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СЕКЦІЯ 1.
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

7

УДК 371.13:502.2:373.3

Бальоха Альона Сергіївна

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ВИМОГА
У

статті

розкрито

проблему

формування

природознавчої

компетентності майбутніх учителів початкової школи. Визначено суть та
обґрунтовано зміст природознавчих компетенцій на основі теоретичного
аналізу досліджень вчених-методистів.
Ключові слова: компетенція, компетентність, майбутній вчитель
початкових класів, природознавча компетентність.
Кардинальні зміни в освіті, пов’язані з її реформуванням, ставлять високі
вимоги до особистості вчителя, зокрема вчителя початкових класів. Результати
наукових пошуків дають нам підстави стверджувати, що сьогодні в освіті
актуальним стає не набуття готових знань, умінь і навичок майбутнім вчителем,
а вміння користуватися ними для вирішення життєвих проблем, виконання
ключових функцій, компетенцій [1]. Саме тому, думки багатьох учених та
науковців і досі зосереджені на визначенні змісту та умов формування
компетентного фахівця.
Компетентність майбутнього вчителя, як зазначає Л. Петухова, не
вичерпується вузькопрофесійними рамками. Рівноправними виступають такі
змістові складові компетентностей учителя, як креативність мислення,
здатність до аналізу, потреба в самовдосконаленні практичних умінь і знань.
Тобто, вони акумулюють в собі інтеграцію досвіду, теоретичних знань,
практичних умінь і значущих для учителя особистих якостей [7].
Державним стандартом початкової освіти визначається трикомпонентна
структура компетентності: комунікативна, міжпредметна та предметна [4].
Остання включає природознавчу компетентність.
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Оскільки сьогодні одними із важливих стають питання базової та
методичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до вирішення
завдань, які входять до освітньої галузі «Природознавство», актуальності
набуває формування їх природознавчої компетентності.
Сучасні

дослідники

приділяють

значну

увагу

різним

аспектам

професійної підготовки майбутнього вчителя. Зокрема, проблемі формування і
розвитку педагогічних умінь майбутніх учителів присвячені праці В. Бондаря,
С. Гончаренка, І. Зязюна, О. Коберника, В. Кузя, О. Пометун та ін. Розробка
проблеми професійно-педагогічної підготовки студентів педагогічних вищих
навчальних

закладів

до

використання

нових

технологій

розкрита

у

дослідженнях М. Богданової, О. Горської, О. Євдокимова, І. Зязюна, О. Кіяшко,
С. Логачевської та ін. Питаннями теоретико-методичної основи підготовки
вчителів у педагогічних навчальних закладах займалися Н. Воскресенська,
С. Гончаренко, А. Лисенко, Н. Максименко, Б. Шиян. Провідні вчені України
досліджують проблему розвитку змісту освіти студентів педагогічних
факультетів вищих навчальних закладів щодо їх підготовки до викладання
предметів природознавчого циклу в початковій ланці, серед яких Н. Бібік,
Л. Нарочна, Г Ковальчук, О Біда, О. Савченко та ін.
Незважаючи на значну кількість наукових праць, які розкривають
проблему професійної підготовки фахівців, питання формування у них
природознавчої компетентності залишається малодослідженим і потребує
всебічного обґрунтування, що забезпечить підвищення рівня професіоналізму
та компетентності вчителів і відповідатиме новим соціальним та освітнім
вимогам.
Чимало науковців, серед яких Н. Бібік, Г. Ковальчук, С. Мартиненко,
вважають, що набуття людиною знань, умінь і навичок, спрямованих на
вдосконалення їхньої професійної компетентності, сприяє інтелектуальному й
культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності швидко
реагувати на запити часу [1].
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Ось чому важливим є спочатку усвідомлення понять «компетентність» та
«компетенція», а також розуміння, які саме компетенції включає природознавча
компетентність і які умови сприятимуть їх ефективному формуванню.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови термін
«компетенція» подається у двох значеннях:
-

добра обізнаність із чим-небудь;

-

коло повноважень якої-небудь організації, установи та особи [3].

Аналіз визначень поняття «компетенція» дозволяє тлумачити її в різних
контекстах,

зокрема,

як

зазначає

А.

Хуторський,

це

є

сукупність

взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів
діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та
необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них, тобто
компетенцію розуміють як задану вимогу, норму освітньої підготовки студентів
[8]; Н. Бібік стверджує, що компетенція виступає соціально закріпленим
освітнім результатом, оскільки компетенції можуть бути виведені як реальні
вимоги до засвоєння сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень з
певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі [1]; Н. Гаврик
розкриває її як коло питань, за якими характеризують певну особистісну якість
[8].
Розкриваючи

сутність

поелементного

аналізу,

більшість

вчених

стверджують, що компетенції − це інтегрована особистісно-діяльнісна
категорія, яка формується під час навчання в результаті поєднання початкового
особистого досвіду, знань, способів діяльності, вмінь, навичок, особистісних
цінностей та здатності їх застосування в процесі продуктивної діяльності
стосовно кола предметів та процесів певної галузі людської діяльності.
Компетенція, на відміну від компетентності як особистісного утворення, є
відчуженою від суб’єкта, наперед заданою соціальною нормою освітньої
підготовки учня, вчителя, іншого спеціаліста, яка необхідна для його якісної
продуктивної діяльності в певній сфері. Результатом набуття компетенцій є
10

компетентність, яка передбачає особистісну характеристику, ставлення до
предмета діяльності. Компетенції виводяться як реальні вимоги до засвоєння
учнями сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлення до певної
галузі, якостей особистості, яка діє в певному соціумі. Вони втілені в
Державних стандартах освіти, в програмах, критеріях навчальних досягнень
тощо.

Ознакою

компетенцій

є

їх

специфічний

предметний

або

загальнопредметний характер, що дає змогу визначити пріоритетні сфери
формування (освітні галузі, навчальні предмети, змістові лінії).
Діяльність людини, зокрема й засвоєння будь-яких знань, умінь і навичок,
складається з конкретних дій, операцій, що їх виконує людина. Виконуючи ці
дії, розмірковуючи над їх виконанням, усвідомлюючи потребу в них та
оцінюючи їх важливість для себе або для суспільства, людина тим самим
розвиває компетентність у тій чи іншій життєвій сфері. Якщо сфера життя, у
якій людина відчуває себе здатною ефективно функціонувати (тобто є
компетентною), є достатньо широкою, йдеться про так звані «ключові» чи
життєві компетентності [2]. Якщо ж компетентність поширюється на вужчу
сферу, наприклад, у рамках певної наукової дисципліни, то можна говорити про
предметну чи галузеву компетентність, складовою якої є природознавча
компетентність.
На основі сказаного можемо зазначити, що професійна підготовка
майбутніх учителів початкової школи, а саме формування у них природознавчої
компетентності, не може здійснюватися без урахування завдань нової
навчальної програми «Природознавство» (автори Т. Гільберг, Т. Сак, Д. Біда),
яка розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти.
Основна мета навчального предмета «Природознавство» – формування
природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих
знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами
навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних
орієнтацій у ставленні до природи [4].
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Підсумовуючи

вище

сказане,

під

поняттям

«природознавча

компетентність» будемо розуміти особистісне утворення майбутнього вчителя,
що характеризує здатність розв’язувати доступні соціально й особистісно
значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними
об’єктами природи у сфері відносин «людина – природа».
Формування

природознавчої

компетентності

майбутнього

вчителя

здійснюється в процесі вивчення курсу «Основи природознавства з методикою:
Методика навчання природознавства», «Екологія», «Основи природознавства:
землезнавство», «Основи валеології».
Реалізація
компетентності,

завдань,
вимагає

що

сприяють

удосконалення

формуванню
системи

природознавчої

підготовки

майбутніх

вчителів. Досвід роботи свідчить, що осучаснення навчально-виховного
процесу у вищих навчальних закладах може відбуватися лише за тієї умови,
коли ведеться постійний цілеспрямований пошук і застосовується певний
комплекс засад, спроможних забезпечити ефективність і високу якість
підготовки фахівців відповідно до вимог сьогодення.
Висновки. Таким чином переконуємося, що підготовка майбутнього
вчителя повинна відповідати сучасним вимогам початкової освіти.
Компетентнісний підхід передбачає оволодіння майбутнім вчителем
початкової школи системою знань і практичних умінь та навичок, спрямованої
на організацію

та

керування

процесом навчання

природознавства та

формування природознавчої компетентності молодших школярів. А відтак,
важливим є сформованість природознавчої компетентності у самих вчителів,
яка передбачає особистісне утворення майбутнього вчителя, що характеризує
здатність розв’язувати доступні соціально й особистісно значущі практичні та
пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері
відносин «людина – природа».
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Саме

питанню

щодо

формування

природознавчої

компетентності

вчителів у системі підготовки до професійної роботи будуть присвячені наші
подальші дослідження.
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Богомолова Марина Юріївна

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ
ЯНУША КОРЧАКА
У статті розглядаються погляди польського педагога Януша Корчака
щодо здійснення соціального захисту дітей в умовах притулку для сиріт.
Висвітлено основні характерні особливості педагогічної концепції та подано
складники її ефективної виховної дії задля забезпечення соціального захисту
дітей.
Ключові слова: соціальний захист дітей, виховання, притулок для сиріт,
педагогічна концепція, система стимулів самовиховання, “суд без покарань”.
В умовах сучасного українського суспільства постає необхідність в
ефективних різноманітних концепціях виховання особистості дитини. Виховна
ситуація, що склалася в кінці ХІХ – початку ХХI століть переконує у
доцільності таких концепцій, особливість яких полягає в адекватному доборі
педагогічного

інструментарію,

заснованого

на

принципах

гуманізму,

толерантності, поваги та любові до особистості дитини. У цьому контексті
варто звернутися й розглянути педагогічну концепцію Я. Корчака, який
запропонував просту, на перший погляд, істину – любити дітей.
Януш Корчак (Генрік Гольдшміт) належить до тих видатних педагогів,
які цілеспрямовано переймалися однією з найскладніших сфер – правами
дитини. Він заговорив про права дитини задовго до того, як ООН прийняла
декларацію про права дітей [1, с. 23].
14

Я. Корчак написав понад 20 книг, вкладаючи в них свій досвід лікаря і
педагога: “Коли я знову стану маленьким”, “Слава”, “Банкрутство малого
Джека”, “Кайтусь-чарівник”, “Літо в селі”, “Щоденник”, наукові праці “Право
дитини на пошану”, “Жартівлива педагогіка”. А ідеї його головних праць “Король Матіуш перший”, “Король Матіуш на безлюдному острові”, “Як
любити дітей” та “Право дитини на повагу” актуальні й сьогодні, хоча і були
написані ще на початку минулого століття.
В українській педагогічній думці напрацьовано чимало самобутніх
концепцій виховання дитини, що використовуються в сучасній виховній
практиці,

а

саме

інтелектуально-педагогічна

спадщина

Г.

Сковороди,

М.Драгоманова, М. Грушевського, А. Макаренка, В. Сухомлинського та інших,
які доволі систематично переймалися питанням дотримання прав дитини
шляхом ствердження гуманних загальнодемократичних засад виховного
процесу.

Серед

сучасних

науковців

доцільно

виділити

О.Адаменко,

Л. Березівську, Л. Ваховського, Н. Побірченко, О.Сухомлинську, В. Федяєву,
С. Харченка, які наголошують на тому, що основа виховання дитини має
ґрунтуватися на любові, духовності, взаємній довірі.
Метою статті є розкриття поглядів Януша Корчака на дотримання та
забезпечення прав та інтересів дітей з застосуванням його досвіду в сучасній
навчально-виховній практиці.
Педагогічним кредо Януша Корчака було – любов до дітей, повага до
особистості дитини, тендітне ставлення до її серця. Своєю основною
педагогічною ідеєю він уважав пошук прихованих зв'язків між вихованням
дітей і нашим майбутнім, між дитинством і зрілим віком. Видатний мислитель
вчив ніколи не нехтувати повсякденними дрібними справами, незначними
зусиллями волі і розуму, вчив прощати [3].
У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне виділити три
стадії духовного розвитку за Я. Корчаком: набуття віри, усвідомлення
батьківщини, виховання любові до людини. Не можна не погодитися з думкою
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вченого про те, що якщо кожна людина пройде в своєму житті означені стадії –
їй відкриється шлях до кращого суспільного ладу.
Необхідно зазначити, що педагог ніколи не намагався створити закінчену
теорію розвитку дитини. Він діяв в плані здійснення виховних ідеалів,
розкриваючи і затверджуючи в дітях можливості саморозвитку, закладені в них
природою.
Що ж стосується визначення педагогом поняття “дитячого колективу”,
необхідно зазначити, що він високо цінив колектив, але як результат
самодіяльної творчості особистостей. Він зазначав, що собистості створюють
колектив, а колектив виховує особистості, які перетворюють вигляд колективу.
Колектив

повинен

бути

вільним,

творчим,

духовно

об'єднаним,

не

насильницьким. Колектив – спосіб виховання у дитини почуття любові і
співчуття [1, с. 67].
Я. Корчак не створював системи, але створював певні ідеї, які не
визнавали догм. Основний зміст його вчення – виховання без краси, без любові
є мертвим і за всієї своєї науковості, позбавленим перспектив. Він відмовлявся
ділити дітей на категорії, бо виникала “стіна”, яка заважала спілкуванню.
Своїми методами Корчак випередив епоху, в якій жив. Він вважав, що
соціалізм – це масовість, де кількість не переходить в якість і не приносить
користі в даному випадку.
У своїх працях педагог рідко використовує слово “діти”, а частіше
“дитина” – підкреслюючи саме індивідуальне виховання дитини. До всіх дітей
без виключення підходив зі своєю педагогікою любові і співчуття. Учений
підмічав у дитини найменші схильності й дійшов висновку, що виховання – це
процес постійного пізнання дитини і розвитку її природних здібностей.
Свою педагогічну діяльність Корчак почав в дитячих літніх таборах, де
пізнав, за його словами, “азбуку виховної роботи”. У 1911 р. очолив створений
для єврейських дітей “Будинок сиріт”, який став його домівкою. У себе в
притулку ввів дитяче самоврядування, як метод педагогічного впливу на кожну
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дитину, пробудження її суспільної активності. Я. Корчак навчав терпінню; вчив
дітей підкоряти собі свої почуття. Основою моральної дисципліни вважав
сім'ю, вчителя, суспільство. Стверджував, що кожна з них готує до наступної, а
результат залежить від попередніх обставин. Поважав право дитини на власну
думку і навіть на протест [3].
У притулку Я. Корчака діти виховували дітей, вчинки оцінювалися
однолітками: “Дитячий суд – Суд без покарань”. “Якщо хтось провинився,
краще за все його пробачити. Якщо він винний, то за незнанням, а коли
дізнається чому винний, то не повторить такого. А як повторить, то тому, що
відразу важко виправитися”. Повчання тільки заважає, треба терпляче чекати.
Дитина те терпить примусу, у покаранні дитини – корінь зла [8, с. 45]!
Справедливою є його думка про те, що вихователям не вистачає
пізнавального відношення до дітей. Уважав, що у поганої дитини є право
залишитися собою. Діти довіряли Я. Корчаку більше, ніж іншим. Він вірив в
їхню відвертість, вчив, що щаслива людина любить оточуючих, а нещаслива
звинувачує у своїх невдачах інших.
Педагогічні погляди Корчака формувалися під впливом багаторічних
досліджень і досвіду спілкування з дітьми. Він застерігав від неправильного
розуміння природи дитини. Дорослі часто неуважні до неї, вважаючи, що в
дитини ще все попереду. Вони не проникають у багатогранність її життя і ті
прості радощі, які їй легко можна дати.
У своїх поглядах вчений засуджував лінію поведінки багатьох батьків і
педагогів у ставленні до дітей: критикувати, не дозволяти, наглядати, “стояти
на сторожі інтересів дитини”, адже вона сама “не знає”, скільки їй їсти, пити,
спати, прогулюватись, грати. Він помічав, що дорослі дуже часто у взаєминах з
дітьми бояться доброти, вважаючи, що від дружнього спілкування діти стають
нахабними і відповідають недисциплінованістю [6, с. 32]. Я. Корчак
переконував, що дитина – істота розумна, добре знає потреби і складнощі свого
життя, а дитячий вік довгі важкі роки в житті людини, коли їй потрібні від
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дорослих тактовна домовленість, віра в досвід, співробітництво і спільне життя.
Він закликав поважати незнання дитини, її сьогодення, розвиток та почуття.
Приділяв увагу вивченню дитини, вважаючи це необхідним у виховній роботі.
Отже, Я. Корчак запровадив “педагогіку доброти”. Він уважав, що дітей
треба вивчати як відмінну, але не більш слабку і бідну організацію. “Нема
дітей, є люди” [7, с. 39], – переконував польський вихователь.
Відповідно до визначеної мети статті детальніше проаналізуємо погляди
Я. Корчака на дотримання та забезпечення прав та інтересів дітей.
Ми поділяємо думку науковця Е. Мачульської про те, що у широкому
сенсі під соціальним захистом дітей розуміють діяльність держави, спрямовану
на забезпечення процесу формування і розвитку повноцінної особистості,
виявлення і нейтралізацію негативних чинників, які впливають на особистість,
створення умов для самовизначення й утвердження в житті [5, с. 87].
Соціальний захист дітей у педагогіці Я. Корчака отримав своє втілення в
його “Будинку сиріт”, згодом в “Нашому домі”. Тут педагог перш за все
спостерігав, аналізував поведінку груп дітей і окремої дитини в різних місцях
та ситуаціях. Виходячи з власних спостережень, здійснював діагностику і
конкретну виховну діяльність. У своїх книгах Я. Корчак навів переконливі
приклади ефективності такої роботи, а також збирання різноманітної
документації, статистичних матеріалів, медичних показників, тощо. Архів
сирітського притулку “Наш будинок” (50 дітей) за 7 років нараховував: 195
зошитів стінгазети будинку і документів, 41 зошит протоколів, 227 засідань
Ради самоврядування, 14 000 подяк, понад 100 зошитів з різними описами,
розповідями, спогадами дітей, сотні малюнків, діаграм, тощо. Спираючись на
34 блокноти записів про сплячих дітей, він збирався написати книгу про ночі в
сирітському притулку і взагалі про сон дітей [4, с. 89 ].
У “Будинку сиріт” існувало дитяче самоврядування. Воно мало цікавий
досвід: “Дошка оголошень” з повідомленнями, попередженнями, проханнями і
звітами; “Поштова скринька” для листування вихованців з педагогами і один з
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одним; “Дитячий суд”, який спонукав дітей задуматись, самокритично
ставитись до себе, краще розуміти друзів тощо. Саме “Дитячий суд”, елементи
його організації, став гарним прикладом побудови та здійснення системи
соціального захисту дітей в Україні. У суду був свій “Кодекс” – продумана
система ведення справ, діти могли жалітися не тільки один на одного, але і на
персонал вихователів. І хоч, як правило, “трибунал” виносив тільки два вироки
– “Виправдати” або “Пробачити”, враження від нього залишались глибокими.
Органами дитячого самоврядування були “Рада” та “Сейм”, які сприяли тому,
щоб правила поведінки дітей відповідали їхній моральній свідомості,
проходили через призму дитячої справедливості.
Товариський суд – “Дитячий суд” Я. Корчака був судом без покарань. До
суду можна було звернутися у будь-який час. У залі суду висіла дошка і дитині
достатньо було лише написати на ній своє ім`я, прізвище, коротко викласти
суть скарги і в той же день вихователі вислуховували її і все заносили до
“Книги показань”. Потім запрошували відповідача та свідків. Суд проводив
щотижневі засідання. Кожного разу проводились вибори суддів. Обирали
зазвичай тих, хто впродовж тижня до суду не залучався. Потрібно було обирати
п’ять суддів. Секретарем був вихователь. Секретар не судив. Він лише збирав
покази та вів протокол. Довгий час секретарем був сам Корчак. Він дуже
цінував цю роботу. “На одному такому засіданні я дізнаюся про дітей більше,
ніж за цілий місяць спілкування з ними”, – зазначав видатний педагог [2,
с. 312].
Таким чином, у межах однієї статті досить важко донести всю повноту
того неоціненного вкладу, який вніс Я. Корчак у становлення системи
соціального захисту дітей. В організації різнобічної діяльності немало
підказали видатному педагогу й самі діти. Він уважав, що навчався в них, йшов
за ними, але найбільше за все – любив їх.
Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можна констатувати, що
педагогічні ідеї Януша Корчака і сьогодні є дуже актуальними. Його методи
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виховання, які спрямовані на виховання повноцінної особистості, на виявлення
і розвиток вроджених талантів дитини, на становлення дитини, як повноцінної,
соціально-активної одиниці, мають застосовуватися і застосовуються сьогодні.
Він не уявляв собі виховання без любові до дитини, без уважного і тендітного
ставлення до неї, до її душі.
Не можна не відмітити ту увагу, яку Я. Корчак приділяв значенню
колективу у вихованні та важливість самостійності дітей, яку їм допомагав
виховувати колектив, але за умови самоуправління в цьому колективі. Ідею
педагога щодо створення “Суду без покарань” сьогодні вважають досить таки
перспективною, такою, яка діє і дає дуже вагомі результати.
Стаття не претендує на всебічний і вичерпний аналіз багатогранного
питання соціального захисту дітей у педагогічній концепції Януша Корчака.
Подальшої розробки потребують питання дослідження процесу формування прав
та свобод дітей у суспільстві, необхідних для здійснення їхнього соціального
захисту.
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Галіченко Максим Володимирович

ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕОЛОГЕМИ «МОСКВА – ТРЕТІЙ РИМ» У
КОНЦЕПЦІЇ В. ЦИМБУРСЬКОГО «ОСТРІВ РОСІЯ»
У статті аналізується оригінальна концепція В. Цимбурського «Острів
Росія». Вона постає альтернативою концепту «Русский мир». В. Цимбурський
вважає, що острів є прасимволом російської цивілізації. Це дозволяє автору
переосмислити зміст ідеологеми «Москва – Третій Рим».
Ключові слова: геополітика, ідеологема, міф, «Москва – Третій Рим»,
«Русский мир», цивілізація.
Погляди В. Цимбурського досліджувались такими вченими, як С. Акопов,
З. Жаде, В. Зарубін, Н. Комлева, А. Окара, О. Харін та ін. Вони передусім
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звертали увагу на дослідження цивілізаційних ідей В. Цимбурського, зокрема,
тлумачення кордонів між цивілізаціями, вивчення лімітрофів, визначення фаз
розвитку російської геополітики, євразійські доктрини. У цьому контексті
розуміння В. Цимбурським ідеологеми «Москва – Третій Рим» залишилось
поза увагою дослідників. Саме тому обрана тема є актуальною.
Вадим Леонідович Цимбурський відіграв важливу роль у становленні
геополітичних та цивілізаційних досліджень у сучасній Росії. Його ідеї
справили значний вплив на сучасну російську політичну та соціальну
філософію, зокрема через запровадження понять «лімітроф», «лімес»,
«сакральна вертикаль», тлумачення цивілізації як особливої спільноти, що
втілює певний духовний тип на певній місцевості, утворюючи єдність ядра та
периферії [1, с. 75]. Окрім того, він намагався утвердити альтернативну
«зіткненню цивілізацій» С. Гантінгтона модель співпраці між цивілізаціями у
сучасному світі, а у Росії вбачав не стільки центр православної цивілізації,
скільки «великий острів посеред Евразійського океану» [5]. Також погляди
В. Цимбурського принципово розходилися з євразійськими ідеями О. Дугіна,
які з 2000-х рр. отримували підтримку з боку керівництва Російської Федерації.
Різниця полягає у тому, що В. Цимбурський наголошує на особливому
емоційному

комплексі,

світорозуміння.

