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медійною підтримкою тощо [4, с. 22–27]. 
Отже, ІКТ у вивченні природознавства сприяє підвищенню 

ефективності засвоєння матеріалу, ефективному, всебічному і 
гармонійному розвитку дитини, розкриттю талантів учнів, суттєво впливає 
на зміст, форми, методи і засоби навчання. Використання ІКТ стимулює 
пізнавальну активність учнів, емоційну сферу та інтелектуальні почуття. За 
цих умов підвищується працездатність школярів, зацікавленість їх різними 
видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне 
мислення, розширюється їх світогляд. Застосування ІКТ під час вивчення 
природознавства сприяє реалізації особистісно-зорієнтованого підходу, 
поетапному засвоєнню знань, умінь та навичок, формуванню ключових 
компетентностей учнів. Підвищується результативність навчання.  
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ЛЕГЕНДА ТА СУЧАСНІСТЬ У ТВОРІАЛАНА ГАРНЕРА  

«СОВИ НА ТАРІЛКАХ» 
 
Актуальність теми полягає у ознайомленні українського читача із 

творчістю сучасного британського письменника Алана Гарнера, а також – 
опосередковано – з валлійським середньовічним епосом «Мабіногіон». 

В українського читача досі було не багато можливостей 
ознайомитися з фольклором Британських островів (що включає міфи та 
легенди Ірландії, Англії, Шотландії а також Уельсу), особливо у його 
зв’язку з сучасною літературою. Ми безпосередньо зосередимось на 
представленні валлійського епосу «Мабіногіон» та введенні до українського 
літературознавчого контексту творчості англійського письменника Алана 
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Гарнера, а також проаналізуємо взаємодію легендарних мотивів у творі 
сучасного автора. 

Сучасний англійський письменник Алан Гарнер (н. 1934 р.), відомий 
перш за все своїми фентезійними романами для дітей та переказами 
традиційних англійських народних казок. Його творчість заснована історії 
та фольклорі Британських островів. У повісті «Theowlservice» («Совы на 
тарелках», пер. Н. Демурова) знайшли відображення наступні легендарні, 
фольклорні сюжети та мотиви: 

1. Історія про Лью Лло Джифса, Гронва та Блодвед. Автор взяв цих 
персонажів із четвертої гілки епосу «Мабіногіон», історії «Мат, син 
Матонві»[2]. Хоча письменник використав образи цих героїв, істинну суть 
легенди він опустив (наприклад, не вказано ні деталей вбивства Ллю Лло 
Джифса, ні причини виникнення Блодвед). 

2. Відображення різноманітних подій із названого валлійського 
епосу в оповіді героя, втілення легендарних сюжетів відобразилось у 
вчинках героїв твору Гарнера. Так, столяр Гув Полубекон розповідає, яким 
способом він обдурив сусіднього фермера: за його свиней Гув віддав 
останньому півдюжини коней із золотими сідлами та дюжину борзих 
собак, яких Гув створив із грибів. Цей  фантастичний момент в точності 
знаходимо в епосі «Мабіногіон» (також четверта гілка – «Мат, син 
Матонві»), де чаклун Гвідіон для того, щоб завоювати прихильність свого 
короля Мата, обдурює короля сусідньої держави точно таким же способом, 
як згадано в книзі Гарнера. 

3. Присутність кельтської фольклорної традиції. а) Світ магії 
присутній у реальному часі. В нього можна легко потрапити, зайшовши 
або в ліс або в печеру. Головний герой «Сов на тарілках» Гвін, заходить в 
ліс попри всі заборони, де й знаходить Елісон, дівчинку, яка втілює 
легенду в життя. б) Провідники  магічного світу – собаки. Головний герой 
книги Гарнера не зміг покинути рідний край через те, що його 
наштовхнули на слід домівки собаки. в) Присутність магічних обставин. 
Камінь з наскрізною дірою – через який видно героїв легенди. Головний 
герой не може покинути рідні місця через погодні умови: дощ, обвал трьох 
дерев. Дикий кабан наштовхує його на місце артефактів, і глибоко під 
корінням герой знаходить частину списа, яким був вбитий Ллю Лло 
Джифс, медальйон Блодвед та педаль мотоциклу.  

Як було зазначено раніше, Гарнер у своєму творі «Сови на тарілках» 
змінює, трансформує легенду. Зокрема це можна побачити й в деталях: 
образ Блодвед, героїні епосу, зустрічаємо на сервізі, потім на картині в 
більярдній, де квіти намальовані наче кігті сови; на тарілках Елісон бачить 
сов, намальованих із квітів, і тільки одна вона змогла розгледіти цих 
птахів. Також Гарнер підкреслює вічність легенди. Події відбуваються в 
Уельсі, на маленькому хуторі, де усі мешканці знають один одного. Коли 
оголосили, що Блодвед повертається, люди це сприйняли як буденність – 
епос живе тут. 

