формування в дитини системи життєво важливих 
компетенцій, було вказано й на необхідність «виховання в дитини 
позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних 
фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих 
навичок та навичок безпечної життєдіяльності» [1, с. 6]. У зв’язку з цим 
було переглянуто зміст тих знань, уявлень, умінь та навичок дітей у галузі 
здорового пособу життя, які відповідають вимогам часу та основним 
положенням БКДО в Україні. 

Зміст – це упорядкована система знань, умінь та навичок, що 
допомагає людині реалізовувати переконаність у дійсності, стимулює 
навчальну та практичну діяльність, формує необхідні до віку соціальні 
почуття тощо. Зміст валеологічної роботи вихователя визначають державні 
комплексні програми, а також авторські програми виховання у дітей 
здорового способу життя.  

Здійснений нами аналіз змісту державних комплексних програм 
дошкільної освіти засвідчив, що усі вони містять завдання щодо зміцнення 