Це

який

характеризує

світорозуміння

росіян

пов’язано

з

та

відображає

усвідомленням

їх

своєї

окремішності від усіх сусідів (Росія як острів). На противагу цьому О. Дугін
намагається компенсувати для росіян втрату Радянського Союзу ідеєю
побудови нової великої Батьківщини, котра у перспективі має охопити весь
материк. Тобто цивілізаційна ідентичність росіян має бути поширена на всі
народи Євразії [6, c. 443]. Це передбачає зовнішню експансію Російської
Федерації. Для В. Цимбурського важливим є колонізувати внутрішній простір
Росії, розвинути його. Його ідеалом постає ізоляціонізм.
У результаті інтелектуальних пошуків Г. Павловського, С. Чернишова,
П. Щедровицького, С. Градировського, Б. Межуєва у середині 1990 – на
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початку 2000-х рр. окреслюється концепт «Русский мир», який передбачає нове
геополітичне, геоекономічне та геокультурне покликання Росії [2, 3, 11, 12].
Цей світ має поєднати діаспору з російською державою. П. Щедровицький
визначальним критерієм для цього світу визначає спілкування за допомогою
російської мови, яка у свою чергу зумовлює певний спосіб розміркування та
сприйняття світу [12].
З критикою концепта «Русский мир» П. Щедровицького виступив
В. Цимбурський, розробник ідеї «Острів Росія». Він вважав, що російська мова
не може бути критерієм для конструювання «Русского мира». Таким критерієм
має бути залученість до російського цивілізаційного досвіду [7]. Спробою
окреслення цього досвіду постає геополітична концепція «Острів Росія». На
думку С. Градировського та Б. Межуєва, результатом реалізації цієї ідеї має
бути ізоляція Росії від світового порядку, створення автономного для неї
простору. Такий варіант не передбачає контактів із Заходом та не сприятиме
зміні існуючого ладу [2].
Концепція

В. Цимбурського

постає

альтернативою

ліберальному

(інтеграція у західну цивілізацію) та євразійському (створення потужної
імперії) шляхам розвитку Росії. Він впевнений, що Росія – окремий
геополітичний об’єкт, котрий охоплює простір між Європою та Китаєм, який
характеризується великими незаселеними територіями на Сході, а на Заході
відокремлюється від романо-германського світу поясом країн та народів
(«лімітрофів»), що примикають до Європи, водночас до неї не належачи (країни
Центрально-Східної Європи). Отже, Росія може бути охарактеризована як
великий острів посеред євразійського континенту [8].
Упродовж

1995-1997

років

поняття

«Острів

Росія»

зазнало

трансформацій. Воно набуло значення пізньої цивілізації, яка своєю появою
зруйнувала

алтайсько-угро-слов’янську

Євразію

–

гігантську

внутрішньоконтинентальну периферію усіх старих євроазіатських цивілізацій.
Росія

у

цьому

варіанті

сама

постає

як

геополітична

система

–
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міжцивілізаційний «Великий Лімітроф» [10]. Таким чином, існує небезпека
втрати Росією свого геополітичного значення під тиском сусідніх цивілізацій.
На думку В. Цимбурського, російська ідентичність має будуватись на уявленні
про свою відокремленість як від Заходу так і від Сходу. Ця окремішність має
достатні історичні підстави, що втіленні в ідеологемі «Москва – Третій Рим»,
міфі града Кітежа та міфі Петербурга.
В. Цибурський заперечує, що в ідеологемі Філофея «Москва – Третій
Рим» відображена середньовічна концепція «перенесення імперії». Він вважає,
що віра Філофея у Москву як останній Рим, пов’язана з відчуттям обмеження
православної ойкумени межами Московського царства. Царство – острів
посеред потопу відступництва від віри та язичництва [10]. Цей острів має
встояти перед несправедливістю та злом. Цар відповідає за дотримання чистоти
віри (можливість втручання у церковні справи) та збереження справедливості в
державі (відповідальність перед Богом за кожного підданого). Важливим для
розуміння острівного становища Росії постає процес збирання земель. Росія,
яка змогла пережити Смуту та повернути втрачені землі, отримує можливість
реалізувати місію «Третього Риму» стосовно повернення православних земель,
завойованих невірними. Це означало необхідність посунути межі православної
імперії та відновити великий християнський світ. Але реалізація цього проекту
через включення українських земель та переведення обрядовості на грецький
зразок призвела до розколу Російської православної церкви у середині XVII ст.
Для старовірів «Третій Рим» перетворюється на систему островів, що
відповідають громадам віруючих, які зберегли вірність традиції. Тобто
православний

острів

стискається.

Для

офіційної

церкви

він

навпаки

збільшується. Цей острів має зберігатись до кінця світу.
На противагу цій ідеологемі виникає міф града Кітежа, який ховається від
світу шляхом занурення у води Світлояра, звідки він повернеться у день
Страшного суду. Таким чином, на думку В. Цимбурського, град Кітеж постає
реакцією на гріхопадіння «Третього Риму» через церковну реформу Нікона.
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Матеріалізованим продовженням міфу Кітежа постає міф Петербурга. Постійні
повені у місті сприяли формуванню есхатологічних уявлень про знищення
міста через гріхопадіння у водах Балтійського моря [10].
У ХХ ст. острівний характер ідеологеми «Москва – Третій Рим» знайде
продовження у більшовицькому проекті, а міф Кітежа буде відображено у
поезії «срібної доби» та працях діячів російської еміграції. Відтак, ідея
«Острова Росії» відповідає прасимволу російської цивілізації. Повернення до
острівної ідентифікації дозволить Росії подолати конфліктність у відносинах із
Заходом та сусідами.
Головна проблема Росії, на думку В. Цимбурскького, полягає у бажанні
бути частиною Європи та впливати на розвиток західної цивілізації. З одного
боку це призводить до запровадження західних культурних, технологічних та
наукових зразків (спроба копіювати Європу), а з іншого – проявляється у
бажанні імперії бути за допомогою сили присутньою у Європі, вирішувати
європейські

проблеми

(спроба

силою

змусити

любити

себе).

Ідеї

В. Цимбурського протилежні поглядам А. Дж. Тойнбі. Останній вважав, що
Росія постійно зазнає викликів із Заходу й намагається їм протидіяти. Захід –
агресивна цивілізація по відношенню до Росії. Саме тому Росія має будувати
свій контр-світ [4, c. 15]. В. Цимбурський наголосив на тому, що Росія своїм
намаганням втручатися у європейські справи, приєднувати до себе країни
Центрально-Східної Європи аби створити спільний кордон з романогерманським світом, сприяє утвердженню у Європі страху перед нею та
консолідацію зусиль для боротьби зі східною загрозою.
Для розвитку концепту «Русский мир» плідними виявились твердження
В. Цимбурського про унікальність російської цивілізації, що розвивається за
власними історичними законами, а в основі її розвитку чергування месіанськоекспансивних та ізоляціоністських періодів. Росії потрібно вирішувати власні
проблеми, зокрема освоювати Сибір та Далекий Схід, а не орієнтуватись на
Захід [9]. У подальшому ідеї В. Цимбурського були витісненні агресивним
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проектом

неоєвразійської

імперії

О. Дугіна,

котрий

знайшов

більшу

прихильність владних структур, ніж «Острів Росія».
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The article analyzes the original concept of V. Tsymburskyy «Island of Russia».
It appears an alternative concept of «Russian World». V. Tsymburskyy believes that
the island is the archetype Russian civilization. This allows the author to rethink the
ideological content of «Moscow – the Third Rome».
Key words: geopolitics, ideologeme, myth, «Moscow – Third Rome», «Russian
World», civilization.

Гаран Марія Сергіївна
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Анотація. У статті розглянуто наукові підходи до підготовки
майбутніх учителів початкових класів до навчання математики, спираючись
на основні засади технологічного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та
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компетентнісного

підходів.

Технологічний

підхід

реалізується

через

педагогічно обґрунтовану сукупність технологій формування методичної
компетентності

майбутніх

учителів

початкових

класів

до

навчання

математики. Особистісно орієнтований підхід є засобом створення умов для
повноцінного виявлення й розвитку особистісних якостей студентів. У межах
діяльнісного підходу підготовка майбутніх учителів початкових класів до
навчання математики передбачає активну навчальну і квазіпрофесійну
діяльність.

Компетентнісний підхід передбачає набуття майбутніми

вчителями початкових класів професійної компетентності, що є метою їх
підготовки.
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів початкових класів,
наукові підходи, професійна компетентність.
Проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до навчання
математики поставала предметом дослідження в працях багатьох провідних
вітчизняних учених (Я. Гаєвець, Н. Глузман, Л. Коваль, О. Комар, Є. Лодатко,
О. Митник, Р. Романишин, С. Скворцова та ін.), де зазначене питання
схарактеризовано з позицій різних наукових підходів.
Метою статті є аналіз наукових підходів до професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів до навчання математики.
Чинником модернізації професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів Л. Коваль вважає технологічний підхід [3]. Дослідженню
різних аспектів упровадження технологічного підходу присвячено праці
Л. Буркової, Л. Коваль, О. Пєхоти, О. Пометун, Г. Селевка, П. Сікорського та
ін. Технологічна складова професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів до навчання математики описана Л. Коваль. Підготовка
майбутніх

учителів

початкових

класів

до

застосування

інтерактивних

технологій у процесі навчання математики перебуває в колі наукових інтересів
О. Комар.
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Під технологічним підходом у професійній освіті вчителя розуміють
спрямованість процесу професійної підготовки на оновлення системи методів,
прийомів і засобів навчання для підвищення якості професійної освіти
вчителя [4]. На думку О. Матяш, мета технологічного підходу полягає в
конструюванні навчального процесу, з огляду на задані вихідні установлення
(соціальне

замовлення,

освітні

орієнтири,

цілі

й

зміст

навчання).

Обов’язковими ознаками цього підходу Л. Коваль називає його реалізацію
через педагогічно обґрунтовану сукупність загальнонавчальних технологій, які
мають чітку процесуальну структуру, виокремлені умови й етапи їх успішного
впровадження, прогнозовані результати, що підлягають кількісному та
якісному

оцінюванню

[3].

Н. Глузман

[2]

доводить,

що

реалізація

технологічного підходу дає змогу сформувати в майбутніх учителів початкових
класів методико-математичну компетентність. Упровадження технологічного
підходу спрямоване на особистісний і професійний розвиток та саморозвиток
особистості майбутнього фахівця, сприяє його професійній і соціальній
мобільності, забезпечує відповідність сучасним вимогам на освітньому ринку
праці. З огляду на це, у процесі підготовки майбутніх учителів до навчання
математики молодших школярів технологічний підхід постає як один з
основних

методологічних

підходів,

що

реалізують

через

педагогічно

обґрунтовану сукупність технологій формування методичної компетентності
майбутніх учителів початкових класів до навчання математики.
На думку І. Акуленко [1], розроблення теоретичних положень концепції
вдосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя математики
неможливе поза зверненням до методології особистісно орієнтованого підходу.
Особистісна орієнтація навчання є пріоритетним напрямом державної політики
щодо розвитку освіти в Україні. Особистісно орієнтований підхід до
професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема й учителів початкових
класів,

досліджено

в

працях

Ю. Вторнікової,

І. Зязюна,

Н. Ничкало,

І. Підласого, І. Якиманської та ін.
29

У

професійній

освіті

вчителя

особистісно

орієнтований

підхід

витлумачують як створення максимально сприятливих умов для розвитку й
саморозвитку особистості вчителя, виявлення та активного використання
індивідуальних особливостей у процесі фахової підготовки [4]. Ю. Вторнікова
[6] під особистісно орієнтованим підходом в освіті розуміє побудову відкритої
особистісної взаємодії в ході навчання, забезпечення умов для особистісного
розвитку, розкриття здібностей, розуміння себе, становлення суб’єктності
студента. Його сутність полягає у тому, що, конструюючи й реалізуючи
педагогічний процес, викладач розглядає особистість як мету, суб’єкт,
результат і головний критерій його ефективності. Навчальний матеріал при
цьому постає не як самоціль, а як засіб, що створює умови для повноцінного
виявлення й розвитку особистісних якостей студента [6, с. 180]. З огляду на те,
що результат і власне процес підготовки студента до навчання математики
залежать від особистісних якостей, від пізнавальних потреб і можливостей
майбутнього педагога, особистісно орієнтований підхід є одним із провідних у
підготовці майбутніх учителів початкових класів до навчання математики.
Такий підхід є засобом створення умов для повноцінного виявлення й розвитку
особистісних якостей студентів, а не самоціллю процесу навчання.
Започаткуванню діяльнісного підходу до навчання, який є соціальним
замовленням суспільства системі освіти, сприяло усвідомлення того, що
сутність навчання полягає в діяльності (як навчанні дій) [4, с. 105].
Основоположником цього підходу вважають Л. Виготського. Подальшого
розвитку ідеї діяльнісного підходу набули в працях вітчизняних і зарубіжних
науковців

(Г. Балл,

П. Гальперін,

В. Давидов,

Д. Ельконін,

І. Лернер,

Н. Тализіна та ін.). Діяльнісний підхід до підготовки майбутніх учителів
початкових класів досліджено в монографії Ю. Вторнікової [6]. Сутність
названого підходу, на думку дослідниці [6, с. 173], полягає у визнанні
діяльності основою, засобом і провідною умовою розвитку особистості. Згідно
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з цим акценти зміщено від накопичення знань, умінь та навичок до становлення
особистості в процесі діяльності.
Під діяльнісним підходом у професійній освіті вчителя О. Матяш розуміє
скерованість професійної підготовки на опанування майбутніми вчителями
фахових дій і способів діяльності, що реалізують через проектування й
організацію

спеціальних

видів

навчальної

діяльності

в

професійному

навчальному закладі [4]. Відповідно до діяльнісного підходу, освітньої мети
професійної підготовки майбутнього фахівця досягають через навчальну
діяльність її

суб’єктів [1, c. 97]. Прикметною

рисою цього

підходу

Ю. Вторнікова вважає активну участь студентів у пізнавальному процесі, тому
викладач повинен формувати у студентів уміння провадити діяльність [6,
с. 173]. Оскільки підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання
математики

відбувається

саме

завдяки

їхній

активній

навчальній

і

квазіпрофесійній діяльності, саме діяльнісний підхід має основоположне
значення. Реалізуючи ідеї діяльнісного підходу, витлумачуватимемо підготовку
студентів до навчання математики як процес оволодіння методичною
діяльністю через організацію навчальної діяльності, спрямованої на опанування
фахових дій і способів.
Домінантною рисою сучасного етапу розвитку професійної освіти є
впровадження ідей компетентнісного підходу, що, на думку багатьох науковців
(І. Акуленко, Н. Бібік, О. Матяш, О. Пометун, О. Савченко, С. Скворцова та
ін.), поєднує всі описані вище підходи та являє собою певним чином
інтегрований підхід.
Компетентнісний підхід в освіті ґрунтується на концепції компетенцій як
основі формування здатностей виконувати важливі практичні завдання й
виховання особистості в цілому. Названий підхід акцентує увагу на результатах
освіти, які визнають вагомими в професійній діяльності: на першому місці не
широка обізнаність фахівця про професійну діяльність, а вміння розв’язувати
професійні практичні проблеми [4]. О. Матяш, під компетентнісним підходом у
31

професійній освіті вчителя розуміє спрямованість навчально-виховного
процесу у вищому навчальному закладі на формування професійних
компетентностей учителя. Ретроспективний аналіз проблеми методикоматематичної підготовки майбутніх учителів початкових класів, зокрема
досвіду модернізації професійної підготовки вчителів початкових класів у
зарубіжних країнах, систему методико-математичної підготовки майбутніх
учителів початкових класів в умовах упровадження компетентнісного підходу
запропоновано в монографії Н. Глузман [2].
На сучасному етапі розвитку освіти, відповідно до НРК, метою
підготовки майбутніх учителів початкових класів є набуття ними професійної
компетентності [5]. Аналіз трактувань поняття професійної компетентності
вчителя подано в монографіях І. Акуленко [1, с. 228‒229], Н. Глузман [2,
с. 75‒96], О. Матяш [4, с. 106‒109], С. Скворцової та Ю. Вторнікової [6].
Дослідники проаналізували

напрями, підходи до

трактування

поняття

«професійна компетентність учителя», представлені в працях українських,
російських, американських, європейських учених, схарактеризували структуру
професійної компетентності вчителя.
В

обґрунтованих

науковцями

тлумаченнях

цього

поняття

варто

виокремити низку аспектів. Так, професійну компетентність учителя як
інтегративну якість описує Н. Кузьміна, як комплекс інтегрованих професійних
якостей особистості – Н. Остапенко, як комплекс якостей фахівця –
Б. Андрієвський. А. Воєвода інтерпретує поняття професійної компетентності
як системну властивість особистості. Учені Т. Волох, М. Левківський,
А. Маркова, О. Онопрієнко, А. Панарін, С. Сластьонін, А. Новіков, А. Міщенко,
Є. Шиянов кваліфікують професійну компетентність учителя як здатність
провадити педагогічну діяльність; як готовність реалізувати теоретичні знання і
практичні вміння в будь-якій педагогічній ситуації. Деякі дослідники трактують
поняття професійної компетентності вчителя як сукупність знань, умінь,
цінностей (Е. Хойлі), навичок, досвіду, сформованої позиції щодо власної
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професійної діяльності та професійної діяльності інших (Н. Остапенко); як
володіння певними фаховими компетенціями (А. Воєвода, Р. Хагерті).
Усі названі аспекти взято до уваги в дефініції поняття «професійної
компетентності вчителя», що запропоноване С. Скворцовою. Акцентуючи на
інтегративному характері цього поняття, відображаючи його особистісний,
діяльнісний і результативний виміри, дослідниця інтерпретує його через
терміни

«здатність»,

«готовність»,

«спроможність»,

у

такий

спосіб

формулюючи найбільш містке й цілісне визначення. Зазначимо, що в цьому ж
контексті поняття професійної компетентності вчителя математики профільної
школи витлумачене І. Акуленко [6]. Дещо по-іншому характеризує професійну
компетентність учителя початкових класів Н. Кочетова, беручи до уваги не
лише професійні знання, навички, здібності, особистісні якості, а ще й базисні
кваліфікації (самостійність дій, творчий підхід до справи, комунікативність,
прагнення оновлювати свої знання, провадити дослідницьку діяльність).
Н. Глузман

професійну

компетентність

вчителя

початкових

класів

потрактовано як інтегровану характеристику, що визначає готовність і
здатність особистості виконувати професійні завдання з навчання й виховання
молодших школярів через реалізацію системи теоретичних знань, практичних
умінь, досвіду професійної діяльності, особистісних якостей, набутих у
навчальному закладі [2, с. 96]. Водночас поза увагою дослідниці перебуває
спроможність учителя початкових класів ефективно діяти, розв’язуючи
завдання навчання, виховання й розвитку учнів початкових класів.
Враховуючи всі зазначені аспекти, С. Скворцова та Я. Гаєвець [5]
витлумачують професійну компетентність учителя початкових класів як
властивість особистості, що виявляється в здатності до педагогічної діяльності,
а саме до організації навчально-виховного процесу в початковій школі на
засадах оновленого нормативно-правового забезпечення на рівні сучасних
вимог до загальноосвітньої підготовки учнів; єдність теоретичної і практичної
готовності педагога до провадження педагогічної діяльності, що виявляється в
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наявності системи знань, умінь, ціннісних ставлень до професійної діяльності
та досвіді їх реалізації на практиці; спроможність результативно діяти,
ефективно розв’язувати стандартні та проблемні педагогічні ситуації, що
виникають у процесі навчання, виховання й розвитку учнів початкових класів.
Підсумовуючи виклад, зазначимо, що основоположними в підготовці
майбутніх

учителів

початкових

класів

є

технологічний,

діяльнісний,

особистісно орієнтований та компетентнісний підходи. Останній з яких є
інтегрованим підходом, що поєднує всі зазначені наукові підходи. Натомість
всі вони взаємопов’язані та відображають різноманітні аспекти проблеми
професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до навчання
математики молодших школярів.
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Кушель Наталія Андріївна

МАСКА, ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛЬОВОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
ВЧИТЕЛЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Досліджували особливості маски як методу роботи в арт-терапії
направленого на дослідження рольової самореалізації вчителя в професійній
діяльності.

Виділили

власну

класифікацію

маски

за

допомогою

мистецтвознавчого аспекту.
Ключові слова: арт-терапія, маска.
Постановка проблеми. У наші дні досить актуально досліджувати
людське Я. Емоційна сфера особистості досить багатогранна і дослідження її
ведеться багатьма різними методами. Досить цікаво ми поєднали маску як
культурологічний аспект та арт-терапію, як психологічний аспект для
дослідження рольової самореалізації вчителя в професійній діяльності.
Проблема багатогранності людського Я, самопізнання, взаємостосунків
різних станів Я і безпосередньо мотив маски припускають розгляд цих задач в
історико-культурному і психологічному аспектах.
У нашій роботі ми розглядаємо метод «маски», як мистецтвознавчий та
психологічний аспект, також метод роботи який ми обрали для дослідження
рольової самореалізації вчителя в професійній діяльності – це є метод арттерапії (маска – колаж, фарби).
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Арт-терапія — це вид терапії, що використовує мистецтво як
терапевтичний чинник.
Арт-терапія виникла в контексті психоаналітичних ідей З. Фрейда і
К. Юнга. Вагомий внесок в розвиток арт-терапії зробили вчені – представники
різних наукових галузей. А саме: художники – А. Хілл, Р. Сімон, Є. Адамсон,
психотерапевти – І. та Г. Чампернон, психоаналітики – Д. Віннікот, М. Мілнер,
Р. Пікфорд та багато інших [1, с. 16-18].
На сучасному етапі розвитку арт-терапії для неї характерне визнання
різноманіття форм людського досвіду і способів його віддзеркалення в різних
моделях культурного і професійного дискурсу [3, с. 4].
Арт-терапія – це метод впливу на емоційний та фізичний стан людини за
допомогою різних видів художнього та ужиткового мистецтва (малювання,
живопису, ліплення тощо). Основою арт-терапевтичної взаємодії є вираження
та

узагальнення

неусвідомлюваного

психологічного

матеріалу

шляхом

художньої експресії. Творчий процес відкриває доступ до тих областей досвіду,
які зазвичай недоступні для концептуального аналізу [1, с. 20].
Арт-терапія використовує «мову» візуальної і пластичної експресії. Це
робить її незамінним інструментом для дослідження і гармонізації тих сторін
внутрішнього світу людини, для виразу яких слова малопридатні. З розвитком
арт-терапії пов’язані надії на створення такої гуманної, «синтетичної»
методології, яка в рівній мірі враховувала б досягнення наукової думки і досвід
мистецтва, інтелект людини і її відчуття, потребу в рефлексії і жаданні дії, план
тілесний і план духовний. І, звичайно ж, інтерес до арт-терапії може бути
пов’язаний з тим, що вона у добу «апаратурної медицини» і фармакології
апелює до внутрішніх, самозцілюючих ресурсів людини, тісно пов'язаних з її
творчими можливостями.
Одна з важливих переваг арт-терапії у тому, що мистецтво дозволяє у
прихованій

символічній

ситуацію. Тому творчість

формі

реконструювати

конфліктну

травмуючу

є однією з трансформуючих сил для подолання
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страху, тривоги, які виникли у зв’язку з внутрішнім екзистенціальним
конфліктом. Сам процес арт-терапії приносить задоволення, навчає клієнтів
виражати свої переживання якомога більш спонтанно та довільно.
Основною метою арт-терапії є гармонізація розвитку особистості через
розвиток здатності самовираження і самопізнання. Завдання арт-терапії
полягає у використанні особистістю різноманітних образотворчих матеріалів з
метою вираження змісту свого внутрішнього світу.
Складовою частиною атр-терапії може виступати робота з масками
(створення мальованих масок, масок з пап’є-маше, архетипові маски і
архетипові амплуа, можливості драматизації повзкультурного рівня) [3, с. 3].
Маски, що розглядаються як складові елементів особи, виступають, на
наш погляд, необхідним аспектом комунікації. Феномен маски, містить в собі
два напрями – «на себе» і «на інших». Ця подвійність відкриває сьогодні нові
можливості для пошуку причин сучасної кризи і змін в структурі людського
«Я», робить можливим розгляд структури особи не стільки в ракурсі
психологічних наук, скільки з погляду історії і теорії культури, мотивації і
потреб особи, а також комунікативних запитів і очікувань. «Маска» є
поверхнева, тимчасова, зміна внутрішнього або зовнішнього вигляду людини,
обумовлена мотивами і потребами особи, а також комунікативними запитами і
очікуваннями. «Зовнішня маска» – ситуативна зміна зовнішнього вигляду
людини за допомогою візуальних засобів, а «внутрішня маска» – тимчасова
зміна «Я» з супутньою зміною моделі поведінки. «Зовнішня» і «внутрішня»
маски взаємозв’язані – обидва феномени представляють використовування
людиною

символізму

дійсності,

беруть

участь

в

рішенні

питань

самоідентифікації та комунікації [3, с. 5].
Маска як внутрішня складова особи виступає і як певна модель, тип
поведінки, як пристосований механізм, що полегшує адаптацію до певної
позиції або ситуації. Саме тому внутрішнє масок не може бути оцінено
виключно як морально негативне, як зловмисний обман і фальш. Маска
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проявляє себе в соціальній ролі, вона завжди присутня у відношенні з іншим. І
щоб повідомити про себе, кожна особистість надягає на себе певну маску, яка
відповідає певній соціальній та культурній групі. Цю проблему досліджували
такі

вчені

як І.А. Бодуен

де

Куртене, Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба,

Ю.Е. Прохоров, В. Карасик, Л.П. Крисін та інші [4, с. 137].
Театралізування відносин з іншим виступає як образ поведінки, який
відрізняється від безпосередньо притаманного особі. Це дозволяє говорити про
драматургію комунікації, яка ставить проблему «справжнього Я» в його
співвідношенні з маскою. За термінологією М.М. Бахтіна, таке вдягання маски
людиною, означає «образ для іншого», який оформлюється «не з середини, а з
зовні», тобто людина грає в масці не властиву їй роль.
Маска розглядається як трансформація, захист, пізнання, маскування.
Ми виходимо з такого тлумачення, що маска – це поверхнева, тимчасова,
зміна внутрішнього або зовнішнього вигляду людини, обумовлена мотивами і
потребами особи, а також комунікативними запитами і очікуваннями [5, с. 1].
З погляду психологічної науки розрізняють два різновиди маски:
«зовнішня маска» та «внутрішня маска». «Зовнішня маска» – ситуативна зміна
зовнішнього вигляду людини за допомогою візуальних засобів, а «внутрішня
маска» – тимчасова зміна Я з супутньою зміною моделі поведінки. «Зовнішня»
і «внутрішня» маски взаємозв’язані – обидва феномени представляють
використання людиною символізму дійсності, беруть участь в рішенні питань
самоідентифікації і комунікації [5, с. 2].
У наш час дослідження маски як культурологічного та психологічного
феномену, мотивів її формування та способів виконання зацікавило учених
різних областей: психологів, філософів, етнографів, театрознавців та ін.
Теоретичну

основу

для

розгляду

цього

феномену

складають

роботи

Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтіна, Н.Н. Евреінова, М.А. Волошина. За думкою
Ю.М. Лотмана, маска є своєрідним культурним феноменом, представляє собою
поведінкову експлуатацію того або іншого образу з певною метою. Він вважає
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маску усвідомленим засобом існування індивіда в суспільстві. Таким чином,
маска

представляє

собою

приховування,

обумовлене

прагненням

пристосуватися до навколишнього середовища, а пристосувавшись вплинути на
нього. На думку М.А. Волошина, створення маски є «глибоким моментом» у
формуванні

людської

особистості.