Вічність легенди втілюється також у відносинах матері головного 
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героя Ненсі та столяра Гува. Згідно з легендою, Ненсі ототожнюється з 
Блодвед, а Гув Полубекон із ЛльюЛлоДжифсом. Проте третій герой 
чоловік, якого кохала Ненсі – Бертрам, ототожнюється з Гронвом, і він 
помирає від рук Гува (його смерть підкреслено «сучасна» їхавши на 
мотоциклі не  зміг натиснути гальмо). Винуватиця всього жінка – кохала 
одного, проте спокусила іншого, через що й давня легенда повернулася до 
життя. Ось чому і головний герой Гвін знаходить педаль у схованці 
артефактів.  

Перегук з легендою вбачаємо також у словах раніше згаданого 
ГуваПолубекона – він розказує, як обдурив фермера, і цей епізод цілком 
взято з епосу. Це підводить читача до того, що сучасний чоловік Гув – 
нащадок мага Гвідіона [3, с. 235]. Усі чоловіки його роду несли на собі 
прокляття, ось чому його дід створив сервіз, а дядько картину задля того, 
щоб замкнути магічну енергію Блодвед. Як він пізніше зазначить, її 
негативну силу можна контролювати.  

Не можна оминути й бестіарний код, заявлений у самій назві книги 
Гарнера. У валлійців сова – птаха смерті. За легендою, дівчину було 
перетворено на сову як покарання за смерті через її вину. Сова – птаха, яку 
ненавидять усі інші птахи, й ось чому Блодвед мала страшенну лють. Через 
самотність, озлобленість інших, злоба в ній росла. Дівчину створили із 
квітів, проте видали заміж, не спитавши її думки. У творі Гув Полубекон 
так і зазначає – « Она хотела быть из цветов, но вы сделали ее совой… 
Чего же вам жаловаться, если она выходит на охоту…» [1, с. 49]. Сила 
Блодвед показана в ненависті, в злості. А коли Елісон почала помирати від 
нападів сов (підшкірні порізи), тільки Гвін міг це зупинити, але не хотів – 
йому заважали злість та образа на її брата Роджера. У творі зображена 
ворожнеча між валлійцями та англійцями, традиційне для народних казок 
та переказів протистояння народів Британії. Тільки після того, як Рождер 
вибачився, Гвін зупинив негативну силу. Він пробачив. Протидія злу 
полягала в прощенні. Тільки тоді Роджер зміг сказати:»Она не сова, она не 
изперьев, она вся в цветах, с ног до головы» [1, с. 110]. Ці слова були 
сказані для того, щоб заспокоїти Елісон і сила ненависті зупинилась, 
перетворившись на квіти. 

«Cови на тарілках» – книга, де автор дає читачу право самостійно 
виявити витоки легендарних мотивів. Багато тут передано через простий 
діалог, немає детального представлення подій, дані лише певні натяки. В 
рівних частинах у творі знайшли відображення давньоваллійський міф та 
сучасне життя, що й поєднує легенду з авторською літературою, минуле з 
теперішнім. Ця умовно дитяча книга вимагає від читача багатої уяви і 
розуму [4]. В повісті Гарнера, окрім фантастичних елементів, не менш 
важливими постають проблеми національної приналежності (валлійці-
британці); людських відносин у сім’ї (складні стосунки Ненсі та її сина 
Гвіна; віддаленість вітчима Клайва не тільки від Елісон, а й від власного 
сина); проблема вибору (батьки вирішують за Роджера та Елісон їхню 
подальшу долю; бажання Ненсі втекти з долини; бажання Гвіна 
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залишитись з батьком). 
У творі Алана Гарнера «Сови на тарілках» відображена легенда 

«Мат, син Матонві» із четвертої гілки валлійського епосу «Мабіногіон». У 
повісті Гарнер використовує образи трьох героїв із давньої легенди 
(ЛльюЛлоДжифс, Гронв, Блодвед), а також численні символічні, казкові та 
міфопоетичні паралелі з зазначеною легендою, що й створило особливий 
фольклорний колорит у творі. Інтерпретація  автора полягає у тому, що він 
не вказав деталей валлійського епосу, натомість відобразив один з 
легендарних сюжетів зі своїм доповненням, що проявилось як в деталях 
(сервіз, картина), так і в подіях (зокрема, у фіналі твору – сови 
перетворились на квіти, сила Блодвед закінчилась). Таким чином, автор 
змінює, трансформує легенду валлійського середньовічного епосу 
«Мабіногіон», вводячи деякі елементи епосу в сучасну історію, 
встановлюючи зв’язок між легендою та сучасністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ 

СКАУТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ПЛАСТ 
 
Національна скаутська організація України Пласт була і залишається 

привабливою для людей різних вікових категорій уже понад 100 років. 
Пласт зберігає свою специфіку, що виявляється у цілісному виховному 
процесі, у пластовій методиці виховання, традиціях, ціннісних орієнтаціях. 
Зараз, у час, коли як ніколи гостро постала проблема патріотичного 
виховання дітей та молоді, вивчення теоретичних засад та практичного 
досвіду виховної діяльності Пласту є надзвичайно актуальним, оскільки 
саме ця організація виховала немало відомих громадських діячів України. 

Проблемам становлення та розвитку НСОУ Пласт, вивченню 
організаційно-педагогічних основ виховного процесу в організації 
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