
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

   НАГЛЯДАЧ 

ПОСТОЙ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, учень 11 класу комунального закладу «Боківський опорний  заклад загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради» .

Наукові керівники: 

КЛОЧЕК ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, член Національної спілки письменників України, доктор філологічних наук; 
ЧАСТАКОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини,

член Національної спілки письменників України, кандидат філологічних наук; 

КОЛІСНИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, учитель української мови та літератури комунального закладу  «Боківський опорний заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради». 

Мета дослідження: 

висловити власний погляд на проблему – ситуацію вибору – бути гвинтиком тоталітарного ре-

жиму чи спробувати протистояти йому, боротися, залишитися людиною гуманістичних ідеалів 

Завдання дослідження: 

 розглянути причини та методи становлення тоталітаризму в демократичному суспільстві на

прикладі країни Паторії;

 осмислити вплив примарних ідеалів на спосіб життя, свідомість та мораль громадян вигада-

ної країни;

 розкрити сутність характерів героїв, що опинилися в ситуації вибору;

 ствердити думку про важливість боротьби як єдиного  способу існування людської особис-

тості: боротьби з самим собою, з жорстокістю та вульгаризацією суспільства, з кривавими

методами творення історії;

 відтворити картину власного бачення даних проблем шляхом її художнього осмислення у

творі «Наглядач».

Методи дослідження: 

аналізу і синтезу, порівняльно-історичний.
Об'єкт дослідження: життєві ситуації, переосмислені на рівні 

власної творчості.  

Предмет дослідження: внутрішня драма людини, що є свідком 

становлення та розквіту тоталітарної системи правління вигаданої 

країни Паторії, боротьба прогресивно налаштованих особистос-

тей за гуманізацію суспільства та загальнолюдські цінності навіть 

ціною власного життя: «Поки бореться хоч один, надія є». 

Хід дослідження: 

Робота складається з п’яти розділів. Місце подій – вигадана 

країна з тоталітарною системою правління – Паторія. Час 

подій – умовний. Головні герої твору, Карл Шрайдер, Га-

рольд Гадовскі, Йосип, опиняються в ситуації вибору між 

зрадою та вірною дружбою, життям та смертю, боротьбою 

та покорою, незаплямованим сумлінням та ситим життям. 

В роботі подано детальні описи способу життя людей, що є 

гвинтиками тоталітарної системи, зомбованих примарними 

ідеалами, засліплених «святою» вірою в непо-хитні закони 

«правдивої» Робітничої партії та Великого Вождя. Численні 

монологи та діалоги розкривають сутність різних 

характерів громадян вигаданої країни, що стала в’язницею 

та катівнею як фізичної, так і моральної оболонок 

людського «я», спотворила свідомість  багатьох епізодич-

них персонажів та перетворила особистостей у неособисто-

стей, які стали натовпом. Проблеми добра і зла, життя і 

смерті, вірності та зради, батьків і дітей, боротьби та сліпої 

покори розкриваються через призму становлення нового 

політичного режиму вигаданої країни, яка є прямою проєк-

цією країни реальної. 

  Отже, у нашому творі «Наглядач» ми висловили власний погляд на ситуацію вибору – бути гвинтиком 

тоталітарного режиму чи спробувати протистояти йому, боротися, залишитися людиною гуманістичних 

ідеалів.  

     Розглядаючи причини та методи становлення тоталітаризму в демократичному суспільстві на прикла-

ді країни Паторії, ми створили оповідання, назва і проблематика якого закладають розуміння виникнення 

та існування тоталітарного суспільства та способу життя, моральних цінностей його представників.  

     Осмислюючи вплив примарних ідеалів на спосіб життя людини, ми відтворили в творі «Наглядач» 

проблеми життя і смерті, вірності і зради, батьків і дітей, боротьби та покори, застерігаючи читача від 

скоєння тих помилок, яких припускаються головні герої оповідання, мешканці вигаданої країни Паторії, 

ідучи на компроміс зі своїм сумлінням, стаючи гвинтиками в жорстокій, антилюдяній каральній машині.  

     У процесі роботи над оповіданням ми розкрили сутність характерів героїв, що опинилися в ситуації 

вибору. Сюжет оповіді насичений діалогами та монологами, які розкривають глибинні причини вчинків 

героїв, ілюструють складну внутрішню боротьбу з власними вадами. Карл Шрайдер, закладаючи свого 

друга, стає на хитку стежку зради, опиняючись у полоні ненажерливої до людської крові тоталітарної си-

стеми. А через багато років його син Йосип, витримуючи нелюдські катування, жертвує власним життям 

заради демократичних ідеалів, загальнолюдських моральних цінностей, світлого майбутнього своєї дити-

ни, в ім’я великої боротьби за прогресивний поступ людства. Дві долі—долі батька й сина, які протистав-

ляються у творі, символізують різні шляхи виходу зі, здавалося б, безвихідних ситуацій. Тому ідейним 

осердям творчої роботи є проблема вибору між ситим, покірним, навіть блюзнірським життям та бороть-

бою за щасливе майбутнє на демократичних засадах.  
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Очікуючи на тоталітаризм 

http://litakcent.com/2014/03/24/ochikujuchy-na-totalitaryzm/ 

Ілюстрація до твору Дж. Орвелла «1984» 

https://pikabu.ru/story/12_krutyikh_antiutopiy_5280103 
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Висновки 

https://efrem2efrem.blogspot.com/2012/01/blog-post.html 