Вона

складає

«засіб

самозахисту»,

М.Волошин пояснює формування маски відчуттям самозахисту особистості [2,
с. 47]. Отже, маска являє собою як усвідомлення пристосування до
навколишньої середи та вплив на неї, так і захисний механізм особистості від
сторонніх [4, с. 143].
Одним із способів зображення масок були фарби та колаж. Вони в повній
мірі відображали емоційний стан, який був прихований особистістю під
маскою.
Розвиток «зовнішньої маски» пройшов ряд етапів [5, с. 4]. Одним з
завдань

нашого

культурологічним

дослідження
аспектом

є

для

визначення
роботи

у

класифікації

дослідженні

маски

за

психологічних

особливостей рольової самореалізації вчителя в професійній діяльності:
І. За культурологічними епохами:


первісні маски (відображення духів, тотеми);



африканські маски;



давньогрецькі маски;



єгипетські маски (поховальні маски);



маски Давніх Китаю та Японії;



маски Середніх віків (комічні та серйозні маски);



маски епохи Відродження (карнавальні маски);

ІІ. За країнами світу:


Греція;



Італія;



Франція;
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Японія, Китай;



Англія;



Росія, Україна.
Як підсумок можна додати, що маска – це не просто закінчений образ, а

незвичайно витончена форма, за якою завжди ховається якась таємниця.
Отже, можна сказати, що дослідження особистості в арт-терапії за
допомогою маски є достатньо ефективним і використовується тривалий час.
Свого значення як засобу мистецької терапії маска набуває за умови
можливості використовувати при виготовленні маски як різну зображувальну
техніку, так і різну кольорову гаму. Вибір того чи іншого кольору несе в собі не
тільки діагностуючий, а й терапевтичний ефект.
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Studied the characteristics of the mask as a method of art therapy aimed at selfstudy role of teachers in the profession. Allocated its own classification mask using
study of art aspect
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ВИКОРИСТАННЯ КІНЕМАТОГРАФУ
В ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ КОНЦЕПТІ ЛИТОВСЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918 – 1940)
У статті досліджено процес залучення литовського кінематографу до
створення пропагандистської концепції «Союзу Литовських націоналістів» в
період існування авторитарної диктатури А.Сметони. Висвітлено основні
етапи формування та становлення литовського кіно а також його вплив на
творення литовської національної ідентичності в епоху Першої республіки
(1918 – 1940).
Ключові слова: Литва, кінематограф, Перша республіка, таутінінки,
А.Сметона.
У 1918 р. Литва розпочала шлях до реставрації національної
державності. Вперше після часів існування Великого князівства Литовського
народ з балтійських берегів отримав шанс на визволення.
У ході Війни за незалежність (1918-1920) литовцям довелося зійтися у
протистоянні з силами які не визнавали їх права на суверенне існування.
Боротьба

з

більшовиками,

російськими

білогвардійцями

закінчилася

переможно для молодої республіки. На більшій частині території заселеної
історичними етнографічними групами литовців: жемайтами, аукшайтами,
сувалками та дзуками утворилася Литовська держава [1, c.34]. Однак, не всі
прабатьківські землі піддалися реституції. Внаслідок литовсько-польської війни
1920 р. Литва втратила Віленський край, з серцем литовської державності –
Вільнюсом, прадавньою столицею государів з династії Гедиміновичів [2].
Дещо компенсувало невдачу на фронті боротьби з ІІ Річчю Посполитою
приєднання до Литви Клайпедського краю. Внаслідок несподіваного для
світового співтовариства Клайпедського повстання 1923 р. землі, які заселялися
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пруськими литовцями та етнічними німцями (до 1918 р. належали Германській
імперії) увійшли до складу Першої республіки [3].
Відновлена Литва протягом першого десятиліття свого існування являла
собою країну вкрай розполюсовану за політичними та етно-релігійними
ознаками. У країні діяла велика кількість партій лівого, центристського та
правого напрямку.
Найпопулярнішими з них у 1920-х рр. у часи слабкої президентської
влади та домінування Сейму (так званої «Сеймократії») були ляудінінки
«народники» (соціалістичного спрямування) та таутінінки –націоналісти
(«Союз литовських націоналістів» був заснований першим президентом країни
А.Сметоною – доцентом Каунаського університету та депутатом сейму)[1].
Литва являла собою справжню палітру різних етносів та культур. Окрім
власне титульної нації – литовців, тут майже 13% складали три панівні етнорелігійні діаспори: євреї-юдеї, поляки-католики та росіяни-православні. Німцілютерани складали значний відсоток населення Клайпедського краю або як її
називали офіційно Малої Литви [4].
Довгий період парламентської республіки змінився у Литві на добу
авторитаризму.

Внаслідок

представниками

правих

заколоту

партій

інспірованого

християнського

та

військовими

та

націоналістичного

спрямування у грудні 1926 р. до влади у Першій республіці прийшов
А.Сметона. Його правління (1926 – 1940) позначило зміну вектора розвитку
країни від демократичного до автократії. Основними рисами тієї доби стає
фактичне встановлення монопартизму «Союзу націоналістів» та фіктивність
парламентаризму (диктатор забороняв вибори до сейму протягом декількох
каденцій). У Литві формується особлива національна форма культу особи
вождя. У 1931 р. А.Сметона отримує офіційний титул «Вождь нації». Литовська
держава стає на шлях побудови корпоративного суспільства за видозміненим
італійських зразком [5].
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Всі сфери життя суспільства: економіка, військова справа, наука, спорт
стають об’єктом уваги націоналістів, що намагаються не лише контролювати
всі прояви активності литовців, але і пустити їх у потрібне русло – побудови
сильної

«Матері

Литви»,

країни

міжнаціонального

та

міжсоціального

консенсусу. В 1934 – 1935 рр. в Литві остаточно виробляється державноідеологічний концепт. Його основну суть можна виразити формулою
«Вождь+народ=Батьківщина» в такому ж контексті подавалися перспективи
мирного співжиття релігій та діаспор. Вождь нації оголошувався основним
фактором стабільності і єдності народів країни, його інтегративна роль
полягала у скріпленні та збереження самостійності і соборності Литви.
Ще одним архіважливим постулатом концепту являлося згуртування
литовців сучасності навколо пам’яті пращурів – великих литовців давнини. На
практиці це виразилося у культі литовських князів і особливо князя Вітовта. З
1930 р. він стає з легкої руки офіційної пропаганди «втіленням найкращих
якостей національного вождя». Культ Вітовта дав необхідний фундамент для
виховання серед молоді ідеї «тяглості», історичної спадковості нової Литви від
Великого князівства а архітекторам культу особи А.Сметони матеріал для
створення образу спадкоємця Вітовта – Вождя нації.
Треба відзначити, що вказаний постулат покликаний був активізувати
процеси інтеграції всередині Литви задля досягнення ще однієї історичної місії
сучасного (міжвоєнного) покоління литовців- повернення «священного града»
Вільнюса та покарання поляків за події 1920 р.
Задля впровадження у життя свого бачення ідеологічного виховання
таутінінки з перших років свого правління почали експлуатувати засоби
масової інформації, театр та наймасовіший і найбільш доступний вид мистецтва
– кінематограф.
Зародження литовського кінематографу безпосередньо пов’язане з
діяльністю режисера-ентузіаста А.Рачюнаса. Він

знімав на кіноплівку

литовську природу та демонстрував ці короткі фільми литовським емігрантам у
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США. В 1909 р. інший митець В. Старявичюс зняв перший короткометражний
фільм «У Немана».
Починаючи з 1910 р. В.Страявичюс створює лялькові фільми:
«Прекрасна Луканіда» (1912 р.), «Коник та мураха» (1913 р.).
Починаючи з 1924 р. у кінотеатрах Першої республіки демонструється
литовська кінохроніка що мала інформативний характер.
З приходом до влади «Союзу литовських націоналістів» у 1926 р.
кінохроніка знімається значно частіше. Основними дійовими особами сюжетів
стають військові, церковні діячи. Поза конкуренцією за кількістю появ у кадрі
залишався диктатор А.Сметона.
Він стає першим литовським «медійним» правителем. Так, перша
мандрівка лідера таутінінків країною у 1927 р. фільмувалася десятками фото та
кінокамер. Отриманий матеріал демонструвався по всіх кінозалах країни
наглядно показуючи «єдність вождя і народу».
З 1932 р. хроніку регулярно знімають оператори-любителі Ф.Дунаєвас,
Ю.Лінартас, К.Лукшис, С.Уздонас, С.Вайналавічюс, А.Жибас та інші.
Довгий час у Литві не існувало серйозного кіновиробництва, власних
кіностудій. Лише у 1926 – 1928 рр. за таутінінків у Каунасі були засновані
акціонерні товариства «Летфільмас» та «Акіс» («Око») які стали піонерами
литовської кіноіндустрії [6, c.93].
У 1927 р. на студії «Акіс» режисер Ю.Лінартас створив перший ігровий
фільм «Лікар всупереч волі». Режим швидко зрозумів цінність кіно та
можливості що відкривалися у ідеологічної машини при умові використання
цього виду мистецтва для пропагандування офіційної політичної платформи
націоналістів серед мас.
Вже наступного року світ побачила кінокартина «Солдат – захисник
Литви», яка стала дуже популярною серед молоді. У фільмі оспівується служба
в армії, відданість батьківщині та бойовим друзям. Головний герой – простий
сільський хлопець, типовий литовець міжвоєнної доби, призивається до лав
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Війська

Литовського.

Від

природи

ледачий

він

трансформується

у

дисциплінованого воїна. По суті фільм – агітка таутінінків справляла тим не
менш велике враження на глядача популяризувала військову службу та була
виразником політики мілітаризації суспільства характерної для «сметонівської
доби» (1926 – 1940).
Поруч з тим, молоде литовське кіно продукує нового литовського героя
– відданого національним ідеалам, фізично міцного, вірного сина «Матері
Литви» та «Вождя нації» А.Сметони. Герой покоління має чітку сільську
ідентичність (згідно націоналістичного концепту – село зберігало «чисту
литовскість» являлося базисом національної культури та державності,
уособленням моральної чистоти) та живі прояви «литовського духу».
Литовський кінематограф дає публіці і перших «своїх» зірок. Кумирами
Першої

республіки

стають

Ю.Алішаускас,

Е.Грікявічуте,

Ю.Лауцюс,

Ю.Пятраускас та інші.
Протягом 1928 – 1933 рр. у республіці створюється ряд ігрових фільмів.
Ролі у них виконували в основному актори Державного театру з Каунаса. У
фільмах того періоду

відображався сільський побут та життя столиці.

Найвідоміша з картин цього тематичного циклу «Оніте і Йоналіс», знята у
1931 р.
У 1933 р. при товаристві кінолюбителів «Летфільмас» Ю.Вайкусом було
засноване першу у країні школу кіноакторів. Тоді ж знято режисером Р.Вербою
фільм-оду трансатлантичним льотчикам С.Дарюсу та С.Гіренасу «Крила
«Літуаніки»».
Популяризація кіномистецтва серед населення, збільшення інтересу
держави до діяльності місцевих кіностудій призвели до розширення мережі
осередків ентузіастів кінематографу.
Протягом 1934 – 1938 рр. Литовська держава стає ареною специфічного
«експерименту» по побудові корпоративної держави. Свого історичного піку
досягає автократичний режим А.Сметони, що абсолютизує особисту владу. У
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Першій

республіці

встановлюється

тотальний

контроль

правлячої

націоналістичної партії над різними сегментами життя громадян. Державна
монополія охоплює сферу документального та ігрового кіно.
У 1935 р. в Каунасі створюється кінокомпанія «Мусу Летува» («Наша
Литва») яка займалася зйомками кінохроніки. Невдовзі ця компанія стає
гегемоном на кіноринку республіки.
Окремим

напрямком

який

активно

розроблявся

литовськими

кіномитцями в останні роки режиму (1938 – 1940) стає дитяче ігрове кіно. У
1938 р. було створено ляльковий фільм «Сон товстуна» [6, c.93].
Влітку 1940 р. історія Першої Литовської республіки добігла свого
кінця. Країну було приєднано до СРСР. Відійшла у небуття і система створена
А.Сметоною та його прибічниками одночасно закінчився і ранній період
формування литовської кіноіндустрії.
Протягом 1918 – 1940 рр. литовський кінематограф вийшов на новий
етап розвитку. На зміну безсистемності, неорганізованості режисерів-аматорів
«первісного» етапу (1909 – 1918) прийшли часи коли були створені творчі
об’єднання

кіномитців,

школи

акторської

майстерності,

з’являлється

національний кіноринок.
В умовах націоналістичного режиму (1926 – 1940) кіно чекала доля
«рупора» офіційної пропаганди поставленої на службу інтересам побудови
«Нової Литви».
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In the article investigational process of bringing in Lithuanian cinema to
creation of propagandist conception of «Union of the Lithuanian nationalists» in the
period of existence of authoritarian dictatorship of A.Smetona. The basic stages of
forming and becoming of the Lithuanian cinema and also his influence are reflected
on creation of the Lithuanian national identity in the epoch of the First republic
(1918 – 1940).
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Автор статті обґрунтовує сутність критеріїв, показників та рівнів
готовності майбутніх вихователів ДНЗ до впровадження альтернативних
форм здобуття дошкільної освіти: критерії, показники та рівні готовності,
специфіку діагностичного інструментарію.
Ключові слова: критерії, показники, рівні; готовність майбутніх
вихователів; альтернативні форми здобуття дошкільної освіти.
Створити альтернативне середовище повноцінного розвитку особистості
дитини в контексті національної культури, покликані установи додаткової
освіти, що є частиною єдиного освітнього простору. Альтернативні освітні
системи виникають в Україні як виклик освітньо-виховним інститутам соціуму;
вони тісно пов’язані зі змінами у потребах і запитах дітей та їх батьків.
Наша робота покликана обґрунтувати сутність експериментального
дослідження, а саме визначення критеріїв, показників, рівнів готовності
майбутніх вихователів ДНЗ до впровадження альтернативних форм здобуття
дошкільної освіти та специфіки діагностичного інструментарію.
Проведений теоретичний аналіз проблеми дослідження й результатів
першого етапу констатувального експерименту виявив необхідність практикоорієнтованого підходу до підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного
віку до впровадження альтернативних форм дошкільної освіти [2, с. 230]. У
відповідності до цього нами було виділено чотири критерії: педагогічної
компетентності,

соціально-правової

компетентності,

комунікативної

компетентності, імпровізаційних умінь. Визначені критерії й показники
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сформованості необхідних соціально-педагогічних знань, умінь і навичок
студентів лягли в основу визначення 3-х рівнів готовності майбутніх
вихователів дітей дошкільного віку до впровадження альтернативних форм
здобуття дошкільної освіти: високого, середнього та низького [1, с. 6]. Це
сприяло глибокому аналізу рівня педагогічної компетентності; констатувало
наявність (чи відсутність) елементарних законодавчо-правових знань; наявність
комунікативної компетентності; готовність та бажання використовувати свої
імпровізаційні уміння.
Розглянемо визначені критерії та показники більш детально.
Перший критерій - педагогічної компетентності - відповідає теоретичній
готовності, до нього належать такі показники:
а) знання з теорії та історії педагогіки загальної та дошкільної психології;
з історії функціонування інституту домашнього виховання; знання загальної та
дитячої

психології,

знання

новітніх

підходів

у

теорії

та

практиці

індивідуального навчання та виховання; знання пріоритетних гувернерських
методик, педагогічних технологій та стратегій виховання та навчання;
б) уміння організувати навчально-виховний процес в умовах сім’ї;
готовність до визначення змісту, відповідних форм та методів навчання та
виховання дітей дошкільного віку у сім’ї згідно з об’єктивними умовами;
уміння оцінювати результати педагогічного процесу, уміння здійснювати
самоаналіз та аналіз результатів індивідуальної педагогічної діяльності; уміння
окреслити найближчі перспективи організації освітнього процесу.
Другий критерій соціально-правової компетентності поєднує в собі
ознаки теоретичної й практичної готовності, його показниками є:
а) елементарні законодавчо-правові знання у контексті використання їх у
процесі виконання професійних обов’язків у сім’ї;
б) вміння визначати власний соціальний статус, адекватно реагувати на
психоемоційний стан членів сім’ї;
в) усвідомлення необхідності соціалізації дитини, що виховується у сім’ї;
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Третій та четвертий критерії містять суто практичні ознаки готовності
випускників

факультетів

дошкільної

педагогіки

до

впровадження

альтернативних форм здобуття дошкільної освіти.
Показниками критерію комунікативної компетентності є такі:
а) емпатія, яка виявляються у розумінні сутності іншої людини (дитини,
членів її родини), у розумінні потреб та проблем інших людей, у ідентифікації
їх як власних, у адекватній реакції на психоемоційний стан;
б) уміння спілкуватися з членами родини;
в) уміння активізувати учасників виховного процесу.
Показниками критерію імпровізаційних умінь є:
а) творче оволодіння

технологіями індивідуального навчання

та

виховання дитини у домашніх умовах;
б) уміння імпровізувати, використовувати спеціальні педагогічні уміння
(уміння співати, малювати, драматизувати тощо), оперативно реагувати на
незаплановані зовнішні впливи; уміння створити оптимальні умови освітнього
процесу, що позитивно впливатимуть на психоемоційний стан дитини.
Критеріальні ознаки нами було поділено на рівні: високий, середній і
низький. Схарактеризуємо для прикладу перші показники критеріїв за рівневим
співвіднесенням.
Перший показник критерію педагогічної компетентності. Рівні: високий
- знання з теорії та історії педагогіки та психології; з історії функціонування
інституту домашнього виховання; знання дошкільної педагогіки та психології у
контексті використання їх у процесі індивідуальної роботи з дітьми у сім’ї;
знання новітніх підходів у теорії та практиці індивідуального навчання та
виховання, усвідомлення важливості підготовки спеціалістів для роботи в
умовах сім’ї; знання пріоритетних гувернерських методик, педагогічних
технологій та стратегій виховання та навчання дітей дошкільного віку;
усвідомлення педагогічних можливостей сучасних методик та технологій;
бажання вдосконалювати знання; середній рівень - наявність знань про новітні
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підходи у теорії та практиці індивідуального навчання та виховання;
усвідомлення необхідності спеціальної підготовки домашніх вихователів;
знання пріоритетних гувернерських методик, педагогічних технологій та
стратегій навчання та виховання дітей дошкільного віку; низький рівень відсутність знань з теорії та історії педагогіки про особливості індивідуального
навчання та виховання, не усвідомлення значимості спеціальної підготовки
домашніх вихователів; відсутність знань про пріоритетні гувернерські
методики, сучасні педагогічні технології та стратегії навчання та виховання
дітей дошкільного віку; відсутність мотивації та бажання оволодіти ними.
Перший показник критерію соціально-правової компетентності. Рівні:
високий

-

володіння

законодавчо-правовими

знаннями

у

контексті

використання їх у процесі індивідуальної роботи з дітьми у сім’ї, що
виявляються у володінні знаннями Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про захист прав споживачів», «Про індивідуальну трудову
діяльність», Кодексу законів про працю України, Декларації прав дитини та
Конвенції про права дитини; середній рівень - поверхневе ознайомлення з
окремими статтями вищезгаданих законів. Усвідомлення необхідності глибоких
знань законодавчих та нормативних документів; низький рівень - відсутність
знань нормативних та законодавчих документів, що є основою діяльності
домашнього вихователя.
Перший показник критерію комунікативної компетентності. Рівні:
високий – сформованість перцептивних умінь, які виявляються: в умінні
розуміти сутність іншої людини (дитини, членів її родини), у розумінні потреб
та проблем інших людей та ідентифікації їх як власних, в адекватній реакції на
психоемоційний стан інших людей; середній рівень – частково сформовані
перцептивні уміння, в міжособистісних стосунках переважає стриманість,
емоційні прояви перебувають під самоконтролем, не завжди адекватна оцінка
дій та чуттєво-емоційного стану людей; низький рівень – сприйняття емоційних
проявів як незрозумілих та зайвих, проблеми учасників освітнього процесу
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сприймаються як чужі, нездатність адекватно реагувати на психоемоційний
стан інших людей.
Перший показник критерію імпровізаційних умінь. Рівні: високий – творче
оволодіння

педагогічними

технологіями

індивідуального

навчання

та

виховання дитини у домашніх умовах; виявляється бажання використовувати
педагогічні технології, уміння адаптувати їх до наявних умов, здатність
створювати позитивний емоційний настрій; середній рівень – репродуктивне
володіння сучасними педагогічними технологіями; низький рівень – відсутність
володіння технологіями навчання та виховання дитини у домашніх умовах.
Таким чином, виділення критеріїв, показників та рівнів готовності
майбутніх

педагогів

до

вказаної

діяльності

сприяє

здійсненню

диференційованого підходу до підготовки студентів, а також загальній оцінці її
ефективності. Визначення рівнів готовності дасть змогу здійснити якіснокількісну характеристику стану виведених критеріїв і показників готовності
майбутніх вихователів до впровадження альтернативних форм дошкільної
освіти, у чому ми і вбачаємо перспективи подальших досліджень.
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Annotation. The author examines the essence of criteria, indicators and
levels of readiness of future teachers of preschool education to implement alternative
forms of receiving preschool education: criteria, indicators and levels of readiness,
the specificity of diagnostic tools.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАДАПТАЦІЇ У РАМКАХ ПІДХОДУ
ЗНИЖЕННЯ ШКОДИ
Досліджено особливості

реадаптації наркозалежної особистості у

рамках підходу зниження шкоди. Показано, що розробка реабілітаційних
програм, які

враховують психологічні особливості адиктів набувають

особливого значення, оскільки завдяки ним з’являється можливість повернути
залежну особистість до реального життя. Визначено концепцію підходу
зниження шкоди від психоактивних речовин. Розглянуто специфіку замісної
підтримувальної терапії як складової компоненту програми зниження шкоди
від споживання психоактивних речовин, яка спрямована на

комплексне

лікування наркотичної залежності.
Ключові

слова:

реадаптація,

адиктивна

поведінка,

наркотична

залежність, замісна підтримувальна терапія, психосоціальний супровід.
Сучасний погляд на наркоманію, як на складну систему поведінки
наркозалежної

особистості

в

соціальному

середовищі,

ставить

перед

розробниками реабілітаційних програм надзвичайно важливу проблему:
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пропозиція альтернативи такої поведінки, яка забезпечила б залежному
індивіду більшу ефективність у взаємодії зі світом, ніж адиктивна поведінка.
Українське суспільство, функціонуючи та розвиваючись, вимагає від
членів соціуму більш вдосконалених форм мислення, поведінки та взаємин.
Безліч факторів впливають на вміння індивіда адаптуватися до взаємодії з
реальним життям. Але не у кожної людини виходить знайти свій оптимальний
життєвий баланс у відповідь на таки вимоги. В залежності від різних обставин,
розвитку, формування та виховання у деяких особистостей проявляються риси,
які можуть сприяти появі різноманітних залежностей, що дають помилкове
відчуття полегшення та спрощення ставлення до вирішення виникаючих
складностей і проблем, якими наповнене наше життя.
Емоційна незрілість, складності у прийнятті рішень, агресивність, слабкі
адаптаційні здібності, нездатність до міжособистісного спілкування з людьми,
провокує виникнення саме наркотичної залежності, позбавитися від якої дуже
складно, а іноді навіть неможливо.
Як зазначає В. В. Шарок, специфічними психологічними особливостями
осіб, які вживають психоактивни речовини, є знецінення майбутнього та
можливості власних досягнень, наявність внутрішніх конфліктів і неадекватно
занижена самооцінка [10, с. 26]. На думку Н. В. Бончук, адиктивна поведінка
індивіда свідчить також про його особистісну незрілість. Неможливість людини
спиратися на орієнтаційно-ціннісні конструкти, що визначають спрямованість
особистості, та які з’являються лише внаслідок особистісного розвитку, є
джерелом дезадаптацій. Отже, ієрархія ціннісних орієнтацій індивіда як
сукупність установок та диспозицій, значною мірою визначають його
схильність чи стійкість до адикцій [1, с. 363]. О. Б. Тапалова також відзначає,
що психологічні особливості адикта, його особистісні диспозиції формуються
задовго до моменту першого контакту з психоактивною речовиною. В цих
диспозиціях переважають риси, подібні рисам невротика: емоційна нестійкість,
лабільність, тривожність, сенситивність в поєднанні з низькою якістю
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міжособистісних контактів [8, с. 120].

