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цікаві форми організації позакласної діяльності: евристичні бесіди, різні 
екскурсії, прогулянки в природу (в ході яких можна організувати збирання 
листочків для гербарію, спостереження за погодою та тваринами). Це 
можуть бути і малювання різних тварин та рослин своєї місцевості 
відповідно до теми уроку, і розповіді про своїх домашніх улюбленців, 
розігрування різноманітних життєвих ситуацій щодо поведінки в природі. 
Означенні заняття сприяють естетичному, інтелектуальному, моральному, 
екологічному вихованню учнів, допоможуть дітям орієнтуватися 
суспільстві та природі, мати свою власну думку, оберігати природу. 

Великої ваги вчені надають забезпеченню уроків природознавства 
необхідними наочними посібниками та виготовленню цих посібників 
самими учнями. Справді дуже цікаво, коли діти можуть виготовити щось 
самостійно чи разом з вчителем. Це можуть бути цікаві книжечки про 
погоду, про пори року. Наприклад, вчитель може об’єднати учнів в групи і 
кожна група створить свою книжечку упродовж певної пори року. Одна 
група буде виготовляти її на основі своїх спостережень за рослинами, інша 
– за тваринами, третя – за людьми. 

Завдяки означеному в статті можна сформувати не лише бажання та 
пізнавальний інтерес щодо вивчення природи на уроках природознавства, 
а й виховати в учнів любов та дбайливе ставлення до природи. 
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ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ ЙОГАННЕСА БРАМСА:  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Йоганнес Брамс – видатний національний художник німецького 

народу, композитор, піаніст і диригент, один із головних представників 
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епохи романтизму. Його музика насичена глибоким життєвим змістом та 
затверджує реалістичні принципи народності мистецтва. Він вніс цінний 
внесок у музичну культуру другої половини 19 століття.  

Його батько, який пройшов важкий шлях від бродячого музиканта-
ремісника до контрабасиста Гамбурзького філармонічного оркестру, дав 
синові початкові навички гри на різних струнних і духових інструментах, 
але Йоганнеса більше приваблювало фортепіано.  

За рекомендацією його друга, скрипаля Й. Йоахіма, Й. Брамсу 
випала нагода особисто познайомитися з Р. Шуманом. Це сталося 30 
вересня 1853 року. Р. Шуман умовив композитора виконати що-небудь з 
його творів і вже після декількох тактів скочив зі словами: «Це повинна 
чути Клара!» Вже на наступний день серед записів у видатковій книзі 
Р. Шумана з’являється фраза: «В гостях був Брамс – геній». Клара Шуман 
теж відзначила першу зустріч з Й. Брамсом в своєму щоденнику: «Цей 
місяць приніс нам чудове явище в особі двадцятирічного композитора 
Брамса з Гамбурга. Це – справжній посланець Божий! По-справжньому 
зворушливо бачити цю людину за фортепіано, спостерігати за його 
привабливим юним обличчям, яке освітлюється під час гри, бачити його 
прекрасну руку, з великою легкістю справляється з найважчими пасажами, 
і при цьому чути ці незвичайні твори…». 

З ранніх років Й. Брамс допомагав батькові утримувати сім’ю, 
граючи на фортепіано в портових кабачках, роблячи аранжування для 
видавця Кранца, працюючи піаністом в оперному театрі. Майбутній 
композитор провів дитинство в нужді, але, не дивлячись на це багато 
писав. До двадцяти років він був уже автором численних творів у різних 
жанрах. Його перші видані твори (3 сонати і скерцо для фортепіано, пісні) 
виявили ранню творчу зрілість молодого композитора, що привернуло 
загальну увагу. 

Брамс писав музику камерну і симфонічну, для фортепіано, а також 
для голосу і хору. Як піаніст-віртуоз, він часто виконував прем’єри своїх 
творів, а також співпрацював з провідними музикантами свого часу, в тому 
числі з піаністкою Кларою Шуман і скрипалем Йозефом Йоахімом. Багато 
з його творів стали основними в сучасному концертному репертуарі. 
Й. Брамс був безкомпромісним перфекціоністом, він знищив частину своїх 
робіт, а деякі залишив неопублікованими. 

Даниною віденської (в т. ч. Шубертівської) традиції побутової 
музики стали вальси для фортепіано в 4 і в 2 руки (1867). Також «Пісні 
кохання» (1869) і «Нові пісні любові» (1874) – вальси для фортепіано в 4 
руки і вокального квартету, де композитор іноді стикається зі стилем 
«короля вальсів» Й. Штрауса (сина), музику якого він високо цінував. 

З середини 70-х років Й. Брамс цілком віддається творчій діяльності. 
Набуває популярність як піаніст, особливо охоче виконував партію 
фортепіано у власних камерних ансамблях (грав Й. Баха, Л. Бетховена, 
Р. Шумана, свої твори, акомпанував співакам). Багато подорожує (відвідує 
міста Німеччини, Угорщини, Голландії, Швейцарії, Галичині, Польщі). 
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У 1880 році Й. Брамс відправився в Бад Ішл, думаючи, що там його 
менше будуть турбувати туристи та мисливці за автографами. Місце 
дійсно було дуже спокійним, що сприяло зміцненню його здоров’я і 
покращило душевне самопочуття. Тоді ж почалася його дружба з Іоганном 
Штраусом. Й. Брамс був зачарований особистістю і музикою цього 
композитора. 

Влітку наступного року Йоганнес переселився в Прессбаум, де 
завершив Другий фортепіанний концерт, радісний характер якого нагадує 
про мальовничий ландшафт Віденського лісу. 

Таким чином, до фортепіанного творчого доробку Й. Брамса увійшло 
багато творів різних жанрів, серед яких доцільно виділити варіації, скерцо, 
п’єси, рапсодії, фуги, інтермецо, сарабанди, балади, концерти для 
фортепіано з оркестром та ін. Слід відмітити й новаторство композитора, 
яке яскраво проявилося і в області ритму, який у нього надзвичайно 
вільний і активний завдяки частим і різноманітним синкопам. Отже, 
Й. Брамс збагатив світову музичну літературу низкою видатних 
інструментальних творів, які охоплюють велике і різноманітне коло 
образів, виражають хвилюючі романтичні почуття. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ 

ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ 
 
Українська економіка суверенної держави постійно розвивається 

разом з державою і за весь час переживала непрості часи. Це відчували всі 
громадяни і могли спостерігати в космічно швидкому зростанню цін через – 
гіперінфляцію. 

Гіперінфляція (гр. hyper – над, понад, лат. inflatio – здіймання, 
підняття) – один із функціональних типів інфляції, який характеризується 
високими (гіпервисокими) темпами зростання рівня сукупних ринкових 
цін. Гіперінфляція відбувається, коли середньо місячний темп зростання 
рівня сукупних цін перевищує 50 %. 

Залежно від чинника, який зумовлює гіперінфляцію, виділяють три її 
типи: 

1. Гіперінфляція попиту – проявляється у різкому зростанні 


