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Практичне завдання 

Мета: закріпити значення та проаналізувати рівень соціальної адаптованості, розуміння 

соціальних понять і термінів; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати повагу спеціальності, оточуючого середовища 

Хід завдання: 

     Як Вам відомо, маргінальність — це термін, яким позначають  перехідний, структурно не 

визначений соціальний стан суб’єкта. 

     Маргінали — це люди, які з різних причин випали із звичайного соціального середовища і не 

здатні примкнути до нових соціальних спільнот (іноді з причин культурної невідповідності) 

люди, що відчувають сильну психологічну напругу і переживають кризу самосвідомості. 

     У науковій літературі знайдіть ширшу інформацію про маргіналізацію. 

Уважно прочитайте наведений нижче матеріал і дайте відповідь на поставлене запитання: 

     «Ван Гог народився в Голландії, в родині протестантського пастора. Вся його життя 

представляла безперервний ланцюг розчарувань і невдач. Поступово в компанію з торгівлі 

творами мистецтва, одним із співвласників якої був його дядько, він якийсь час жив в 

Лондоні, поки нещасна любов не змусила його залишити службу. Потім Ван Гог пробував 

стати священиком, але і ця кар'єра не вдалася. Намагаючись 

знайти вихід емоційний і духовній напрузі, він звернувся до 

мистецтва. Ван Гог писав картини всього 10 років, але 

створені ним полотна вражають кількістю і своєрідністю. 

Небачена виразність лінії пізніше справила величезний 

вплив на фовістів і експресіоністів.  

     При цьому за все своє життя Ван Гог зумів продати 

тільки одну свою картину. Посилююча душевна хвороба 

набула такої гостроти, що він навіть відрізав собі вухо, а під 

кінець життя більшу частину часу художник проводив в психіатричних клініках, де 

продовжував працювати. У 1890 р він перебрався в Овер-сюр-Уаз, 

містечко на півночі Франції, щоб бути ближче до брата. Там після 

спалаху творчої активності, коли за півтора місяці він написав 

близько 70 полотен, Ван Гог помер через дві доби після пострілу собі в 

живіт.  

      Нині твори Ван Гога знамениті на весь світ. Репродукції з його 

картин розходяться мільйонними тиражами, а самі картини 

продаються за десятки мільйонів доларів. Але життя Ван Гога, 

невдахи і знедоленого, було сумною протилежністю його запізнілою 

слави». 

    Чи можна назвати Ван Гога маргіналом? Обґрунтуйте свою 

відповідь.     Наведіть приклад — (маргінальних типів) із кінематографа чи художньої 

літератури, аргументуйте свою відповідь.Рекомендована література: Волович В. І. 

Соціологія : підручник. -  К: ЦУЛ, 2019;       Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. 

Юрій. – Київ: Кондор, 2019 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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