Як вказує В.О. Крамченкова, елементи

адиктивної поведінки властиві будь-якій людині, що йде від реальності
шляхом зміни свого стану [5, с. 176]. Є. Н. Волков також наголошує, що
базовою основою в ситуаціях залежності, є виявлення людиною в тій або іншій
формі власної неспроможності в стосунках з реальністю [2, с. 20].
Але проблема адиктивної поведінки починається, коли прагнення відходу
від реальності пов’язане зі зміною психічного стану, домінує у свідомості та
стає

центральною

ідеєю

особистості,

адже

психоактивна

речовина

перетворюється на сенс життя, на єдину потребу індивіда [4, с. 121].
Враховуючи специфічні особливості наркотичної залежності, фахівцями
різних країн світу розробляються та впроваджуються програми та методи
реадаптації, які допомагають та сприяють поверненню наркозалежної
особистості в реальний світ. Моделі та підходи, які є основою реадаптації осіб,
що страждають від наркотичної залежності, стають все більш комплексними,
включаючи в себе зростаюче число факторів. Підходи змінюються в міру
розширення сфери знань про різні види залежності. Як наслідок, методи
допомоги все більш адаптуються до неоднорідності контингенту осіб, які
страждають від наркотичної залежності, та до різноманітності їхніх потреб.
Крім того, співпраця між різним життєвим оточенням (сім’я, робота, тощо)
забезпечує таку допомогу, яка доповнює більш традиційну. Соціальні та
культурні явища постійно еволюціонують, моделі надання допомоги також
відкриті для нововведень з метою підвищення їх ефективності. У зв’язку з цим,
починаючи з 1990 року в загальному контексті реадаптації наркозалежних осіб,
здійснюється підхід зменшення шкоди.
Програма зменшення шкоди практично не зачіпає зв’язок між людиною
та речовиною, на відміну від традиційних методів реадаптації, для яких ця
умова є центральним пунктом. У першу чергу програма зменшення шкоди
пропонує наркоспоживачам засоби, які дозволяють зменшити шкідливі впливи
споживання (прагматична перспектива), та відрізняється від традиційних
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підходів своєю метою та засобами (гуманістична перспектива), а також своєю
толерантністю до осіб, які страждають від наркотичної залежності [7, с. 25].
Як вважає І.-Г.В. Огданський, основна ідея програми зменшення шкоди
полягає у тому, що окремі соціальні явища (наприклад, вживання ін’єкційних
наркотиків) наразі неможливо викорінити в суспільстві, але можливо суттєво
зменшити шкоду, яку вони завдають [6, с. 68].
Програма замісної підтримувальної терапії є складовим компонентом
програми зниження шкоди від споживання психоактивних речовин та
спрямована на комплексне лікування наркотичної залежності та профілактику
ВІЛ-інфекції. Лікування полягає в зміні способу вживання опіоїдних наркотиків
на менш небезпечний для стану здоров’я в медичних умовах.
У контексті цього підходу наркоманію можна сприймати як єдиний стиль
життя, в якому проявляються численні фактори, що управляють взаємодією
біологічних, психологічних та соціальних складових і є їх результатом.
Допомога полягає у тому, щоб створити досить сильний поштовх всередині
біопсихосоціальної

взаємодії

з

метою

зруйнувати

звичну

рівновагу,

звертаючись до почуття відповідальності наркозалежної особистості.
Допомога в подоланні зловживання не може бути ефективною, якщо вона
в той же час не приділяє уваги людині в цілому, не піклуючись про її суспільну
інтеграцію так само, як і про її фізичне та психічне здоров’я. Якщо наркоманія
являє собою прогресуючу залежність, яка спричиняє погіршення в різних
сферах життя, реадаптація повинна бути сприйнята як зворотний процес.
Під реадаптацією слід розуміти процес особистісної еволюції, що
дозволяє наркозалежному, бажаючому цього, в прогресуючому темпі знову
здобути владу над своїм життям і відновити свою психічну, психологічну та
соціальну рівновагу. Реадаптація – це життєвий план, за допомогою якого
людина знову знаходить здатність приймати рішення і діяти самостійно, без
допомоги психотропної речовини [9, с. 151].
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Важливою перевагою замісної терапії є психосоціальний супровід, який
здійснюється психологами та соціальними працівниками, і включає в себе:
індивідуальне підтримуюче консультування протягом лікування, діагностикомотиваційну і адаптаційну роботу з клієнтом, складання індивідуального плану
життєдіяльності, за допомогою якого клієнт має можливість усвідомити і
переоцінити свій минулий «життєвий шлях», перейти на наступний етап життя:
відкрити в собі нові ресурси, відчути власний потенціал, сформувати нові
потреби і цілі в житті, поліпшити якість життя, структурувати власну
діяльність, зайнятися плануванням і пошуком нових життєвих смислів та
знайти своє місце у житті.
Л. Ф. Щербина зазначає, що залежністю від психоактивної речовини, як
своєрідною

субособистістю

залежної

особистості,

можливо

керувати,

знайшовши спосіб впливати на її смислову сферу. Але, на її думку, механізм
процесу досягнення особистісної зрілості, за умови якого можливе формування
функції контролю над поведінкою, є необхідною умовою для роботи цих
механізмів, але особливості та динаміка цього процесу при лікуванні
залежності ще мало вивчені та потребують подальших розробок [11, с. 6].
Тривалі дослідження проведені в США, Західній Європі та Австралії,
підтвердили, що замісна терапія є найбільш ефективним методом у комплексі
лікування та реабілітації хворих на опіоїдну залежність. Дослідження про вплив
замісної підтримувальної терапії на психологічні властивості особистості
проводилися в основному в контексті медичних показників, тому ця сфера на
сьогоднішній момент є недостатньо вивченою, хоча цей вид лікування стає все
більш популярним серед споживачів ін’єкційних наркотиків, які бажають
позбутися наркотичної залежності.
Як визначає Ю. О. Клейберг, джерело усунення деструктивної поведінки
і, ширше, відносин – моральне здоров’я інтерперсональних, групових і
громадських мікро- та макросоціумів створюється виключно моральною
активністю людей кожного покоління [3, с. 135].
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На сьогоднішній день понад мільйон наркозалежних від опіоїдів у 65
країнах світу отримують замісну підтримувальну терапію, що допомагає їм
поліпшити стан здоров’я, а також дозволяє відкрити для себе нові цілі в житті,
викорінити

тривожну

думку

про

пошук

наркотику,

позбавитися

від

кримінального життя; знайти можливість працевлаштуватися і згодом повністю
припинити вживання наркотичних речовин.
Таким

чином, ефективне

лікування

наркоманії

воно будується як системний вплив, здатний

можливо,

підвищити

якщо

можливості

особистості самореалізуватися в динамічному соціальному середовищі,
активізувати нові цілі, розкрити власний потенціал і особистісні ресурси,
побачити майбутнє, до якого є бажання прагнути.
Література:
1.

Бончук Н.В. Склонность к аддиктивному поведению у подростков в
зависимости от особенностей системы ценностных ориентаций /
Н.В. Бончук // Молодий вчений. – 2016. – №7 (34). – С. 362 - 368.

2.

Волков Е.Н. Зависимость от реальности / Е.Н. Волков // Практична
психологія та соціальна робота. – 2008. – №2. – С. 18 - 26.

3.

Клейберг Ю. А. Типология деструктивного поведения / Ю. А. Клейберг //
Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2008. – № 1. –
С.130 - 135.

4.

Короленко Ц.П. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение в
современном мире / Ц.П.Короленко,Т.А.Донских. – Новосибирск : Наука,
1990. – 224с.

5.

Крамченкова В.О. Наукові підходи до дослідження тютюнової адитивної
поведінки / В.О. Крамченкова // Науковий вісник Херсонського
державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2015. – Вип.5. –
С. 175 - 180.

6.

Огданський

І.-Г.В.

Неформальна

освіта

в

контексті

додаткової
58

професійної підготовки фахівців програм зменшення шкоди. – International
Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development
of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy
Cross University. – P. 67 - 69.
7.

Субата Э. Заместительное лечение метадоном / Субата Э. – Каунас: «Vitae
litera» 2008. – 115 с.

8.

Тапалова О.Б. Связь мотивации достижения с личностными факторами
при зависимости от психоактивных веществ / О.Б. Тапалова, Б. Ж.
Нуралиев, Н.Б. Жиенбаева // Молодий вчений. – 2015. – №7 (22). –
С. 119 - 122.

9.

Чирко

В.В.

Очерки

клинической

наркологии

(Наркомании

и

токсикомании: клиника, течение, терапия) / В.В. Чирко, М.В. Демина. –
М.: Медпрактика, 2002. – 238 с.
10. Шарок

В.В.

Особенности

мотивационно-ценностной

сферы

и

самоотношения личности, склонной к рискованному поведению : автореф.
на соиск. учен. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.01 «Обшая
психология, психология личности, история психологии» / В.В. Шарок. –
Санкт-Питербург, 2010. – 27с.
11. Щербина

Л.Ф. Дінаміка

смислових

структур

осіб, залежних

від

психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих.наук : спец. 19.00.04 «Медична
психологія» / Л.Ф.Щербина. – Київ, 2004. – 20 с.
The features of rehabilitation of drug dependent personality within the harm
reduction approach. It is shown that the development of rehabilitation programs that
take into account the psychological characteristics of addicts are particularly
important because through it is possible to return to the dependent person in real life.
Defined the concept of harm reduction approach to substance. The specificity of
59

substitution therapy as an integral component of the harm reduction consumption of
psychoactive substances, which aims to complete drug treatment.
Key words: readaptation, addictive behavior, drug addiction, substitution
maintenance therapy, psychosocial support.

УДК 37.013:373.21(477.72)

Цюпак Ірина Миколаївна

ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУРОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ
ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХЕРСОНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ
СТОЛІТТЯ В ПРАКТИКУ СЬОГОДЕННЯ
Анотація. У статті розкрито можливість використання особливостей
області для поліпшення навчально-виховного процесу в дошкільних закладах
Херсона. Описані можливості впровадження накопиченого досвіду в напрямку
розширення мережі дошкільних закладів Херсонщини.
Ключові слова: дошкільні заклади, Херсонська область.
Освіта ХХІ ст. висуває нові вимоги і завдання в усіх сферах
життєдіяльності людини і суспільства, тому виникають нові питання в освіті та
вихованні на рівні регіонів, а саме – вплив особливостей краю на покращення
навчально-виховного процесу та на розширення мережі закладів освіти.
Вивчення досвіду педагогів-практиків розкривають перед сучасним
вихователем картину становлення й розвитку дошкільної педагогічної думки,
майстерності, уміння пристосовуватися до змін у політиці, економіці й
культурному житті країни. У своїй пошуковій роботі вихователі-практики
опиралися на особливості херсонського регіону, які вплинули на специфіку
діяльності дошкільного навчального закладу: поліетнічність регіону, яка
полягає в етнічній специфіці виховання; економічний розвиток регіону;
географічне розташування області, а саме біля Чорного й Азовського морів, яке
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дає переваги у використанні природних ресурсів під час оздоровлення дітей
дошкільного віку [3, с. 66].
Виділені нами особливості херсонського краю та їх вплив на специфічність
роботи дошкільних закладів не втратили своєї актуальності й на сьогоднішній
день. Тому варто розглянути можливість використання накопиченого досвіду з
урахуванням потреб сучасного суспільства.
Зміст дошкільної освіти необхідно модернізувати відповідно до потреб
суспільства, потреб інноваційного розвитку науки, запроваджувати сучасні
інноваційні

технології

засобів

розвитку,

навчання

та

виховання,

удосконалювати механізми моніторингу якості дошкільної освіти, якісної
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів. Проте не варто залишати поза увагою надбання минулих
років, які є скарбницею як позитивного, так і негативного досвіду. Розглянемо
виділені нами позитиви організації роботи дошкільних закладів Херсонщини
другої половини ХХ століття.
Суспільне дошкільне виховання як важлива ланка загальної системи
освіти в Україні конче потребує оновлення й удосконалення. Саме тому
актуально й корисно буде ознайомити педагогів дошкільних закладів, батьків і
працівників освіти з педагогічними ідеями та практичними порадами з розвитку
мережі дошкільних навчально-виховних закладів, які передували збільшенню
кількості дитячих садків у другій половині ХХ століття.
Досвід

організації

дошкільних

закладів

за

рахунок

відомств

у

Херсонській області у другій половині ХХ століття мав не лише на меті
розширення мережі та покращення умов перебування, а й виховання
дошкільників на прикладі трудової діяльності підприємств, господарств,
прищеплення любові до праці та поважне ставлення до її учасників, бережне
відношення до продуктів праці. Спільна робота вихователя і батьків направлена
на непереривне виховання, взаємодопомогу у вирішенні проблемних питань у
вихованні.
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У 2012 році в Херсонській області діяло 4 відомчі дошкільні заклади.
Одним з яких є відомчий Херсонський ясла-сад УМВС«Зірочка», девіз якого:
«Опікуємося про дітей – опікуємося про майбутнє». У 2018 році дитячому
садку здійсниться 45 років. Вихователі в роботі з дітьми використовують як
нові, так і перевірені часом системи виховання й технології навчання [1].
Режим дошкільної установи пристосований до графіка роботи батьків, який у
свою чергу відображається на подовженім перебуванні дітей, під час якого
вони одержують повноцінне додаткове харчування після денного сну, чого
немає у звичайному дитячому садку.
Співпраця дошкільного закладу з батьками вихованців простежується у
тому, що деякі з тих дітей, які у свій час закінчили «Зірочку», тепер приводять
туди своїх малят. На всі свята маленькі вихованці дитячого ясла-саду УМВС
«Зірочка» готують вистави та святкові номери для працівників свого відомства
та батьків, у відповідь на це керівництво та працівники УМВС Херсона не
залишають поза увагою потреби та побажання малечі, адже фінансування
напряму йде від УМВС. Режим дошкільного закладу є пристосованим до
графіка роботи батьків, що в свою чергу відображається на подовженому
перебуванні дітей, під час якого вони отримують повноцінне додаткове
харчування після денного сну, чого немає у звичайному дитячому садку.
Ще одним прикладом злагодженої роботи педагогічного колективу
дошкільного закладу й відомства є дитячий садок Херсонського морського
торговельного порту «Червоні вітрила»[2], якому у травні 2016 року
виповнилося 70 років. Життя садка нерозривно пов’язане з портом: діти щороку
бувають на екскурсіях у навчальному комбінаті, на причалі, у машинному
відділенні кораблів, а також на кожному святі в дитячому садку є елементи з
життя моряків.
Цілі династії пройшли шлях у морпорт через дбайливі руки нянечок і
вихователів. Це сім’ї Смоленцевих, Митрофанових, Байонових, Харитонових,
Колеснікових. Уже більш 14 таких династій не змінюють у своїй вірності
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«Червоним вітрилам». У дітей (а їх у садку 135) виховується любов до роботи
батьків і дідів, і багато з них змінюють своїх батьків у порту.
Науково-педагогічною громадськістю за радянських часів накопичено
цікавий та цінний досвід у напрямку створення та розширення мережі
дошкільних закладів Херсонщини за рахунок залучення коштів підприємств,
організацій, колгоспів та радгоспів. Дана робота дає спробу з’ясувати, як
змінювалась мережа дошкільних закладів та умови дошкільного виховання
Херсонщини у нелегкий соціально-економічний період для становлення регіону
як важливого економічного об’єкта України.
Аграрний сектор економіки області – це цілий комплекс, що забезпечує
продовольчу безпеку населення області, формує більше 22 відсотків валового
регіонального продукту, тісно пов’язаний з природними умовами, технічними
можливостями і підготовленими висококваліфікованими людськими ресурсами.
В області діє 545 сільгосппідприємств різних форм власності, 142,7 тис.
особистих

селянських

господарств,

зареєстровано

2377

фермерських

господарств [3, с. 95].
В області за останні роки з’явилося все більше сільськогосподарських
підприємств

і

фермерських

господарств,

здатних

вирощувати

сільськогосподарські культури на основі найсучасніших технологій. Однією із
сучасних проблем розвитку сільських населених пунктів є відсутність
актуальної, розробленої та затвердженої у порядку, встановленому Законом
України

«Про

регулювання

містобудівної

діяльності»,

містобудівної

документації регіонального та місцевих рівнів. Схеми планування територій
районів, розроблені у 70-80-х роках ХХ століття, не відповідають сучасним
реаліям розвитку сільських територій та не відображають перспективних
напрямів соціально-економічного розвиту територій [3, с. 95].
Очікуваними результатами від Аграрної програми є збереження сільських
населених пунктів та забезпечення їх об`єктами соціальної інфраструктури
відповідно до визначених соціальних стандартів і нормативів, збільшення
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завантаження переробних підприємств, забезпечення подальшого розвитку
сільськогосподарського машинобудування, збереження робочих місць у
галузях– партнерах сільського господарства, сприяння відродженню народних
промислів, кустарних виробництв, інших нетрадиційних форм господарювання
разом із застосуванням традиційних форм господарювання з метою створення
постійних і тимчасових робочих місць, підвищення рівня зайнятості сільського
населення. Це в свою чергу збільшить кількість робочих місць, а як показує
практика 50-80 рр. ХХ ст. – від зайнятості населення залежить потреба у
розширенні мережі суспільного дошкільного виховання. Саме тому, досвід
другої половини ХХ ст., який розкрито у нашому дослідженні, буде актуальним
і у наш час, а саме[3, с. 96]:
– збереження, розвиток та підтримка мережі дошкільних навчальних
закладів різних типів і форм власності;
– залучення коштів економічно важливих об’єктів, підприємств,
організацій, агропромислових комплексів задля відновлення та ремонту
дитячих садків;
–відкриття нових дошкільних закладів за рахунок економічно важливих
об’єктів, підприємств, організацій, агропромислових комплексів;
– міжобласний огляд існуючих дитячих садків села задля перейняття
позитивного досвіду організації дошкільного виховання на селі;
–співробітницька діяльність дитячих садків міста і села.
Творче використання накопиченого досвіду з розширення мережі
дошкільних закладів зазначеного періоду в дошкільній освіті сприятиме спробі
максимально охопити дітей дошкільним вихованням.
Твердження про те, що суспільне дошкільне виховання є важливою
ланкою загальної системи освіти в Україні та потребує оновлення й
удосконалення, звучить майже в усіх сучасних декларативних документах, але
в реальній практиці втрачає своє значення. Ось чому потрібно бачити в
дошкільній освіті не лише педагогічні, а й економічні проблеми, розуміти всю
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багатомірність і складність її структури. Проблема створення умов і
відповідного режиму для повної реалізації намічених цілей освітніх програм,
для нашої теорії і практики залишається відкритою.
Отже, в освітньому середовищі, що розвивається, основними ресурсами
впровадження поставлених задач є використання всіх можливих ресурсів,
врахування географічних, економічних та фінансових умов регіону та їх вплив
на покращення організації дошкільного виховання. Свідченням цього є
висвітлений нами досвід організації дошкільного виховання в Херсонському
регіоні, а саме – вміле та творче використання наявних умов працівниками
дошкільної освіти області та їх вплив на специфічність роботи дошкільних
закладів в другій половині ХХ століття.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті проаналізовано особливості використання інформаційнокомунікаційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх
учителів початкових класів. Розкрито особливості використання соціального
сервісу «KSU Online» у професійній підготовці майбутніх учителів початкової
школи на базі факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського
державного університету.
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів початкової
школи, соціальні мережі, соціальні сервіси.
У сучасності система освіти зазнає впливу багатьох факторів. Проте
головними у ХХІ ст., на нашу думку, є розвиток інформаційного суспільства,
науково-технічний прогрес і процес глобалізації. Наукова дискусія щодо ролі
вказаних факторів ведеться головним чином навколо проблем їх соціальноекономічного й цивілізаційного впливу, включаючи культуру, але порівняно
рідко стосується освітніх і особистісних наслідків [3].
В інформаційному суспільстві, що формується, фундаментальною
проблемою є зміна методології сучасної освіти як постійної освіти (освіти
протягом

усього

життя

людини), реалізація

концепції

якої

потребує

становлення в соціумі персональних освітніх сфер, що формуються самими
суб’єктами для вирішення особистісних і професійних завдань на основі
досягнень інформаційних технологій. Стрімкий розвиток сучасних засобів
міжособистісної комунікації (блогів, вікі-сайтів), що базуються на сучасних
мережевих технологіях, приводить до самоорганізації соціальних мереж та
соціальних електронних сервісів регіонального і глобального рівнів.
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Виникнення соціальних сервісів та соціальних мереж пов’язане із
задоволенням потреби користувачів мережі Інтернет у безпосередньому
спілкуванні та співпраці. Соціальні мережі сприяють розвитку електронного
навчання і освіти в цілому, пропонуючи нові технічні та методичні засоби.
Студенти з усього світу можуть підписатися на он-лайн уроки абсолютно
безкоштовно і проходити курс навчання в зручному для себе темпі. Крім
лекцій, студенти можуть підтримувати зв’язок з викладачем або брати участь у
дискусіях.
Теорію соціальних

мереж розглядали

А.

