
Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 138 - 

Список використаних джерел: 
1. Дудко Л. А. Роль інноваційних педагогічних технологій у становленні 

конкурентоспроможних спеціалістів / Л. А. Дудко // Мультиверсум. 
Філософський альманах. – К. : Центр культури. – 2004. – № 39. –  
С. 1–4.  

2. Гайдур М. І. Підготовка майбутніх вчителів до організації навчально - 
пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах інформаційного 
середовища : дис. кандидата пед. наук : 13.00.04 / Михайло Іванович 
Гайдур. – Ялта, 2010. – 278 с. 

3. Коберник О. М. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної 
педагогічної діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Коберник, 
Г. І. Коберник. – Режим доступу : http://studentam.net.ua. 

4. Інноваційні технології у педагогіці [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ua.textreferat.com/referat-12401.html 

 
 

Євгеній Гуменюк 
Науковий керівник: к. і. н., доц. Барвінок О. В. 

 
«ЗАЛІЗНА ФРАУ» В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРЕСІ 

 
Хто ж така Ангела Меркель? Хто є тією, що пройшла нелегкий шлях 

від DasMadchen– дівчинки, як її називав канцлер Гельмут Коль, коли вона 
працювала в нього, до Machfrau– владної жінки, яка зуміла дійти до 
вершин,«будучи зайвою людиною в світі чоловіків», і тепер 
насолоджується своєю популярністю? 

Її називають «найнебезпечнішим лідером Європи», «залізною фрау». 
В пресі та медіа можливо побачити досить різні думки про неї. Взяти хоча 
б відомі еталони – «The Guardian», «Forbes», «Financial Times», «Deutsche 
Welle», «The economist», де пишуть про всіх відомих політиків. Звісно, не 
суперечливий «портрет» канцлера Німеччини в масиві різних статей в 
пресі виокремити не можливо, тому і слід розглядати її через призму 
різних інформаційних джерел.  Адже саме в сучасних засобах масової 
інформації можливо дізнатись про сучасних політиків. 

У статті Квентіна Піла «Angela Merkel: A woman of power» відомої 
газети «Financial Times», подається досить яскрава характеристика 
канцлера. Жінка, яку «в усьому світі вважають уособленням німецької 
дисципліни», колишній учений, дочка протестантського священика, яка 
отримала своє виховання у часи комуністичної Східної Німеччини. Вона 
має вплив не лише в Німеччині, а й в усій Європі, хоч в деяких країнах 
таких як Греція, Португалія та Іспанія її зображають у вигляді нациста. Та 
й у Франції вона чи не популярніша за місцевих політиків. «Вона має дуже 
сухе почуття гумору, – каже її біограф Маргарет Хекел. – У приватній 
розмові вона може бути дуже веселою. Вона може самостійно розважити 
цілу кімнату гостей» [1]. 
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Наскільки є сильною ця жінка? «На прес-конференції в Брюсселі, 
коли її запитали чи вона «довіряє» італійському прем’єр-міністру Сільвіо 
Берлусконі, вона нічого не сказала, а просто підняла очі до стелі. Потім 
вона повернулась із єхидною посмішкою до Саркозі, який посміювався 
поруч з нею, – і після цього вона дала обережну і виважену дипломатичну 
відповідь. Через шість днів Берлусконі подав у відставку». 

Ангелу Меркель в її обізнаності та знаннях порівнюють з Маргарет 
Тетчер, теж колишнім вченим. «Ангелу Меркель, як і раніше, вважають 
«дівчиною зі сходу» ті чоловіки, хто звик домінувати в її партії. Вона є 
чужою, вона ніколи не пробивала собі шлях вгору за партійною 
системою», а ще ця жінка ніколи не здається, а тому і перемагає [1]. 

У статті Йохена Ханга «Why Germans love the enigmatic Angela 
Merkel» газети «The Guardian»пояснюється, чому ж вона така популярна в 
самій Німеччині. Німці відчувають відразу до показних лідерів після того, 
як вони пішли за кайзером Вільгельмом II і Гітлером на дві катастрофічні 
світові війни. Цей народ розвинув тенденцію голосувати за більш 
помірних і серйозних лідерів. У поведінці Ангели ніхто не помітить чогось 
ексцентричного або екстравагантного. Вона не надає одягу і моді якогось 
перебільшеного значення. Не часто вдягає прикраси, завжди носить свої 
улюблені піджаки сірих, зелених та синіх відтінків і чорні брюки. Тобто 
сам стиль одягатися говорить про її переконання [2]. 

Головною причиною популярності Меркель є те, що ця «Владна 
жінка» «переконала консервативних батьків католицької Баварії, 
працюючих жінок зі старих промислових районів західної Німеччини, а 
також інтелектуальну богему Берліна, що вона є найкращим 
представником їхніх інтересів».Рейтинг «Forbes» в 2012 році назвав 
Меркель найвпливовішою жінкою світу [3]. 

Які висновки можливо зробити зараз? Ангела Меркель сьогодні 
виступає одним з регуляторів подій у нашій країні. Війна на сході України 
не залишає політика осторонь. Та, звичайно, в пресі ніхто не висвітлить ту 
роль, яку канцлер Німеччини грає у цій гібридній війні. Вона є впливовою 
жінкою сьогодення, найпопулярнішим політиком Європи та людиною яка 
взяла на себе відповідальність за врегулювання кризи євро [4].   
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