Бейвлас, С. Берковіц,

П. Марсдеа, Дж. Морено, Б. Уеллман, Л. Фріман та ін.; дослідження, що
присвячені проблемам інформатизації освіти В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич,
М. І. Жалдак, А. М. Гуржій та ін.; науково-педагогічні засади формування і
застосування інформаційних освітніх середовищ В. Ю. Биков, Ю. О. Жук,
В. В. Олійник, Л.Є. Петухова, О.В. Співаковський, Є. С. Полат та ін.; проблеми
використання веб-спільнот в дістанційній освіті розглядалі Голощук Р.О.,
Думанський Н.О., Сєров Ю.О., Хуторській А.В. та ін.
Разом з тим питанню використання соціальних мережевих сервісів у
навчально-виховному процесі початкової школи в нашій країні приділяється ще
недостатньо уваги. Освітні ресурси, розміщені в Інтернеті, не здатні вирішити
постійно обновлювані педагогічні завдання, задовольнити специфічні вимоги і
цілі педагогічного процесу початкової школи. Тому необхідно, щоб учитель
початкових класів мав не тільки певні знання, а й відповідні компетенції
пошуку, систематизації, адаптації та використання освітніх веб-ресурсів як для
педагогічного проектування навчального процесу, організації діяльності учнів,
так і для підвищення своєї кваліфікації в умовах самоосвіти.
Отже, аналіз психолого-педагогічної наукової літератури та практики
підготовки

майбутніх

учителів

початкових

класів

до

застосування

інформаційно-комунікаційних технологій, дозволив виявити низку протиріч
між:
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– необхідністю збільшення сфери використання комп’ютерно-мережевих
технологій у професійній діяльності вчителя та низькою мотивацією вчителів
початкових класів до опанування й використання електронних освітніх
ресурсів;
– зростаючими вимогами до компетенцій педагога-професіонала та
недостатньо теоретично і практично розробленою проблемою формування
загальнокультурних,

загальнопрофесійних

компетенцій

за

допомогою

комп’ютерно-мережевих технологій;
– генерацією навчальних, методичних і довідкових матеріалів у вебпросторі та відсутністю сформованих компетенцій пошуку необхідної
інформації, налаштування додаткових комп’ютерних програм для роботи із
веб-ресурсом.
Треба зазначити, що поняття «соціальна мережа» має кілька значень у
понятійно-категоріальному апараті. Основне, широке значення припускає
трактування соціальної мережі як структури, що складається з вузлових
елементів і зв’язків між ними – соціальної павутини [2].
Викладачі Херсонського державного університету Архипова Т. Л.,
Осипова Н. В., Львов М. С. визначають соціальну мережу так:
інтерактивний

багатокористувацький

веб-сайт,

який

це

представляє

автоматизоване соціальне середовище, що дозволяє активно спілкуватися
користувачам,

які

об’єднанні

спільними

інтересами.

Характерними

особливостями соціальних мереж є можливості створення власної сторінки,
розміщення на ній особистої інформації у різній формі: у вигляді фотографії,
опису, відео та ін.; встановлення контакту з іншими учасниками мережі, обміну
з ними різноманітною інформацією [1].
Але слід розрізняти поняття «соціальна електронна мережа» та
«соціальний електронний сервіс».
Соціальні мережі орієнтовані на різну цільову аудиторію – молодь
шкільного та студентського віку (ВКонтакте), користувачів більш старшого
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віку

(Одноклассники),

університетську

аудиторію

(Facebook),

наукову

спільноту (SciWorld, Ukrainian Scientists Worldwait), професіоналів у різних
галузях (LinkedIn) тощо. Стандартний набір інструментів соціальної мережі
передбачає збереження фото, відео, аудіо матеріалів на персональній сторінці
користувача, можливість пошуку користувачів за певними ознаками та
додавання їх до окремого пріоритетного списку, надання членам такого списку
певних переваг перед іншими користувачами даної мережі, обмеженням
спілкування з небажаними відвідувачами особистої сторінки [2].
Соціальні сервіси мають інше призначення та відзначаються іншим
стандартним інструментарієм. У найбільш загальному вигляді, соціальний
сервіс – це мережевий засіб для створення, збереження, передачі, спільної
роботи над документами різного типу. Спілкування як таке не є основним
завданням у таких сервісах; зворотних зв’язок реалізується через систему
взаємооцінювання; формування списків матеріалів та користувачів, чиї
матеріали викликали зацікавленість, надання диференційованого доступу до
документів

різним

групам

користувачів

(перегляд,

внесення

змін

в

оригінальний документ з подальшим збереженням результатів або без нього,
надання дозволу на друк документа та збереження його на особистому ПК
користувачів, вбудовування HTML коду або активного посилання на документ
в інші ресурси мережі Інтернет) [4].
Ураховуючи необхідність набуття відповідних компетенцій, а також
досвід професійної підготовки студентів, викладачами ХДУ було розроблено і
впроваджено використання соціального сервісу «KSU Online».
Система навчання «KSU Online» призначена для:
-

підтримки навчального процесу студентів денної та заочної форм

навчання;
-

організації дистанційної освіти.

-

обміну інформацією як між викладачем і студентом, так і між

самими студентами.
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Одна із сильних сторін системи – широкі можливості для комунікації та
взаємодії учасників навчального процесу. «KSU Online» підтримує обмін
файлами

будь-яких

форматів.

Сервіс

розсилки

дозволяє

оперативно

інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події.
Важливою особливістю системи є те, що система створює і зберігає
портфоліо кожного учня: усі здані ним роботи, всі повідомлення у форумі, всі
оцінки і коментарі викладача до робіт.
При підготовці та проведенні занять у системі «KSU Online» викладач
може оперувати великим набором зручних інструментів у вигляді елементів
курсу (глосарій, ресурс, завдання, форум, wiki, тест та ін.).
Даний електронний сервіс створений на базі інформаційного середовища
Moodle, що адаптоване для мережевого навчання та має значні дидактичні
можливості для створення інноваційних засобів.
Цілеспрямоване використання розроблених курсів має такі переваги:
o

інтенсивність навчального процесу;

o

структурованість навчально-методичних комплексів дисциплін

для забезпечення ефективного самостійного опрацювання студентами;
o

формування

у

майбутніх

фахівців

більш

високого

рівня

професійної ІТ компетентності;
o

покращення якості контролю за рахунок нових можливостей та

видів контролю;
o

суттєва економія часу викладача за рахунок багатократного

застосування розроблених інструментів і автоматичної перевірки та ін.
Висновки. Отже, використання соціальних електронних сервісів стає
особливо важливим у професійній підготовці майбутніх учителів початкової
школи. Перехід студентів на рівень учасників мережевої спільноти надає
можливості не тільки ефективно впроваджувати інформаційно-комунікаційні
технології у професійну діяльність, а й розширити кругозір майбутніх
педагогів; оволодіти вміннями спілкуватися, використовуючи мережу Інтернет;
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організовувати

міжособистісну

взаємодію;

співпрацювати

у

групі;

систематично підвищувати рівень власної загальнокультурної, технологічної та
інформаційної компетентності. Припускаємо, що за умови правильного вибору
стратегії організації та управління віртуальною спільнотою під час навчання у
спільній діяльності педагогів і вихованців будуть досягнені цілі навчання та
вирішені основні педагогічні завдання. Водночас у тих, хто навчається,
сформуються нові навички й уміння, необхідні для самоосвіти й саморозвитку.
Література:
1. Архипова Т. Л. Социальные сети как средство организации ученого
процесса / Архипова Т. Л., Осипова Н. В., Львов М. С. // Інформаційні
технології в освіті: Зб. наук. пр. – Випуск 22. – Херсон: ХДУ, 2015. – C. 718.
2. Галіч Т. О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя /
Т. О. Галіч // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем
соціології молоді та студентства. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 145-152., с. 147
3. Дяченко С.В. Проблеми підготовки вихователів до формування основ
комп’ютерної

грамотності

старших

дошкільників

у

контексті

технологізаційної освітньої парадигми / С.В. Дяченко // Наук. записки
Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. –
Ніжин, 2007. – № 5. – С. 21-23..
4. Менякіна М.С. Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0 / М.С. Менякіна //
Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 8. – С. 24-26.
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СЕКЦІЯ 2.
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
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Бистрянцева Анастасія Миколаївна

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПИСУ РОЗПОДІЛУ ЗАРЯДУ В ЯДРІ З
ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ
Робота

присвячена

розробці

математичного

підходу

до

опису

енергетичних параметрів піонних атомних систем. Враховано релятивістські,
ядерні ефекти на основі рівняння Клейна-Гордона-Фока. Звертається увага на
врахування ефекту кінцевого розміру ядра в піонних атомах
Ключові слова: сильна взаємодія, піонні атоми, хвильова функція,
релятивістські ефекти.
Врахування ефекту кінцевого розміру ядра в піонних атомах має
принципове значення, у зв’язку з чим представляється важливим розглянути
максимально коректну схему його врахування. Відповідний кінцево-розмірний
електричний потенціал ядра підставляється як у рівняння Клейна-ГордонаФока для піон-ядерної системи і в релятивістське рівняння Дірака для
електронної підсистеми.
У

серії

робіт,

присвячених

атомним

розрахункам,

переконливо

продемонстровано, що однією з найбільш ефективних моделей опису звичайнорозмірного розподілу заряду в ядрі є модель Фермі і узагальнена модель ВудсСаксон [1, 2, 3]. В порівнянні, наприклад, з моделлю розподілу заряду в ядрі у
вигляді однорідно зарядженої кулі, її перевагою є використання гладкої функції
розподілу заряду замість розривної. З іншого боку, стандартною мотивацією
для використання в нашій теорії цієї моделі, є наявність відповідного
програмного блоку обчислення розподілу заряду методом диференціальних
рівнянь в програмному комплексі «Superatom» [2, 4, 5]. У ряді робіт [1, 2]
проаналізовано, що модель Фермі є більш прийнятною в порівнянні з моделлю
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Гауса, забезпечуючи в незначній мірі більшу точність опису спектральних
параметрів важких атомів.
У моделі Фермі розподіл заряду в ядрі описується наступною функцією

 r  [6]:

 r  

0
1 e

r c
a

,

(1)

де параметр a  0.523 fm, а параметр c обирається таким чином, щоб
середньоквадратичний радіус визначався виразом:

r2

1/ 2

 0,836  A1 / 3  0,5700  fm.

У якості альтернативного варіанту, зазвичай в атомних розрахунках,
застосовують наступну Z-залежність для ефективного радіуса [3]:
R  1,202  10 13 Z

1

3

см.

(2)

Нарешті, ще один альтернативний варіант полягає у використанні
табличних значень ядерних радіусів (а також зведених мас).
Оскільки детально процедура обчислення електричного потенціалу ядра з
скінчено-розмірним розподілом заряду раніше наводилась (наприклад, в [2]),
обмежимось лише ключовими моментами стосовно моделі Фермі і нашої теорії.
Доречно нагадати, що якщо точкове ядро має деякий центральний потенціал
W R  , то перехід до потенціалу кінцевого ядра здійснюється заміною W R  на
r



V r R   V r   dr r  r R    dr r 2V r  r R  .
0

2

(3а)

r
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Для кулонівського потенціалу ядра зі сферично симетричною щільністю

 r R  має місце співвідношення:
r

 

 



VN r R   1 r  dr r  r R   dr 'r '  r ' R .
' '2

'

0

(3б)

r

Використовуючи універсальний метод диференціальних рівнянь ІвановаІванової-Глушкова [4], процедуру обчислення шуканого потенціалу звичайно
зводять до розв’язання наступної системи звичайних диференціальних рівнянь:

V

'

N

r

r , R   1 r  dr 'r '2  r ' , R   1 r 2 yr , R 
2

0

y ' r , R   r 2  r , R 

 ' r , R   8 5 2 r

(4)

 exp r 2   2r r , R   

8r
 r , R 
r 2

з відповідними граничними умовами.
У теорії важких піонних атомів для багатьох застосувань, в тому числі
для розрахунку констант надтонкої структури вкрай важливим виявляється
знання і частинних похідних від потенціалу по радіусу ядра. Шукані похідні
визначаються наступними співвідношеннями:
r



V r R  r  V r  dr r  r R  R   dr r 2V r  r R  r ,
2

0

(5а)

0





 r R  R   r R  2r 2  3 R .

(5б)
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Вище був розглянутий випадок сферично симетричного розподілу заряду
в ядрі. Очевидно, актуальним є розвиток моделей, в яких безпосередньо
закладена відсутність сферичної симетрії, зокрема, мова йде про врахування
ефектів електричної квадрупольної деформації. Подібна постановка задачі у
сучасній теорії спектрів піонних атомів адекватно і кількісно повно практично
досі не вирішувалась.
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РОЗВИТОК ІКТ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИШУ ЯК ІНСТРУМЕНТ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
У статті зазначено, що інновації в управлінні освітньою установою на
основі інформаційних технологій є ключовим механізмом, що дозволяє
створювати перевагу в конкурентному середовищі.
Ключові

слова:

ІКТ

інфраструктура,

інформаційне-комунікаційне

середовище, ІТ ресурси конкурентоспроможність
Система освіти повинна не тільки сама бути залучена до процесів світової
соціально-економічної,

науково-технічної,

інноваційно-технологічної

і

загальнокультурної інтеграції, але й стати їх каталізатором, забезпечити
гармонійність, стабільність і передбачуваність їх еволюції, усвідомлення
членами суспільства необхідності їх практичної реалізації. Вітчизняна освіта
має

увійти

у

світовий

освітній

простір,

стати

у

ньому

активним,

конкурентноспроможним і продуктивним гравцем. Водночас нині, коли світ
розвивається так динамічно, ця проблема набуває особливої актуальності, від
якості і темпів розв`язання якої залежить головне – чи буде вітчизняна система
освіти і далі займати передові позиції у світовій педагогічній науці і освітній
практиці, чи втратить досягнуте і все більше й більше громадян України будуть
намагатися отримати освіту і роботу за кордоном, а про сучасний розвиток
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особистості годі буде й думати[6]. Революційний прорив у сферіінформаційних
технологій є одним із найважливіших чинників, що визначають економічне,
суспільно-політичне становлення нашого суспільства.
Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій у
навчальний процес вищих навчальних закладів ґрунтовно розглядаються у
роботах українських та зарубіжних учених В.Ю. Бикова, А.М. Гуржія,
М.І. Жалдака, В.М. Кухаренка, А.Ф. Манако, Н.В. Морзе, Є.С. Полат,
В.В. Олійника, С.А. Ракова, В.І. Солдаткіна, О.В. Співаковського, О.М. Спіріна,
С.О. Семерікова, Ю.В. Триуса, М.С. Львова, Л.Є. Петухової, Г.М. Кравцова та
інших дослідників.
У

новітніх

Херсонського

умовах

державного

ринку

освітніх

університету

послуг

(ХДУ)

є

основними
просування

задачами
його

в

інформаційному просторі, підвищення рівня престижності та інтеграція з
світовою наукою, розвиток ефективного технологічного коридору «школа–
університет–ринок праці», збільшення контингенту студентів, підвищення
рейтингу науково-педагогічних працівників у наукометричних базах даних,
міжнародне визнання. А впровадження комп’ютерних технологій в освітній
процес можна охарактеризувати як логічний та необхідний крок у розвитку
сучасного інформаційного світу в цілому [1].
У

ХДУ

інфраструктури

для

налагодженої

функціонують

та

роботи

інформаційно-комунікаційної

взаємодіють

кафедра

інформатики,

програмної інженерії та економічної кібернетики, відділи і служби підтримки
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) процесів навчання і управління,
які відіграють важливу роль у плідній роботі університету в сфері ІТ (рис.1).
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Рис.1 ІКТ інфраструктура ХДУ
Розвиток ІКТ інфраструктури у Херсонському державному університеті
забезпечує ефективну синхронізацію, інтеграцію взаємовідносин викладачстудент. Засоби інформатизації застосовуються як у підготовці студентів, так і
при вирішенні різних питань, пов’язаних з організацією навчання.
На даному етапі функціонує велика кількість веб-сервісів, вебмультимедіа енциклопедій, середовищ дистанційного навчання, програмних
продуктів, які виконано у рамках міжнародних проектів, проектів на
замовлення Міністерства освіти і науки, внутрішніх проектів. На рис.2
зображено інформаційно-комунікаційне середовище ХДУ.
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Рис. 2 Інформаційно-комунікаційне середовище ХДУ
Одним з реальних шляхів інформатизації навчального процесу,
підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, активізації
навчально-пізнавальної

і

науково-дослідної

діяльності

студентів

ВНЗ,

розкриття їхнього творчого потенціалу, збільшення ролі самостійної та
індивідуальної роботи, за словами М. І. Жалдака, є «створення і широке
впровадження в повсякденну педагогічну практику нових комп’ютерноорієнтованих методичних систем навчання без руйнівних перебудов і реформ,
вбудовування інформаційно-комунікаційних технологій у діючі дидактичні
системи, гармонійного поєднання традиційних і комп’ютерно-орієнтованих
технологій навчання, не заперечування і відкидання здобутків педагогічної
науки минулого, а, навпаки, їх удосконалення і посилення, в тому числі і за
рахунок використання досягнень у розвитку комп’ютерної техніки і засобів
зв’язку» [7].
Стрімкий розвиток ІКТ призвів до введення мережі Інтернет в
навчальний процес, що є насамперед, дуже оптимальною ідеєю та служить
підвищенню

ефективності

освіти.

Основними

заходами

в

розвитку
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інформатизації стають створення надійної та ефективної інфраструктури,
впровадження уніфікованих способів доступу до корпоративних даних,
поліпшення управління всього комплексу інформаційних ресурсів, а також
забезпечення

відповідності

інфраструктури

стратегічним цілям вузу.На

сучасному етапі інформаційне середовище із засобу надання доступу до
необхідної інформації перетворилася в обов’язковий компонент ефективного
управління інфраструктурою ВНЗ, сукупність інтелектуальних сервісів, без
яких сьогодні неможливо уявити організацію управління і навчання в вузі.
На рис. 3 представлені показники Херсонського державного університету
у різних рейтингах за 2015 та 2016 роки (чим менше, тим краще). Результати
рейтингу університетських сайтів у 2016 році вказують на те, що ідеї та
методологія, які реалізовувались ІТ-фахівцями університету (Співаковський О.,
Щедролосьєв Д., Бучинський І., Свєтланов І., Саржан Є., Булат А. та ін.)
упродовж багатьох років, дають цілком пристойні результати навіть сьогодні.
Так, за рейтингом Webometrics, який є одним із поважних інструментаріїв для
вимірювання розвитку освітнього середовища, сайт Херсонського державного
університету посідає зараз 46 місце в Україні.
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Рис. 3 Рейтинги Херсонського державного університету
за 2015 та 2016 роки
Висновки
Високий рівень інформатизації освіти різко підвищує ефективність
роботи вищих навчальних закладів України. Тобто одним із значущих напрямів
реформування освіти є використання найновіших технологій – інформаційних
систем, що успішно інтегруються в навчальний процес. Впровадження ІКТ
спрямоване на досягнення нової якості освіти, вдосконалення науковометодичного та матеріально-технічного забезпечення процесу навчання,
розширення доступу до електронних ресурсів і сервісів. Розвиток ІКТ
інфраструктури

ХДУ

–

це

інструмент,

що

забезпечить

високу

конкурентоспроможність вишу на ринку освітніх послуг.
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РОЗРОБКА ВЕБ-МУЛЬТИМЕДІА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ «АКАДЕМІЯ
ДИЗАЙНУ»
У статті розглянуто перспективи створення та використання вебмультимедіа енциклопедії «Академія дизайну» як факультативного курсу у
загальноосвітніх закладах. Також у статті описані структурні особливості
програмного продукту на платформі Moodle.
Ключові слова: комп’ютерний дизайн, інформаційні технології, Moodle.
Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для
ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Одним з
напрямків, що найдинамічніше розвиваються в останні роки, є комп’ютерна
графіка. Тому автори статті зосередили увагу на розробці веб-мультимедіа
енциклопедії «Академія дизайну». Цей програмний продукт можна буде
використовувати як факультативний курс для вивчення комп’ютерного дизайну
у загальноосвітніх закладах, починаючи з середньої школи. На даному етапі
проект у стадії розробки.
На початку шкільного віку в дитині найбільш розвинутий пізнавальний
інтерес, вона думає з точки зору мистецтва більше, ніж абстрактно, і для неї
комп’ютер може стати таким же звичайним образотворчим інструментом як
олівець та папір. До того ж факультативний вступний курс комп’ютерного
дизайну може відразу мати дві мети: з одного боку – дитина звикає до
комп’ютера в якості інструмента майбутнього дизайнера, художника, а з іншого
боку – малювання на комп’ютері дає їй могутній стимул для вивчення
інформатики, алгоритмів та програмування.
Інформаційні технології пропонують учням і учителям доступ до нових
нетрадиційних інформаційних джерел, включають в себе нові можливості для
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навчання і творчого розвитку. Мета нових інформаційних технологій у галузі
освіти є підготовка дітей до повноцінного життя в інформаційному суспільстві.
Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах освіти, адже він
виконує

різні

функції:

учителя,

інструмент

знань,

навчання,

об’єкт

інформаційного середовища. Важливо те, що нові навчальні інформаційні
технології дозволяють навчати вирішувати дуже складні завдання.
Вирішальним

фактором

успішного

використання

інформаційних

комп’ютерних технологій в навчальному процесі є готовність і здатність
викладачів впровадити інформаційні комп’ютерні технології в процес
навчання, придбання обладнання ІКТ і відповідні методи для їх використання в
класі [1].
Найбільш актуальними в процесі навчання стали мультимедійні
технології, які є одними з найперспективніших і найпопулярніших освітніх
інформаційних технологій. Вони дають змогу складати цілі колекції зображень,
текстів і даних, що поєднуються зі звуком, відео, анімацією, іншими
візуальними ефектами; поєднує в собі інтерактивний інтерфейс та інші
механізми контролю.
«Академія дизайну» (рис. 1) – це змога вивчати основи дизайну ще зі
шкільного віку – для початківців. Усі курси розподілені за трьома категоріями:
«Сервіси», «Практикум», «Основи» та «Додаткові матеріали». Тобто це дасть
змогу користувачеві звернутись до відповідної категорії та дізнатись про
потрібну йому інформацію.
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Рис. 1 - Головна сторінка «Академії дизайну»
У категорії «Сервіси» можна дізнатись про різноманітні сервіси, які будуть
потрібні, або які можна також додатково використовувати під час роботи з
ресурсом.

Рис. 2 Загальний вигляд курсу
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У категорії «Практикум» розміщені безпосередньо курси, які стосуються
вивчення дизайну. Це курси трьох рівнів: базовий, середній та підвищений. На
даний момент доступні такі курси, як: HTML, CSS, Photoshop, 3Ds Max, Flash
(рис. 2).
У категорії «Основи» учень може дізнатись про основні поняття дизайну:
дизайн веб-сторінок, основи типографічного дизайну, композицію, природу
кольору, зорове сприйняття форми і простору, види комп’ютерної графіки,
технічне забезпечення комп’ютерної графіки. Це дасть учню поняття про базис,
який треба знати, перед початком вивчення дизайну.
У категорії «Додаткові матеріали» учень зможе дізнатись про усі
матеріали, які можуть йому знадобитись при роботі з дизайном, поняття про
презентації, різноманітні сервіси, в тому числі Google.
Веб-енциклопедія «Академія дизайну» розробляється на базі платформи
Moodle, а також з використанням системи управління реляційними базами
даних Mysql, веб-серверу Apache та PHP для розміщення сайту на локальному
сервері.
Платформа «Moodle» є одною з найпопулярніших систем в цій області
[2]. Вона забезпечує великий набір варіантів побудови освітніх курсів,
різноманітні види доступу до них і способи контролю знань. Побудова освітніх
курсів надає можливість кожному учаснику внести вклад в освітній процес.
Даний модуль дозволяє збільшити інтерактивність спілкування між учнями та
викладачами.
Лекції курсів містять мультимедійні матеріали, в тому числі для
наочності

була

використана

система

j5Fiddle.

Ця

система

дозволить

користувачу бачити код HTML, CSS та переключатись між ними та сторінкою,
яка утворилася.
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Рис. 3 - Приклад елементу «Лекція»
Елемент «Лекція» (рис. 3) складається зі сторінок, змістом яких є: план
лекції з гіперпосиланнями на кожну сторінку лекції, безпосередньо зміст лекції,
на кожне питання виділяється окрема сторінка, посилання, до яких може
звернутися учень, якщо в нього виникнуть питання щодо матеріалу лекцій [3].
Тестування складається з 5-10 питань з теми лекції. Існують різні
варіанти відповідей: множинний вибір з декількома відповідями, множинний
вибір з однією відповіддю, питання «Вірно / Невірно» та ін.
Лабораторні роботи в курсах подаються у вигляді завдання. Учень може
завантажити файл з виконаною лабораторною роботою до курсу для перевірки,
або завантажити код у вигляді тексту. При цьому викладач може обмежити
строк завантаження виконаних лабораторних робіт.
Форум «Новини сайту»

служить для розсилки всім користувачам

важливих інформаційних повідомлень. Створювати теми в даному форумі може
тільки адміністратор системи. Переглядати їх можуть всі користувачі.
Кількість і зміст тематичних розділів варіюється в залежності від курсу.
Тематичний розділ в загальному випадку містить деяку кількість елементів,
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об’єднаних однією темою. Наприклад, в ньому можуть знаходитися тексти
лекцій, завдання, тести, тренінги, додаткові матеріали по темі.
Загалом, вивчати розділи можна в будь-якому порядку, але бажано
дотримуватися тієї послідовності, в якій вони розміщені у курсі.
Кожен розділ курсу може включати в себе ресурси та активні елементи
курсу. Всі вони представлені в розділах у вигляді посилань з іконками. Іконка
вказує на тип ресурсу або елемента курсу.
Ресурси – це статичні матеріали курсу. Ними можуть бути файли з
текстами лекцій, різного роду зображення, аудіо або відео-файли, веб-сторінки,
посилання на інтернет-ресурси, анімаційні ролики, тощо [4].
Працювати з ресурсами досить просто – їх необхідно опрацювати в
терміни, встановлені викладачем. Клацнувши по будь-якому ресурсу, можна
його відкрити і переглянути або можна зберегти його на своєму комп’ютері для
подальшого ознайомлення.
Елементи курсу – це інтерактивні засоби, призначені для навчання і
контролю знань слухачів. Вони дозволяють усім учасникам курсу взаємодіяти
між собою.
До активних елементів курсу відносяться: завдання, тести, інтерактивні
лекції, а також форуми, голосування, чати, анкети.
Отже, такий ресурс як «Академія дизайну» допоможе учням бути
ближчими до дизайну, вивчати його раніше, що дасть гарний результат у
майбутньому. Це також є досить корисним і для університету, адже цей ресурс
зможе привернути увагу дітей до нього, залучити дітей до сфери IT та
допоможе їм визначитися зі своєю спеціальністю ще у середній школі, тому усі
користувачі-діти зможуть стати потенційними абітурієнтами нашого ВНЗ.
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The article is about the prospects of creating and using web-based multimedia
encyclopedia "Academy of Design" as an elective course in secondary schools. Also,
structural features of the software in platform Moodle were inspected.
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LATEX ШАБЛОН ДЛЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
Розроблено шаблон для студентських наукових робіт, що задовольняє
умови Держстандарту та Херсонського державного університету. Для
розробки використано видавничу систему LaTeX.
Ключові слова: LaTeX, шаблони, верстка.
Науково-дослідна робота студентів є одним з найважливіших засобів
формування майбутнього спеціаліста.
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Найпростішою формою наукової роботи є реферат. Самостійним
дослідженням, що передбачає певний науково-практичний досвід студента є
курсова робота, яка не може обмежуватися реферуванням наукових джерел,
адже є науково-методичним пошуком. Дипломна робота є підсумком
навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.
Завершальною частиною будь-якого наукового дослідження є літературне
оформлення його матеріалів. При цьому, саме систематичність і доцільність
оформлення презентуватимуть професіоналізм дослідника і пророблену ним
роботу.
При написанні студентами наукових робіт, однією з задач, яка ставиться
перед ними є оформлення тексту відповідно до виставлених кафедрою вимог,
які, в цілому, базуються на вимогах ДСТУ 3008:2015 «Інформація та
документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила
оформлювання» або попередніх версіях стандарту.
Вивчення цих вимог до оформлення вимагають витрат часу, що, в умовах
обмеженого часу, може частково зменшити час, який приділяється власне
дослідженню.
З

розвитком

Інтернету

значного

поширення

набули

електронні

комунікації, тому електронні публікації зайняли вагому долю наукових
публікацій в цілому. У видавництвах, які спеціалізуються на публікації
наукової і технічної літератури міцні позиції займає видавнича система LaTeX,
яка являється пакетом макросів для TeX, створеного видатним програмістом і
математиком Дональдом Кнутом [1].
Пакет дозволяє автоматизувати значну кількість задач по підготовці
наукових статей, серед яких формування змісту; нумерація заголовків всіх
рівнів, формул, таблиць та ілюстрацій; розміщення ілюстрацій і таблиць на
аркуші; ведення бібліографії тощо [2], [3].
На відміну від текстових процесорів, що працюють за принципом
WYSIWYG, LaTeX, не маючи графічного інтерфейсу, формує результуючий
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документ з текстового файлу, що містить окремо власне текст і окремо
інструкцію з його форматування, в термінах LaTeX — преамбулу (рис. 1).
Механізм роботи LaTeX передбачає можливість створення власних стилів
документів. Саме на цьому базується розповсюдженість його використання при
підготовці до друку наукових публікацій [4], адже використання авторами
підготовленого редакцією стильового файлу гарантує однаковість оформлення
матеріалів. Розробка аналогічного шаблону, що забезпечує відповідність
наукових робіт студентів університету висунутим до їхнього оформлення
вимогам, дозволить спростити підготовку ними матеріалів своїх матеріалів і
стандартизувати їхнє оформлення.
Авторами LaTeX і зацікавленими в його розвитку створено велику
кількість пакетів, призначених для роботи з математичними формулами, які
відносяться до найбільш складних елементів видання і підготовка яких має свої
особливості, серед яких чітка координація їхніх елементів. Це дозволяє
ідеально відобразити задумку автора, незалежно від рівня її складності.
Існує значна кількість розробок і пакетів макросів LaTeX, що реалізують
більшість необхідних функцій, проте актуальною є задача розробки шаблону,
що відповідає вимогам до оформлення студентських наукових робіт в
Херсонському державному університеті та оформлення його як пакету LaTeX, а
також задача впровадження використання LaTeX при написанні наукових робіт
студентами факультету фізики, математики та інформатики.
Перед розробкою шаблону для наукових робіт необхідно виділити ті
аспекти, які потребують приділення особливої уваги або обов’язкової
реалізації [4].
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Рис. 1. Основні структурні частини документу в LaTeX
При цьому типом документу є або один з системних типів LaTeX (рис. 2),
або заснований на одному з них і відповідним чином оформлений
користувацький тип. Метою даної роботи є створення шаблону документу
«Курсова робота», заснованого на типі «Звіт» («report»).

Рис. 2. Основні типи документів LaTeX
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Основною частиною системи LaTeX є велика кількість пакетів макросів,
кожен з яких забезпечує автоматизацію і полегшення виконання певних дій при
створенні документу. На момент написання статті офіційний веб-ресурс LaTeX
пропонує 5287 пакетів макросів. Так як частина з них надає інструменти для
реалізації одних і тих самих елементів, то була поставлена задача обрати серед
них необхідні для реалізації всіх поставлених задач. Попередньо було обрано
наступні пакети (рис. 3):
 geometry — налаштування розмірів сторінки;
 fancyhdr — налаштування колонтитулів;
 babel — мовні параметрів документу, серед яких правила переносу
слів;
 fontenc — надає різні кодування, в тому числі кирилічні;
 inputenc — надає можливість вибору результуючого кодування;
 titlesec — пакет для ручного керування стилем заголовків;
 titletoc — пакет для керування стилем змісту;
 indentfirst

—

пакет,

що

відновлює

відступ

першого

абзацу розділу;
 xkeyval - створення макросів, які прийматимуть параметри за ключем;
 cmap - виправляє кодування в сформованому pdf;
 ifthen - надає можливість використання умовного оператора.
При цьому, визначених нами вибір ніяк не обмежує користувачів
шаблону, вони вільні у включені необхідних їм пакетів у документ своєї роботи
для реалізації не передбачених нами можливостей.
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Рис. 3. Включені до шаблону пакети макросів
В першу чергу прийнято рішення розробити або внести зміни
стандартного оформлення LaTeX наступних елементів документу:
 титульний аркуш — прийнято рішення про необхідність автоматизації
його формування з введених користувачем даних за шаблоном,
представленим в методичних рекомендаціях до підготовки курсових і
випускних робіт в Херсонському державному університеті;
 зміст — LaTeX надає широкі можливості з форматування змісту, що
формується

автоматично

з

попередньо

вказаних

заголовків

структурних частин роботи; необхідно привести оформлення змісту до
вимог з методичних рекомендацій;
 оформлення окремих структур, які можуть бути наявними в наукових
роботах, наприклад, теорем — для полегшення роботи з ними буде
використано один з передбачених LaTeX механізмів — макроси, що
самостійно описуються користувачем.
 форматування назв структурних частин документу — так як LaTeX
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розроблявся іноземними дослідниками, то вигляд за замовчування
відповідає західним стандартам оформлення наукових робіт, які мають
значні розбіжності з українськими;
 ведення бібліографії — необхідною умовою успішної публікації
наукової роботи або її захисту є відповідність оформлення бібліографії
стандарту. LaTeX разом з BibTeX надають широкі можливості по
автоматизації роботи з бібліографією.
При використанні LaTeX для реалізації шаблону студентських наукових
робіт гарантується однаковість і правильність форматування документу
незалежно від платформ, під якими він створюється і переглядається або
редагується (при умові наявності всіх використаних пакетів і драйверу для цієї
платформи), що досягається принципами роботи LaTeX [2], [5].
Принцип роботи з LaTeX, а якщо бути точнішим, його відмінність від
«звичного», породжує наступні два недоліки. Перший з них — необхідність
вивчати мову LaTeX на противагу інтуїтивно зрозумілому графічному
інтерфейсу MS Office Word; він компенсується якістю отримуваних документів
і іншими вищеперерахованими перевагами. Другий, хоч і може вважатися
недоліком, але тільки тому, що не дозволяє робити «як раніше». Він полягає у
тому, що користуючись системами WYSIWYG, автори нерідко створюють
естетично привабливі документи, але це досягається використанням різних
елементів не за їхнім прямим призначенням. Серед них ручна нумерація
сторінок, самостійне написання і багаторазове редагування змісту, або так зване
«вирівнювання пробілами». Неможливість повторення подібного в LaTeX
заохочує авторів писати добре структуровані документи, примушуючи автора
декларувати логічну структуру його документа, адже на цьому базується робота
LaTeX.
Створений шаблон дозволяє, з однієї сторони, полегшити роботу
студентів на завершальному етапі проведення досліджень, а саме при
підготовці і оформленні їхніх результатів, а з іншої — стандартизувати
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оформлення наукових робіт в межах університету та гарантувати їхню
відповідність державним стандартам.
Після

завершення

розробки

шаблону

та

оформлення

з

його

використанням першого проекту, а саме курсової роботи, доцільним є
додаткове обговорення окремих пунктів оформлення з адміністрацією
університету та відповідальними за публікацію студентських робіт.
Необхідно розглянути можливість включення до навчального плану
оглядового вивчення можливостей LaTeX і перспектив його використання
студентами. Механізм роботи LaTeX мінімізує зусилля по підготовці матеріалів
досліджень в більшості наукових журналів, зводячи їх до заміни стильового
файлу на відповідний стиль, що надається редакцією журналу.
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Designed templates for student research that meets the specifications of
GOST and Kherson State University. To design used LaTeX publishing system.
Key words: LaTeX, templates, page-proofs.
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Левицька Світлана Анатоліївна
Науковий керівник - д.е.н., доц. Шашкова Н.І.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто трактування вітчизняними та зарубіжними
науковцями змісту поняття «фінансова безпека підприємства». Визначено
основні функціональні цілі фінансової безпеки підприємства.
Ключові слова: поняття,

економічна безпека, фінансова безпека

підприємства.
Постановка проблеми. В теперішніх мінливих і висококонкурентних
умовах

економіки ефективне та стабільне функціонування підприємства

знаходиться під загрозо ю. В зв’язку з цим все більшої актуальності набуває
питання формування механізму фінансової безпеки підприємства як гаранту
стійкого розвитку господарюючого суб’єкта в умовах сьогодення. Відомо, що
відсутність фінансової безпеки, а інколи і низький її рівень призводить до
поглинання чи банкрутства підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженням фінансової

безпеки підприємства займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як :
А.О. Барановський,

М. Бендiков,

І.А. Бланк,

С.Дж. Браун,

Л. Гончаренко, К.С. Горячева, А.О. Єпіфанов, М.М. Єрмошенко, Д. Ковальов,
С.С.Купервська, В.Мунтян, П.О.Нікіфоров, Є.Олейнiков, С.Ф.Покропивний,
І. Плєтнікова, О. Е. Пономаренко, Н. Реверчук та ін.
Мета статті. Розкрити суть поняття «фінансова безпека підприємства» та
визначити мету і основні функціональні цілі фінансової безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу. В ринкових умовах забезпечення
життєздатності та захисту суб’єкта господарювання від зовнішніх і внутрішніх
загроз залежить від економічної безпеки підприємства.
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Центральне місце у системі економічної безпеки підприємства належить
її фінансовій складовій, яка виражає мету та узагальнює результати його
господарської діяльності, без неї практично неможливо вирішити жодну
проблему, що постає перед підприємством [7]. Зупинимо свою увагу на
визначенні сутності поняття «фінансова безпека».
Так, О. Е. Пономаренко вважає, що фінансова безпека підприємства – це
визначений якісно та кількісно рівень фінансового стану підприємства та
діяльність, направлена на досягнення цього стану, який характеризується
збалансованістю і якістю використання фінансових інструментів економічної
системи та забезпечує її здатність реалізувати свою місію й забезпечувати
стабільний розвиток, витримуючи негативний вплив зовнішніх та внутрішніх
дестабілізуючих факторів [6].
І. А. Бланк виділяє такі істотні характеристики поняття «фінансова
безпека підприємства»: 1) як основа елемента системи його економічної
безпеки; 2) як базове значення рівня і структури фінансового потенціалу
підприємства в забезпеченні цілей його економічного розвитку [1].
Також поширеним є визначення фінансової безпеки, надане

К.С.

Горячевою: «Фінансова безпека – це такий його фінансовий стан, котрий
характеризується

збалансованістю

і

якістю

фінансових

інструментів,

технологій і послуг, стійкістю до загроз, здатністю фінансової системи
підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і
завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також забезпечувати
ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи » [2].
С.Ф. Покропивний вважає, що серед функціональних складових
(фінансова, інтелектуальна й кадрова, техніко-технологічна, політико-правова,
інформаційна, екологічна, силова) економічної безпеки саме фінансова
складова вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов
господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи [5].
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За визначенням М.М. Єрмошенка, «фінансова безпека підприємства – це
такий

фінансовий

стан,

який

характеризується:

по-перше,

збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і
послуг, котрі використовуються підприємством; по-друге, стійкістю до
зовнішніх і внутрішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи
підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і
завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте, забезпечувати
розвиток цієї фінансової системи» [3].
На думку Н.Й. Реверчук, фінансова безпека підприємства – це
захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а
також спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися
до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності [7].
Фінансова складова економічної безпеки підприємства у працях

Е.А.

Олейникова визначається «як стан найбільш ефективного використання
корпоративних ресурсів підприємства, яке виражене у найкращих значеннях
фінансових

показників

прибутковості

і

рентабельності

бізнесу, якості

управління і використання основних та оборотних засобів підприємства,
структури його капіталу, норми дивідендних виплат за цінними паперами
підприємства, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного
індикатора

поточного

фінансово-господарського

стану

підприємства

і

перспектив її технологічного і фінансового розвитку» [4].
Головним критерієм забезпечення фінансової безпеки вітчизняних
підприємств є здатність протидіяти наявним і можливим ризикам, загрозам та
дії несприятливих факторів внутрішнього та зовнішнього характерів.
Фінансова безпека підприємства виконує такі основні функціональні цілі
(рис.1):
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Функціональні цілі фінансової безпеки
підприємства

забезпечення високої фінансової
ефективності роботи
підтримка фінансової стійкості та
незалежності підприємства
досягнення високої
конкурентоспроможності
забезпечення високої ліквідності
активів
забезпечення захисту інформаційного
поля і комерційної таємниці
ефективна організація безпеки
капіталу та майна підприємства
Рис.1 Функціональні цілі фінансової безпеки підприємства

Загальна схема процесу організації фінансової безпеки охоплює такі дії
(заходи), що здійснюються послідовно або одночасно: 1) формування
необхідних фінансових ресурсів; 2) загальностратегічне прогнозування та
планування фінансової безпеки; 3) стратегічне планування фінансовогосподарської діяльності підприємства; 4) загально-тактичне планування
фінансової

безпеки;

5)

тактичне

планування

фінансово-господарської

діяльності підприємства; 6) оперативне управління фінансово-господарською
діяльністю підприємства; 7) здійснення функціонального аналізу рівня
фінансової безпеки; 8) загальне оцінювання досягнутого рівня фінансової
безпеки.
У разі, коли рівень фінансової безпеки дуже низький або вона відсутня,
на перший план виступає антикризове управління фінансовою діяльністю.
Процес антикризового управління розпочинається тоді, коли на фінансову
діяльність прямо діє сукупність певних загроз, але ще є можливість самостійно
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вийти з кризового стану. Під антикризовим управлінням розуміють систему
управління підприємством, спрямовану на завчасне виявлення можливих
кризових ситуацій, розроблення заходів протидії, швидке реагування на будьякі зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищах [8; 9]. Саме розробка і
реалізація попереджувальних заходів у процесі антикризового управління є
основою забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Висновки.

Отже,

фінансова

безпека

підприємства

забезпечує

захищеність фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних
загроз

зовнішнього

платоспроможність

й
і

внутрішнього
ліквідність

та

характерів,
правильне

фінансову
використання

рівновагу,
ресурсів

підприємства. Головна мета фінансової безпеки полягає в тому, щоб
гарантувати

стабільне

та

максимально

ефективне

функціонування

підприємства тепер і в майбутньому.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОСТУ КУЛЬТУРИ КЛІТИН
ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ПУХЛИНИ
Досліджували

особливості

параметрів

росту

культури

клітин

гемоендотеліосаркоми залежно від фази життя культури клітин та на основі
отриманих показників будували криву росту. З’ясували, що перші 13 днів
тривала lag-фаза, з 14 дня відбулося подвоєння кількості клітин, що свідчило
про перехід до lоg-фази, на 42 день концентрація клітин почала падати,
культура вийшла у фазу плато, після чого відбулася деградація культури
клітин.
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Ключові слова: крива росту, культура клітин, гемоендотеліосаркома.
Методи біотехнології останнім часом набули широкого поширення та
постійно удосконалюються [1, 2]. Тому культивування клітин in vitro є одним з
ключових етапів розвитку цієї галузі, і з кожним роком все більше
застосовується у прикладних галузях біології, медицини та сільського
господарства. Цей метод

використовують при вирішенні таких загально

біологічних проблем, як з’ясування механізмів диференціювання і проліферації,
взаємодії клітин із середовищем, адаптації, старіння, біологічної рухливості,
злоякісної трансформації [3].
Тому на сучасному етапі розвитку культивування клітин постає питання
не лише про виділення та підтримання життєдіяльності певних клітин, але про
можливість маніпулювання та зміни клітини у культурі для наукових чи
практичних потреб. Під час роботи з культивованими клітинами актуальним є
вивчення міжклітинної взаємодії, морфогенезу, паракринного та аутокринного
впливу, кінетики клітинної проліферації, для чого використовуються як
однотипові клітини, так і моделі співкультивування різних типів клітин [4].
На сьогодні метод культивування клітин in vitro вивчає особливості
проліферації, диференціювання,
біохімічних
окремої

міграції,

і молекулярно-біологічних
клітини,

популяції

метаболічної

механізмів старіння

генетично

подібних

активності,
та

клітин,

загибелі

для

яких

підтримуються всі їх властивості в штучно створених умовах з урахуванням
особливостей культурального середовища, відповідно до типу експланту та
забезпеченням всіх необхідних правил асептики [5,6].
Одним з кількісних параметрів культури клітин in vitro є ріст, а саме
дослідження

кількості

клітин

на

різних

стадіях

існування

культури.

Необхідність дослідження біології культивованих клітин, зокрема їх ростових
показників, полягає у подальшому визначенні напрямку розвитку методики,
планування проведення досліду, коригування умов існування клітин та
вивчення особливостей дії середовища культивування, визначення рівня
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виживання клітин різних експлантів за однакових умов або у разі зміни
показника як зовнішнього, так і внутрішнього середовища [7].
Метою нашої роботи було дослідження динаміки кількісного параметру,
а саме росту, залежно від фази життя культури клітин та побудова кривої росту.
Матеріали та методи. Для дослідження ми відібрали білих мишей, які
були хворі на ендотеліосаркому. Була виділена культура пухлинних клітин з
подальшим субкультивуванням. Для виявлення особливостей параметрів кривої
росту ми посіяли культуру клітин злоякісної гемоендотеліосаркоми в
12 культуральних флаконів у поживне середовище. Попередньо клітини були
трипсинізовані. Посівна концентрація складала концентрації 100×103кл./мл. В
якості культурального середовища використовували поживне середовище
Sigma, USA – 50мл, з 10% вмістом телячої сироватки. Для попередження
мікробної контамінації застосовували антибіотик каноміцин (у концентрації:
40 мкг/мл). Культивування проводилося при температурі 37С°.
Підрахунок кількості клітин виконували у камері Горяєва з попереднім
диспергуванням клітин у трипсині. Кожен з 12 флаконів відкривали через 72-96
годин з моменту початку дослідження та виконували підрахунок кількості
клітин. Дослідження тривало протягом 42 днів. Після завершення досліду нами
була проаналізована динаміка росту культури клітин гемоендотеліальної
саркоми та виокремлені lag-фаза, lоg-фаза і фаза плато.
Окрім підрахунку концентрації клітин постійно спостерігали за кольором
поживного середовища та наявністю контамінації. У разі необхідності
проводилася заміна поживного середовища.
Обговорення результатів.
За даними підрахунків концентрації клітин ендотеліальної саркоми, нами
побудовано криву росту культури клітин in vitro (рис. 1) та виокремлені фази
росту культури.
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Рис. 1. Крива росту культури клітин гемоендотеліосаркоми in vitro.
У перші 13 днів у культурі тривала lag-фаза. Ця фаза характеризується
активною підготовкою клітин до проліферації. Вивчення динаміки росту
культури у цій фазі демонструє повільне збільшення концентрації клітин (із
143×103 кл./мл до 158,8×103 кл./мл). У lag-фазі відбувається зміна поверхні ядра
за рахунок інвагінацій, збільшення кількості рибосом, які згруповані в
полісоми, та поява численних цистерн гранулярного ендоплазматичного
ретикулума, збільшується концентрація ферментів.
Починаючи

із

14

дня

початку

дослідження

культура

клітин

ендотеліосаркоми перейшла у lоg-фазу. Відбулося подвоєння кількості
початкової концентрації клітин (240×103 кл./мл на початку фази і до 280×103
кл./мл у кінці фази). Ця фаза характеризується підвищенням активності
мітохондрій, відповідно збільшення синтезу енергії макроергічних сполук,
завдяки чому відбувається активний ріст клітин.
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З 21 дня культивування по 28 відбулося невелике падіння концентрації
клітин, що, на нашу думку, пов’язано з необхідністю заміни поживного
середовища.
На 42 день концентрація клітин почала падати (з 214,4×103 кл./мл на
початку фази і до 201×103 кл./мл), культура вийшла у фазу плато. Під час цієї
фази спостерігається стаціонарний ріст клітин у культурі. Цьому сприяє висока
щільність популяції, поступове накопичення токсичних продуктів обміну та
виснаження поживного середовища.
З 42 дня культура клітин перейшла у стадію деградації, що проявлялося у
зміні кольору, обмежений простір клітин. Цьому сприяють значний дефіцит
поживних речовин у середовищі, нагромадження кислот, автоліз під
впливом власних ферментів.
Отже, нами з’ясовано, що культура гемоендотеліосаркоми перебуває у
фазі експотенційного росту. Адаптація клітин у культурі тривала протягом 13
днів. Перше подвоєння концентрації клітин на вхід її у фазу логарифмічного
росту відбувається через 13 днів з моменту початку культивування. Починаючи
з 42 дня клітини переставали активно ділитися та кількість загиблих клітин
почала переважати над кількістю клітин, що діляться.
Також нами досліджено, що поступово, при рості клітинної культури,
один з факторів середовища стає обмежуючим або лімітуючим. Часто це
відбувається в результаті виснаження поживного середовища. Швидкість росту
культури сповільнюється і настає стаціонарна фаза росту. Поступово культура
клітин переходить у фазу сповільнення росту та деградації. Тому особливості
впливу інших факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на параметри
росту та особливості досліджуваного експланту полягають у подальшому
дослідженні.
Література:
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Studied the characteristics of growth options for the cell culture
hemeendothelialsarcoma which depending on the growth phases of cell culture and
build on the basis of these indicators the curve of growth. We established that the
first 13 days were the lag-phase, at 14 days there has been a doubling in the number
of cells, indicating the transition to lоg-phase, at 42 days, the cell concentration
began to fall, the culture was released in a plateau phase, followed by degradation of
the cell culture.
Key words: growth curve, cell culture, hemeendothelialsarcoma.
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Сидорович Єгор Сергійович
Григораш Олена Василівна
МОЛОДІЖНИЙ ТАБІР ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ЯК
ОБ’ЄКТ РАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЇ
Сьогодні існує ряд проблем, які пов’язані з високою вартістю
енергоресурсів і будівельних матеріалів, що призводить до складностей з
пошуком джерела фінансування для малодохідний напрямків туризму. Мова
йде про значні фінансові капіталовкладення у розширення й будівництво
соціальних об’єктів розміщення для відпочинку широких верств населення. В
той же час оздоровлення молоді в літній період, тим більше маючи в області
такий потенціал туристсько-рекреаційних ресурсів, повинен бути одним із
пріоритетних напрямків в туристичній галузі регіону.
Виходячи з фінансових, матеріальних і енергетичних витрат на
утримання

«капітальних»

об’єктів

в

осінньо-зимовий

період,

досить

ефективним може бути використання туристичних систем. Пропонується новий
інноваційний напрямок в туристичній галузі, заснований на раціональному
використанні ресурсів і капіталовкладень на прикладі проекту молодіжного
екологічного оздоровчого наметового табору на засадах раціональної інновації.
Це дозволить підприємствам-інвесторам мати відповідний прибуток, не
вкладаючи значних коштів, а споживачам дасть можливість за значно нижчу
вартість путівки відправити на оздоровлення своїх дітей, що набуває
надзвичайної актуальності у період значного зниження платоспроможності
населення України.
Головними принципами реалізації проекту є раціональне використання
витрат на здійснення діяльності, зберігаючи високу якість надання туристичних
послуг. Отже, функціонування молодіжного оздоровчого табору необхідно
розглядати в декількох напрямках:
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1 напрямок – місце розташування. Відомо, що одним із найголовніших
сегментів у виборі оздоровлення і відпочинку є територія розташування
(комфортність клімату, зелена зона, водоймища тощо). Тому місцем можливого
розташування молодіжного оздоровчого табору може бути територія на околиці
села Геройського Голопристанського району Херсонської області, на березі
Дніпровського лиману, поблизу озер піщаної Кінбурнської коси (рис. 1).

Рис. 1. Схема розташування молодіжного оздоровчого табору
села Геройське Херсонської області
2 напрямок – форма об’єктів розміщення. Одними з найбільш витратних
статей діяльності, пов’язаної з наданням послуг оздоровлення і відпочинку це:
- основні фонди (капітальні будівлі) і відповідно їх ремонт, утримання,
опалення в зимовий період тощо;
- заробітна плата персоналу, враховуючи періоди не завантаженості
відвідувачами – будівельники, ремонтні бригади, сторожі, спеціалісти з
опалювального обладнання тощо.
Враховуючи те, що основна маса витрат випадає на осінньо-зимовий
період, коли послуги не надаються через відсутність споживачів, істотним
напрямком зменшення цих витрат та раціонального використання фінансів є
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можливість

перевезення

тимчасових

споруд

після

закінчення

сезону

відпочинку. Ця складова забезпечить зменшення вартості путівки до 45% у
порівнянні з стандартними умовами розміщення і не завжди якісними
послугами.
Відповідно до Державних санітарних норм та правил влаштування,
утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок,
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2012 № 89,
базові літні табори можуть бути обладнані аналогічними військовим
наметовими модулям. Ці намети є досить мобільними, простими у монтажному
технологічному процесі та комфортні для розміщення [1].
3 напрямок – комфортність розміщення. Площа таких наметів має бути
не менше ніж 3 м2 на одного проживаючого, які мають засітчені клапани-вікна.
В наметах на дерев’яні настили, які розміщені не менше ніж на 0,2 м від
поверхні землі, встановлюються комфортабельні ліжка, шафи тощо. Кількість
наметів повинна відповідати всім призначенням (медичний пункт, кухня,
їдальня тощо).
4 напрямок – забезпечення харчуванням. Передбачено п’ятиразове на
день харчування в їдальнях-наметах польових кухонь зі спеціальним
обладнанням (холодильні камери, кухонне приладдя тощо) з неухильним
дотриманням технологічних процесів приготування якісної їжі майстрами
високої кваліфікації.
5

напрямок

–

медичне

та

санітарно-гігієнічне

забезпечення.

Передбачається цілодобова діяльність медичного пункту, забезпеченого
необхідними

лікарськими засобами, а також планується встановлення

спеціальних

мобільних,

достатньо-функціональних

і

швидко-монтажних

наметів та душовими з гарячою та холодною водою у кількості згідно
затверджених санітарно-гігієнічних норм щодо «Улаштування, утримання і
організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» [2].
6 напрямок – виховання, оздоровлення та відпочинок. Застосовуючи
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вітчизняний

та

зарубіжний

досвід

туристично-виховного

спрямування,

передбачається, що в таборі будуть застосовуватися заходи і знаряддя
культурно-спортивного призначення, що можливо здійснювати у природному
середовищі, не витрачаючи кошти на обладнання стаціонарних споруд.
Також, враховуючи те, що історія села Геройське тісно пов’язана із
Запорізькою Січчю, адже запорізькі козаки приходили добувати сіль та
рибалити на цій території (рис. 2), у таборі заплановано проведення
різнопланових пізнавально-виховних та розважальних заходів.

Рис. 2. Солоні озера села Геройське [3]
Відмітимо, що культурно-історичні та природні туристичні об’єкти, які
знаходяться на території села матимуть неабиякий інтерес для молоді, що
сприятиме як національно-патріотичному, естетичному, культурологічному та
природоохоронному вихованню особистості.
Таким чином, проект молодіжного оздоровчого табору на основі
раціональних інновацій є економічно вигідним та оптимальним напрямком
поєднання низько-витратних капіталовкладень, якісних туристських послуг та
використання наявних природних ресурсів для реалізації повноцінного
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оздоровлення й відпочинку.
Література:
1. Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та
організації режиму діяльності дитячих наметових містечок. - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-derzhavnihsanitarnih-norm-ta-pravil-vlas-doc90321.html.
2. Державні санітарні правила і норми "Улаштування, утримання і
організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" ДСанПіН
5.5.5.23-99.

- [Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4013#ixzz4bC96Vmb0.
3. Малиновская Т. Природные чудеса Украины: розовые озера Херсонщины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lady.tsn.ua/puteshestviya/
ukraina/ prirodnye-chudesa-ukrainy-rozovye-ozera-hersonschiny-641748.html

УДК 372.852

Сунденко Ганна Іванівна

ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ КАРТИНИ
СВІТУ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

У

статті

обґрунтована

необхідність

застосування

результатів

сучасних астрономічних досліджень під час освітнього процесу в старшій
школі.

Проаналізована

необхідність

вивчення

актуальних

проблем

спостереження планет навколо інших зір. Запропоновано основні положення
вивчення поняття екзопланети на уроці астрономії в 11 класі, підібрані
електронні ресурси з теми.
Ключові слова: результати сучасних астрономічних досліджень,
екзопланети, астрономічна картина світу, природничо-науковий світогляд.
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Технічний прогрес людства сприяє більш досконалому вивченню
особливостей та закономірностей природи. Зокрема, завдяки новим технологіям
виготовлення великих телескопів (з діаметром головного дзеркала 8-10 м і
більше), новим приладам реєстрації зображень (наприклад, ПЗЗ-матриці),
космічним обсерваторіям, які покривають весь діапазон електромагнітного
спектру, космічним місіям до тіл Сонячної системи, новим методам обробки
інформації астрономія стрімко вирвалася уперед і опинилась в авангарді наук
про природу [1]. Потужні ресурси людство спрямовує на дослідження
космічних об’єктів. Результати таких досліджень майже щодня поповнюють
інформаційну базу астрономічних знань.
Така динаміка і важливість результатів має впливати на зміст
навчального процесу в школі. На нашу думку, важливою компетентністю
сучасного вчителя є вміння і навички відслідковувати останні відкриття науки
та враховувати їх під час підготовки до уроків. Так, скажімо, результати
досліджень останніх міжнародних космічних місій до об’єктів Сонячної
системи або ж фотографії у різних діапазонах, отриманих за допомогою
космічних обсерваторій можуть бути використані під час вивчення астрономії в
11 класі.
Осучаснення шкільних підручників – порівняно довготривалий процес,
тому вчитель повинен користуватись іншими додатковими джерелами
інформації. У цьому випадку потужним і доступним ресурсом є мережа
Інтернет. Тому метою статті є дослідження доступної інформації у мережі
Інтернет для наповнення сучасного курсу астрономії в 11 класі.
Актуальними напрямом досліджень в астрономії є виявлення планет біля
інших зір. Ймовірно, учні дізнаються про ці відкриття через засоби масової
інформації, але науковий виклад такого матеріалу на уроці астрономії
сприятиме узагальненню знань учнів, критичному ставленню до відомостей,
отриманих раніше, формуванню астрономічної картини світу. Поєднання
інформації, отриманої з різних джерел, та її проекція на емоційну сферу
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сприйняття сприяє формуванню власних поглядів і переконань щодо
різноманітних наукових проблем.
Згідно з програмою з астрономії для рівня стандарту та академічного
рівня [2] планетні системи у інших зір вивчають у межах теми «Зорі. Еволюція
зір». У єдиному сучасному українському підручнику з астрономії [3] немає
жодної згадки про екзопланети. Хоча перше повідомлення про відкриття
екзопланети з’явилось у 1995 році. На 18 березня 2017 року налічують 3594
таких планети. За таких умов єдиним джерелом інформації з цієї теми є мережа
Інтернет.
Методика формування поняття «екзопланета» ще не розроблена. Під час
вивчення теми «Сонце – найближча зоря» учні повинні усвідомити, що Сонце –
типовий жовтий карлик серед ~ 1011 зір Галактики. І якщо навколо Сонця існує
планетна система і це не викликає жодного подиву чи сумнівів, то це лише
тому, що ми самі є частиною цієї системи. Цілком природно припустити, що
навколо інших зір також можуть існувати планетні системи.
Через кілька уроків під час вивчення планетних систем у інших зір
важливо ознайомити учнів з історією відкриття одного з перших об’єктів, що
обертається навколо іншої зорі. Це об’єкт 51 Пегаса b навколо зорі 51 Пегаса
(важливо звернути учнів на позначення екзопланет). Опорні відомості про це
відкриття

можна

взяти

з

Вікіпедії

https://uk.wikipedia.org/wiki/51_Пегаса_b)
позасонячних

планетних

та

систем

[4]
на
[5]

(за
сайті
(за

посиланням
Енциклопедії
посиланням

http://exoplanet.eu/catalog/51_peg_b/).
Потім необхідно ознайомити учнів з методами виявлення екзопланет.
Опорні знання можна знайти також у Вікіпедії [4]. Візуалізація методів
спостереження у вигляді анімацій добре представлена на сайті лабораторії
планет

зони

існування

[6]

за

посиланням

http://phl.upr.edu/library/media/exoplanetdetectionmethodsvisualized. Важливо не
лише коротко охарактеризувати кожен метод, але і привести діаграму
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ефективності методів (рис.1), взяту на сайті архіву екзопланет Nasa [7]. Ці дані
у відсотках представлені на сайті з дослідження екзопланет Nasa [8]. Також на
цьому ресурсі у вкладці Galleries/Infographics можна знайти різноманітну
інформацію про екзопланети у вигляді інфографіки.

Рис.1. Кількість планет, відкритих різними методами

Необхідно пояснити, що сучасні методи дослідження дають змогу
детектувати лише планети навколо зір, що належать нашій Галактиці. Виявляти
планети навколо зір у інших галактиках ми поки що не можемо, як і не можемо
спостерігати деталі поверхні відкритих планет. Так, на прикладі 2M1207
(коричневого карлика в сузір’ї Гідри, навколо якого обертається екзопланета)
доцільно порівняти уявлення художника (зліва) і перший знімок отриманий
групою американських та європейських астрономів у квітні 2004 року (рис.2).
Зображення взяті з сайту Європейської південної обсерваторії [9].
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Рис.2. Малюнок художника (зліва) та знімок системи 2M1207

Потім

важливо

проаналізувати

нормовані

гістограми

розподілу

виявлених планет за масами і радіусами (рис.3, 4) [5].

Рис. 3. Гістограми розподілу виявлених планет за масами
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Рис. 4. Гістограма розподілу виявлених планет за радіусами

Важливо звернути особливу увагу на дослідження екзопланет за
допомогою космічного телескопу Кеплер, робота якого базується на методі
транзитів. За його допомогою відкрито 2331 планету у інших зір [10].

Рис. 5. Ділянка неба, досліджена телескопом Кеплер

Також слід порівняти розмір досліджуваної телескопом Кеплер ділянки
неба у напрямку сузір’я Лебедя з розмірами усього зоряного неба та розмірами
Всесвіту. Для цього доцільно показати відео, доступне у сайті Youtube (за
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посиланням https://www.youtube.com/watch?v=2VrvYtkg7E0) або ж зображення
на рис. 5, взяте на офіційному сайті Національного управління з аеронавтики і
дослідження космічного простору Nasa (США) [11].
Доцільно познайомити учнів з типами екзопланет. На сайті [6] за
посиланням http://phl.upr.edu/library/media/exoplanettypes наведена класифікація
екзопланет за розмірами у порівнянні з планетами Сонячної системи. На сайті
Вікіпедії [4] можна знайти опорні відомості про класифікацію екзопланет за
хімічним складом та посилання на праці, присвячені цьому питанню.
Учням доцільно навести приклади деяких відкритих планетних систем.
На сайті [8] у вкладці News/New Worlds Atlas та на сайті [5] можна зробити
вибірку підтверджених екзопланет за різними параметрами (планетні системи,
типи планет, методи відкриття). У каталозі [8] можна вибрати, наприклад,
найближчі до нас зорі з планетними системами та, перейшовши за посланням,
ознайомитись з основною інформацією про них.
Важливо розповісти учням про таке поняття, як зона життя, і чому
актуально детектувати планети в такій зоні. Перелік планет, що належать до
зони життя можна знайти на сайті Відкритого каталогу екзопланет [12]. Цьому
питанню присвячений сайт лабораторії планет зони життя [6]. На сайті [13]
можна знайти інфографіку планет навколо інших зір: над планетами потенційно
придатними для життя розміщена зелена лінія.
Важливо також обговорити з учнями останнє повідомлення Nasa про
відкриття 7 планет схожих на Землю навколо холодної зорі TRAPPIST-1.
Інфографіку можна знайти за посиланням https://thealphacentauri.net/nasatrappist-infographics/. Необхідно пояснити учням, чому це відкриття є
унікальним, оцінити відстань до цієї планетної системи. Цікавим буде
обговорити з учнями повідомлення, які вони чули у ЗМІ про цю новину,
критично оцінити подану інформацію з точки зору науки.
Отже, використання відомостей про результати сучасних астрономічних
досліджень сприяє формуванню не лише сучасної астрономічної, а й
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природничо-наукової картини світу, що є не єдиною, але необхідною умовою
формування природничо-наукового світогляду особистості, що перебуває на
завершальному етапі середньої освіти.
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In the article substantiates the necessity to apply results of the modern
astronomical research during the educational process in high school. Analyzed the
need to explore topical problems observations of planets around other stars. In the
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framework of study proposed the concept of exoplanets in astronomy lesson in the
11th grade, selected electronic resources on the topic.
Keywords: the results of modern astronomical research, exoplanets,
astronomical world view, natural science world view.

Шарко Віталій Володимирович
Ігнатов Вадим Андрійович
ІННОВАЦІЙНІ ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ ЯК НАПРЯМОК
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ХЕРСОНЩИНИ
Розглядаються особливості розвитку та напрямки підвищення рівня
туристичних потоків в регіоні засобами розробки нових екскурсійних та
туристичних маршрутів.
Ключові

слова:

формування

туристичних

потоків,

рекреаційно-

туристичні ресурси, Херсонська область, туристичний маршрут «Шляхами
гоголівських творів».
Постановка проблеми. Індустрія туризму є невід’ємною складовою життя
будь-якої розвиненої держави, а розвиток туристичної галузі віддзеркалює
рівень економічних можливостей населення щодо здійснення туристичних
подорожей. Сьогодні наша країна має всі передумови щодо реалізації
стратегічних напрямків розвитку туристичної галузі, адже досить вигідне
географічне

розташування,

унікальні

природно-рекреаційні

ресурси,

комфортний клімат, різноманітність рельєфу, багата культурно-історична
спадщина, об’єкти природно-заповідного фонду – все це є сприятливими
факторами для розвитку привабливого конкурентоздатного вітчизняного
туристичного продукту. Сучасний розвиток туризму в світі, його становлення
як суспільно-важливого соціально-економічного феномену, привертає увагу до
особливо важливої проблеми вивчення особливостей формування та напрямків
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підвищення рівня туристичних потоків.
Аналіз попередніх досліджень. Питанням ролі туризму в економічному
розвитку країн приділяли увагу такі вчені, як: В. Воскресенський, А. Бакурова,
С. Васильченко, В. Кифяк, С. Мілн, А. Романов, Р. Шериф та інші. Дослідження
діяльності туристичних підприємств в Україні здійснювались вітчизняними
науковцями серед яких: Л. Агафонова, О. Бейдик, В. Квартальнов, П. Коваль,
О. Любіцева, І. Смаль, В. Стафійчук, Т. Ткаченко, В. Худо тощо. Всі автори
підтримують думку щодо наявності в державі багатого туристичного потенціалу України та існування широких ресурсних можливостей для залучення до
країни значних туристичних потоків.
Мета дослідження полягає у розкритті особливостей інноваційних
туристичних маршрутів як напрямку підвищення туристичних потоків
Херсонської області..
Основна

частина. Концепція стабільності

регіону,

економічної

і

соціальної політики може базуватися на розвитку туристичної галузі і його
інфраструктури, але при цьому повинні бути реальні економічні розрахунки
потенційних можливостей різних видів суб’єктів підприємницької діяльності у
сфері туризму, які будуть діяти на теоретико-методологічних і наукових
підходах [1].
Дослідженню та вивченню таких можливостей у туристичній індустрії
сприяє поняття «туристичних потоків». Туристський потік – це форма взаємодії
між

місцем

призначення,

де

є

пропозиція

(наприклад,

туристична

привабливість чи атрактивність), і місцем відправлення, де існує попит чи
дефіцит подібних послуг і товарів. Практично можна побудувати цілком
об’єктивні моделі туристських потоків, оскільки вони формуються не стихійно,
а за певними правилами. Крім того, на них впливають первинні та вторинні
фактори, серед яких добробут населення, його мобільність і право на
відпочинок, доступність і наявність визначних пам’яток та послуг в місцях
призначення, вартість поїздки, маркетингова і рекламна діяльність країни, що
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приймає, та ін. [5].
Саме питання розвитку туристичних потоків стоїть в ряді першочергових
завдань економічного піднесення багатьох країн, адже значення туризму у світі
постійно зростає. Це зумовлено тим, що надходження від міжнародного
туризму є важливим показником економічного зростання країн світу.
Найближчими роками мають вплинути на структуру туристських потоків зміни
у візовій політиці як України, так і інших держав [9].
Туристичні потоки формуються завдяки формам та видам туризму, які
залежать від низки чинників: наявності й тривалості вільного часу; віку, статі,
стану здоров’я, рівня духовного розвитку, особистих смаків людей і їхнього
матеріального добробуту; розмаїтості природних умов і сезонності; наявності
певних засобів пересування тощо[4].
З огляду на мету та умови можна виокремлюються наступні форми і види
туризму:
-

внутрішній або національний – подорожі у межах своєї країни;

-

іноземний або міжнародний – подорожі поза межами країни.

Хоча внутрішній туризм і не забезпечує притоку іноземної валюти, але
він пожвавлює економічну кон’юнктуру, сприяючи розвитку туризму.
У Законі України «Про туризм» подається інший поділ. Зокрема, там
зазначено, що туризм поділяється на іноземний, внутрішній та зарубіжний. До
першого належать іноземці, котрі подорожують територією України, до другого
– особи, які подорожують в межах своєї країни, і до третьої групи належать
громадяни України, які подорожують за кордоном [2].
Проте ця класифікація (за напрямом здійснення туристичної подорожі)
вважається недостатньою для законодавчої бази, хоча цілком виправданою з
державної точки зору, адже пріоритетним для України залишається іноземний
(в’їзний) туризм як вагомий чинник поповнення валютними надходженнями
державного бюджету та створення додаткових робочих місць [7].
За характером організації туризм поділяють на:
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-

плановий (організований) – це внутрішній туризм згідно з

маршрутами, розробленими і організованими туристичними підприємствами, з
наданням певних послуг (екскурсійних, транспортних, засобів розміщення,
харчування тощо).
груп,

самодіяльний (неорганізований) – подорожі окремих туристів чи
які

здійснюються

поза

планами,

передбаченими

туристичними

організаціями. В таких подорожах туристи мають можливість самі обирати і
розробляти маршрути своїх подорожей, а оздоровлення активно поєднується з
пізнанням довкілля, вивченням культурно-історичних пам’яток, а також
ознайомленням з національними традиціями народу.
В залежності від мети подорожі виділяють наступні види туризму:
пізнавальний

(екскурсійний),

лікувально-оздоровчий,

рекреаційний,

розважальний, релігійний, освітній, етнічний, екзотичний, екстремальний,
діловий тощо.
Велика кількість існуючих на сьогодні напрямків туризму та подорожей
дозволяє створювати привабливі туристичні продукти навіть в умовах
відсутності достатньої кількості основних (первинних) туристичних ресурсів.
Це дає можливість розвивати туристичну галузь навіть в регіонах традиційно
незабезпечених

природно-рекреаційними

або

культурно-історичними

ресурсами, за рахунок створення нетрадиційних туристичних продуктів та
використання відповідного позиціонування регіону, наприклад впровадження
туристичних маршрутів в зону відчуження в районі Чорнобиля в Україні [10].
Необхідно підкреслити, що значні природно-антропогенні, історикокультурні та суспільно-географічні туристсько-рекреаційні ресурси, а також
вигідне місце розташування Херсонщини як одного з найбільших морських
регіонів країни, сприяють створенню в області конкурентоспроможних
інноваційних туристичних маршрутів, здатних забезпечити позитивний імідж
нашого краю на світовій арені та підвищити рівень туристичних потоків.
Так, у загальному обсязі туристичних потоків у курортно-туристичному
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сезоні 2015 р. область відвідали близько 2,8 млн. туристів, відпочиваючих та
екскурсантів, що більше на 27% в порівнянні з 2014 роком та на 86%
перевищує показники 2011 року. А вже протягом туристичного сезону 2016
року залучено рекордну кількість туристів, відпочиваючих та екскурсантів – 3,5
млн українських та зарубіжних туристів (рис. 1) [3].

Рис. 1. Динаміка кількості туристів Херсонської області, (млн. чол).
Основною метою здійснення громадянами подорожі в регіон за видами
туризму є: відпочинок та оздоровлення біля моря (75%), сільський зелений
туризм (19%), культурно-пізнавальний та інші різновиди туризму (6%) (рис. 2.)
[8].

Рис. 2. Розподіл туристів Херсонщини за видами туризму [8].
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Досягнуті якісні позитивні показники в утвердженні привабливого
туристичного іміджу Херсонщини, розвитку туристичної інфраструктури,
прискоренні темпів внутрішнього туризму, підвищенні професійного рівня
працівників туристичної галузі, створенні умов в управлінні туристичною
галуззю, сприяли щорічному зростанню туристичних потоків в область.
В області для розвитку туристичної індустрії залучено 13 туристичних
операторів і близько 100 туристичних агентств, а також розроблено 90 нових
туристичних маршрутів. З метою підвищення рівня туристичних потоків в
регіоні, розширення спектру пропонованих послуг туристських підприємств м.
Херсона, набуття професійних знань та навичок щодо створення високоякісних
конкурентно-спроможних туристичних продуктів, студентами-випускниками
кафедри туризму Херсонського державного університету в рамках виконання
дипломного проекту розроблено новий туристичний маршрут «Шляхами
гоголівських

творів».

Цей

маршрут

розрахований

на

знайомство

з

найвидатнішими історико-культурними й літературними центрами, культурою
та традиціями Полтавської області, він включає відвідування Національного
Сорочинського ярмарку, який проходить щорічно, а в 2017 році відбудеться з
22 по 27 серпня [6].
У даному випадку тур є груповим, тематичним та сезонним за маршрутом
«Херсон – Полтава – Миргород – Великі Сорочинці – Диканька – Миргород –
Полтава – Херсон» (рис. 3) .
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Рис. 3. Схема маршруту туристичного туру «Шляхами гоголівських творів».
Тур є досить конкурентоспроможним завдяки порівняно невеликій його
вартості при досить високій наповненості цікавими екскурсіями та якісним
сервісом. Програма туру розрахована на туристів, а привабливість туру
досягається поєднанням екскурсійного обслуговування з вільним часом
туристів.
Програма перебування
1 день.
Зустріч групи на залізничному вокзалі м. Херсона (о 15.48)
Трансфер у м. Полтаву.
2 день
Сніданок в потязі.
Прибуття до Полтави (о 7.05)
Поселення в готель.
Трансфер автобусом до с. Диканька (30 км)
Відвідування розважального історико-культурного комплексу «Хутір
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поблизу Диканьки», який описано М. Гоголем як місце проживання пасічника
Рудого Панька, оповідача з «Вечорів на хуторі біля Диканьки». Надається
відмінна можливість пообідати з гоголівським колоритом! За бажанням для
туристичних груп господарі організують театралізовані дійства за участю
гоголівських героїв, виконуються народні пісні.
Обід.
Трансфер у м. Полтаву. (о 12.00)
Огляд у м. Полтаві:
1. Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської
битви».
2. Архітектурного ансамблю Круглої площі – «зразкових» будівель
губернських міст.
3. Музею під відкритим небом «Дальньої авіації».
4. Пам’ятника Петру І на честь перемоги у Полтавській битві.
5. Подільської Вежі XVIII століття, що служила для огляду території.
Трансфер до м. Миргород. (о 19.51-20.47)
Вечеря.
3 день
Сніданок у готелі.
Трансфер автобусом до с. Великі Сорочинці (24 км).
Відвідування Національного Сорочинського ярмарку.
Обід.
Трансфер автобусом до м. Миргород.
Відвідування природного парку водолікарні Миргорода-курорту.
За бажанням:
1. Відпочинок на

мальовничому березі миргородської річки Хорол з

доглянутими піщаними пляжами та можливістю покататися на човні або
катамарані.
2. Прогулянка по знаменитому березовому гаю.
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Вечеря.
Трансфер поїздом з м. Миргорода до м. Полтави ( о 20.13 - 21.04).
Виїзд поїздом з Полтави до Херсона (о 22.40).
4 день
Сніданок у поїзді.
Приїзд до Херсону опівдні (о 13.46).
Таким чином, розроблений туристський маршрут буде сприяти як
відродженню пізнавального історико-культурного потенціалу серед різних
вікових категорій споживачів, так і вихованню патріотичних почуттів серед
підростаючого покоління щодо національних традицій та історико-культурної
спадщини українського народу.
Висновки. Отже, треба відзначити, що стан забезпеченості туристськорекреаційними ресурсами Херсонської області можна охарактеризувати як
позитивний, що стимулює розвиток таких секторів економіки як транспорт,
торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів
широкого вжитку, і сприяє розвитку найбільш перспективних напрямів
економіки області. У видовому розрізі туристських потоків переважають такі
напрямки, як лікувально-оздоровчий, зелений, культурно-пізнавальний тощо.
Саме

тому

рекреація

як

економічно

вигідна

галузь

господарювання

Херсонщини, засобами розширення видів туристичних послуг, таких як
інноваційні сервісні послуги, а також екскурсійні та туристичні маршрути, у
перспективі мають сприяти підвищенню рівня туристичних потоків і зайняти
одне з провідних місць у структурі господарського комплексу області.
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Грек Анна Сергіївна

ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТЕЛЕОНОМНОГО КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ»
В ПОЛЬСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАРІЇ
ПАВЛІКОВСЬКОЇ-ЯСНОЖЕВСЬКОЇ)
У статті досліджено семантику текстового концепту КОХАННЯ крізь
призму лінгвокогнітивних процесів і виокремлено базові концептуальні
метафори, що лежать в основі поетичних текстів Марії ПавліковськоїЯсножевської.
Ключові слова: польська мова, поетичний текст, концептуальна
картина світу, мовна картина світу, концепт, концептуальна метафора.
Питання мови як культурного коду нації, що зберігає скарби національної
культури, стає пріоритетним у дослідженнях загальнофілологічного характеру
(М. Ф. Алефіренко,
В. І. Карасик,

В. В. Воробйов,

В. А. Маслова,

О. П. Воробйова,

Ю. С. Степанов,

І. О. Голубовська,

Н. В. Слухай,

В. М. Телія).

Особливу увагу науковці приділяють проблемам взаємозв’язку культури й
мови, менталітету й мови, мови й мислення. Розкриття способів актуалізації
концептуальних схем у поетичному мовленні дозволяє висвітлити особливості
етнокультурних уявлень про світ, які заповнюють певний шар концептуальної
картини світу.
Поняття «картина світу» належить до фундаментальних наукових понять
і виражає найсуттєвіші характеристики людини, її буття. Картина світу є
результатом постійної взаємодії людини з навколишнім середовищем та
іншими членами соціуму (Ж.П. Соколовська).
У лінгвістиці поняття «картина світу» набуває специфічного тлумачення,
а стрижневим терміном у вивченні концептуальної картини світу є «концепт»,
який у сучасній науці про мову не має однозначного тлумачення: досі
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вирішуються питання класифікації концептів, методів їх вивчення, структури
концепту та його місце в лінгвістичній терміносистемі.
Наразі

спостерігаємо

особливий

науковий

інтерес

до

концептів

внутрішнього світу людини, вивчення якого можливе шляхом виділення й
аналізу всіх його значущих компонентів, представлених у мові, – таких, як дух,
думка, серце, розум тощо (А.М. Приходько).
Актуальність

нашої

розвідки

зумовлюється

акцентуванням

лінгвокогнітивного й лінгвостилістичного аспектів у сучасних дослідженнях
поетичних текстів, а також особливим інтересом до вивчення текстових
концептів, які визначають семантику образів польської поезії. Застосування
результатів вивчення поетичних текстів крізь призму лінгвокогнітивного
аспекту є актуальним для когнітивної поетики.
Мета

статті

полягає

у

виявленні

особливостей

організації

концептуального простору поетичних текстів М. Павліковської-Ясножевської й
структурно-семантичному описі способів його відтворення, що відображають
концептуальну картину світу.
У лінгвістиці концептуальну картину світу тлумачать як ментальний
рівень або ту ментальну (психічну) організацію, у якій зосереджено сукупність
усіх концептів, даних розуму людини, їх упорядковане об’єднання [1, с. 118].
На визначення концепту приймаємо думку А. М. Приходька – це
ментальне відображення навколишнього світу, що несе важливу культурну
інформацію й знаходить своє конкретне вираження у вигляді знаків [2, с. 46].
На сьогодні в когнітології розмежовують мовну й концептуальну картини
світу. Мовна картина світу – це система взаємопов’язаних мовних одиниць, що
відбиває об’єктивний стан речей довкілля й внутрішнього світу людини,
натомість концептуальна картина світу – це не лише система понять про
сукупність реалій довкілля, але й система смислів, утілена в ці реалії через
слова-концепти [2, с. 66]. Якщо концептуальна картина світу існує у вигляді
концептів, які утворюють концептосферу, то мовна картина світу – у вигляді
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значень мовних знаків, що утворюють сукупний семантичний простір мови [3,
с. 29].
Концепт КОХАННЯ можна визначити як комплекс буденних уявлень про
кохання,

специфіка

якого

обумовлюється

єдністю

етнокультурного,

соціокультурного й індивідуального досвіду мовця про це почуття.
Слідом за А. М. Приходьком зараховуємо концепт КОХАННЯ до
концептів телеономного порядку, під якими розуміємо «вищі духовні цінності,
що утворюють і втілюють для людини той моральний ідеал, прагнення до якого
становить моральну виправданість його життя – ідеал, заради якого варто жити
і не шкода вмерти» [2, с. 91]. Відбиваючи сенс життя людини й представляючи
собою щось дороге або навіть найдорожче для неї, телеономний концепт
КОХАННЯ є загальнолюдським феноменом із найбільш яскраво вираженою
ціннісною складовою.
Концепт
Ясножевської

КОХАННЯ
може

бути

в

поетичних

текстах

актуалізований

Марії

різними

Павліковської-

концептуальними

метафорами. Кохання має свої етапи розвитку, наче людина та її життя:
спочатку воно описується як дружба, краса, світло, полум'я; потім воно може
легко перерости в ненависть або божевілля; і, врешті-решт, кохання може
вмерти.

Прикладом

актуалізації

концепту

КОХАННЯ

слугує

вірш

М. Павліковської-Ясножевської “Miłość” («Кохання»), у якому почуття любові
змальовано як те, що не тільки окрилює, а й приносить певні страждання:
Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie.
Patrzysz w okno i smutek masz w oku...
Przecież mnie kochasz nad życie?
Sam mówiłeś przeszłego roku...
Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym.
Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków...
Przecież ja jestem niebem i światem?
Sam mówiłeś przeszłego roku... [4].
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У поетичному тексті ліричним героєм є жінка, яка уособлює порожнечу,
людину, що нічого не має. Лірична героїня відчуває самотність, вона бажає
бути з коханим чоловіком і готова поділитися всім із цією людиною. Тема
кохання імплікується вживанням таких конструкцій, як “Przecież mnie kochasz
nad życie?”. Жінка хоче, щоб її кохали, проте у світі немає такої людини, яка б
відповіла їй щирістю. Отже, номінативна одиниця życie вербалізує концепт
ЖИТТЯ – як те, що може тривати вічно. Це дозволяє реконструювати
концептуальну метафору КОХАННЯ є ЖИТТЯ.
Смислові

плани

концепту

М. Павліковської-Ясножевської

є

КОХАННЯ

складними

й

в

поетичних

різними

за

текстах

обсягом

і

значущістю. Провідну роль у них відіграє смисловий план, а саме – почуття
сердечної схильності, потягу до коханої людини. У наступних рядках яскраво
представлено осмислення кохання як почуття, що несе страждання й муку:
“Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku... ”.
Таким чином, інтерпретаційно-текстовий аналіз поетичного тексту дозволяє
виокремити концептуальну метафору КОХАННЯ є СТРАЖДАННЯ.
Словесно-поетичний образ “światło” активує архетип СВІТЛО й
імплікує концептуальну метафору КОХАННЯ є СВІТЛО, у якій вміщено ідею
про щастя та душевне тепло, що кохання дарує людині.
Використання номінативної одиниці niebo вможливлює вилучення
концепту ПОЛІТ, який несе в собі значення чогось чистого, світлого та ясного.
Саме

таке

тлумачення

концепту

ПОЛІТ

дозволяє

реконструювати

концептуальну метафору КОХАННЯ є ПОЛІТ, адже воно окриляє й надає
здатність піднятися до небес.
Повторення словесно-поетичного образу przeszłego roku вербалізує
концепт

ЗАХОПЛЕННЯ,

що

дозволяє

реконструювати

концептуальну

метафору КОХАННЯ є ЗАХОПЛЕННЯ. Концептуальна метафора КОХАННЯ є
ЗАХОПЛЕННЯ пов’язана з фізіологічним станом людини, тому що саме від
захоплення, яке обов’язково виникає в закоханого, перехоплює подих.
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Прикладом актуалізації концепту КОХАННЯ слугує й інший вірш
М. Павліковської-Ясножевської з такою самою назвою – “Miłość” («Кохання»),
у якому поетеса описує любов як більш реальне почуття, що прямо пов’язане з
фізичними змінами:
Nie widziałam Cię już od miesiąca
I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca,
trochę bardziej milcząca.
Lecz widać można żyć bez powietrza [4].
У цьому тексті авторка змальовує певне розчарування й навіть печаль
(“Jestem może bledsza, trochę śpiąca”), пов’язану з душевними переживаннями
ліричної героїні. Поетеса зображує жінку, яка місяць не бачилася з коханим і
через свій смуток починає страждати фізично. Коханий для неї – повітря. Отже,
номінативна одиниця powietrzе вербалізує концепт ПОВІТРЯ – як те, від чого
залежить життя й любов, адже «кохання – це ковток повітря». Реконструюємо
концептуальну метафору КОХАННЯ є ПОВІТРЯ.
М. Павліковська-Ясножевська у своєму творчому доробку “Moja miłość
przeszła w wichr wiosenny” («Моє кохання обернулося на шторм») за допомогою
словесно-поетичного образу wichr wiosenny (burza) уподібнює кохання
природному явищу – шторму, що символізує втрати, невдачі, життєві негаразди
й нестабільність:
Moja miłość przeszła w wichr wiosenny w wichr wiosenny - me szaleństwo w burzę w burzę - moja rozkosz w dreszcz senny w dreszcz senny - maja wiosna w róże. Z wichru spłynie moja miłość nowa miłość nowa - z burzy szał wystrzeli szał wystrzeli - sen rozkosz wychowa,
wiosna wstanie z różanej kąpieli [4].
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Саме таке розуміння концепту КОХАННЯ в термінах концепту ШТОРМ
уможливлює вилучення концептуальної метафори КОХАННЯ є ШТОРМ.
Зважаючи на те, що смислові плани концепту КОХАННЯ в усіх досліджуваних
поетичних текстах є складними й різними за обсягом і значущістю,
виокремлюємо концептуальну метафору КОХАННЯ є ШТОРМ.
Таким

чином,

концептуальний

аналіз

поетичних

текстів

М. Павліковської-Ясножевської шляхом реконструкції концептуальних схем
дає можливість вилучити в образному просторі концепту КОХАННЯ сім
концептуальних метафор (Рис. 1).
КОХАННЯ
ЖИТТЯ

СТРАЖДАННЯ

СВІТЛО

ЗАХОПЛЕННЯ

ПОЛІТ

ПОВІТРЯ

ШТОРМ

Рис. 1. Прототипічна модель образного простору концепту КОХАННЯ в
поетичних текстах Марії Павліковської-Ясножевської.
Отже, концепт КОХАННЯ як концепт телеономного порядку є
загальнолюдським феноменом із найбільш яскраво вираженою ціннісною
складовою. Кохання має свої етапи розвитку, наче людське життя: змальоване
спочатку як дружба, краса, світло, полум’я, пізніше воно може легко перерости
в ненависть або божевілля, а зрештою – і зовсім згаснути, умерти. У поетичних
текстах Марії Павліковської-Ясножевської концепт КОХАННЯ актуалізовано
сімома концептуальними метафорами: КОХАННЯ є ЖИТТЯ, КОХАННЯ є
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СТРАЖДАННЯ, КОХАННЯ є СВІТЛО, КОХАННЯ є ПОЛІТ, КОХАННЯ є
ЗАХОПЛЕННЯ, КОХАННЯ є ПОВІТРЯ, КОХАННЯ є ШТОРМ.
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Журавльова Анна Павлівна

ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ
СТВЕРДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються основні граматичні засоби ствердження в
сучасній іспанській мові.
Ключові слова: категорія, ствердження, стверджувальні речення
Категорія ствердження – одна з фундаментальних категорій, яка лежить в
основі пізнання світу. Недаремно вона викликала і викликає інтерес у
представників різних областей знань. Проблема ствердження і заперечення та
засобів їх вираження є достатньо складною та актуальною і вивчається з точки
зору філософії, логіки, мовознавства та в багатьма іншими науками. Ця
універсальна категорія притаманна усім мовам світу і відноситься до
найважливіших проблем мовознавства.
Питанням дослідження категорії ствердження, порівняно з дослідженням
категорії заперечення, займалась незначна кількість науковців. Більш того,
серед іспанських та радянських граматистів не існує чіткої дефініції концепту
ствердження [1, c. 40].
Однією з формально-граматичних ознак стверджувальних речень є
відсутність заперечної частки no та других слів із заперечним значенням.
Найбільш розповсюдженою ознакою вираження ствердження у реченнях
є наявність частки sí, тобто стверджувальної відповіді. Іноді відповідь на
питання включає в себе повторення дієслова: “¿Lo has visto tú mismo? ” “ Sí, lo
he visto” абo “lo he visto” [5 c. 450].
Серед граматичних засобів ствердження активно фігурують прикметники,
прислівники, займенники, дієслова та іменники. У нашій роботі ми зупинимося
на

найбільш характерних

випадках

вираження

ствердження.

Діапазон

номінальних елементів, що утворює стверджувальну відповідь, дуже широкий.
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Як

правило,

іменником

виражається

відповідь

на

неповне

питання.

Висловлювання, сформовані шляхом неповного питання для отримання
задовільної відповіді, доповнюються іменниками, власними назвами або
іменниковими фразами, які не можуть бути замінені формою sí. Тобто у
діалогічних

єдностях

іменники

можуть

виступати

стверджувальними

відповідями на питання, наприклад [3, с. 147]:
“-¿Me quieres mucho?(Ти мене дуже кохаєш?)
-Un horror”(Жах як) (Cela, LC, 205);
“-¿Se queda? -le dijo el carnicero. («Він лишається?» - запитав у
м’ясника.)
-Un rato” (Ненадовго.) (Sanchez, Ferlocio,EJ, 101).
Частотним

є

також

використання

займенників

у

якості

як

стверджувальної відповіді. У випадку з особовими займенниками існує
тенденція схожості,

особливо

з дієслівними формами спонукання

та

калькуючих повторень: “¿Eres tú? – Yo (mismo)”( Це ти? – Так, (саме) я).
Нейтральні форми будь-якого займенникового варіанту також мають широке
поле дій: “eso, lo, ello, algo, lo mismo”.
- Las estrellas están en el aire , ¿no es eso? (Зорі на небі, чи не так?)
- Eso” (Так) (Mihura, MLEF, 28).
Прикметник, який з’являється, часто пов’язаний із висловлюваннями у
діалогічних контекстах; деякі виступають у підсиленні стверджування, а інші
виражають

повне

ствердження.

Є

поширеним

серед

співрозмовників

використовувати прикметники у функції ствердження. Як і будь-яка інша
граматична категорія, прикметник визначається у контексті, в той час коли ми
його вживаємо. У висловлюваннях прикметник може з’являтися самостійно або
у

супроводі

інших

частин

мови.

Зазначається,

коли

прикметники

використовуються окремо, вони втрачають цінність самого прикметника і, за
словами

Р.

Лапеса,

прикметник

поступово

піддався

лінгвістичній

трансформації і використовується як прислівник. Зазначена якість прислівника
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не відноситься до всіх груп прикметників, а тільки до тих, які можуть бути
замінені sí або еквівалентними йому формами. Деякі прикметники втратили
частину свого власного значення і можуть використовуватися з sí як
інтенсифікатор. Серед найбільш уживаних: bueno, claro, seguro, exacto, natural,
cierto, perfecto (добре, ясно, без сумніву, звичайна річ, точно) [4, с. 78].
Наприклад:
“−Bueno, y ¿qué quiere usted que yo haga? (Добре, і що ви хочете, щоб я
зробив?) (Baroja, LB, 95);
-Tú no lo crees - murmuró Roberto,- no importa; cuando veas, creerás («Ти не
віриш, - прошепотів Роберто, - не має значення, коли побачиш, повіриш»)
-Claro” (Ясно) (Aldecoa, EFDLS, 289).
Є багато дієслів, які використовуються в діалозі, але найбільш часто
присутні дієслова сприйняття як фізичні (Lo veo, veremos – Я бачу, побачимо),
так і розумові (Lo sé, comprendo, conozco, sabemos – Я знаю, розумію, знаю,
знаємо). Поряд з ними ми знаходимо інші дієслова різноманітної семантичної
природи, що функціонують також як: декларативні (afirmo - стверджую),
займенникові (Te diré, digámoslo así – Тобі скажу, скажемо це так), дієслова
руху (vamos, venga – швидше, скоріше), дієслова можливості (Puede – може),
переконання (Te creo – я тобі вірю), припущення (supongo -припускаю) тощо.
До цього слід додати, головним чином, першу і другу особи однини і множини
та часові форми (presente, imperfecto, futuro hipotético, de posibilidad, imperativo),
безособові форми та дієслівні перифрази. Ствердження, виражені за допомогою
дієслів, мають особистий характер і таким чином у висловлюваннях вони
вживаються у дійсному стані першої особи. Ми можемо представити такі
моделі [3, с. 79]:
Sí + дієслово у стані першої особи + прикметник:
-¿El Bizco? (Косоокий)
- Sí, estoy seguro (Так, я певен) (Baroja, MH, 224).
Прийменник+ особовий займенник + зв’язка + прикметник:
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-¿Cree usted? (Ви вважаєте?)
-Para mí es seguro ( Для мене це без сумніву) (Baroja, AR, 304).
Sí + іменник + особовий займенник + дієслово:
-¿Eso lo inventó usted? (Це ви вигадали це?)
-Si, señor, se lo juro (Так, сеньйор, клянуся) (Delibes, LGDNA, 59).
(Ya) + особовий займенник + (особовий займенник ) + дієслово
“Pablo.- Aquello va a ser el Hospital Clínico. (Пабло: «Там буде клінічна
лікарня»)
Luis.- Ya, va lo sé” Луїс: «Так, я вже знаю» (Baroja, AR, 47).
Стверджувальна відповідь, зазвичай, представлена прислівником як
безпосередньо, так і через прислівникові звороти. Класична класифікація
прислівників за значенням і роллю у реченні в іспанській мові представлена
такими видами: прислівники місця, часу, обставини, кількості, способу дії,
ствердження, заперечення, сумніву. До сфери наших інтересів відносяться не
тільки власне стверджувальні прислівники (sí, también – так, також), але й
такі, що можуть вживатися як ствердження (bueno, mucho – добре, дуже).
Розглянемо їх докладніше [4, с. 89]:
Прислівник способу дії:
“¿Qué tal te va la vida?, preguntó ella − Bien. Bueno... sí. bien” («Як
житя?» - вона запитала. «- Добре, добре… так, добре.») (Aldecoa, EFLS, 98);
Прислівник кількості:
“¿Le gustan las novelas de espías? − Mucho, las de John Le Carré me
encantan; sobre todo El topo” ( Вам подобаються романи про шпигунів? – Дуже,
мені подобаються романи Джона Ле Карре) (Cela, LC, 124);
“¿Hay muchas fuerzas reaccionarias que miran al pasado –Demasiadas,
estamos en 1992, no en 1892” (Є багато реакціонерних сил, які дивляться назад
–Занадто, зараз 1992, і не 1892) (Delibes, LGDNA, 26).
Прислівники часу:
“¿Llora? − Frecuentemente” (Плаче? – Часто)
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“¿Ha sido ama de casa? − De siempre.” (Ви були домогосподаркою? –
Завжди) (Mihura, MLEF, 17)
Стверджувальний прислівник + прислівник часу:
“¿Nunca deseó cantar en una cárcel? − Sí, muchas veces” (Ви ніколи не
мріяли співати у в’язниці? – Так, багато разів) (Aldecoa, EFLS, 46).
Стверджувальний прислівник + (модальний прислівник):
“¿La belleza explica su vida? – Si, absolutamente” ( Краса пояснює ваше
життя? – Так, абсолютно) (Sánchez Ferlocio, LJ, 45).
“Nosotros no vivimos − murmuró con cierta melancolía Martín. − Es verdad;
no vivimos. Pero, bueno; ¿tú crees que habrá ahora en el mundo un metafísico como
Sto. Tomás? («Ми не живемо», - прошепотів Мартін з певною меланхолією. «Правда, не живемо. Але добре те, що в світі ще з’явиться такий метафізик
як Святий Томас?»)
− Sí, afirmó categóricamente Juan. −¿Y un poeta como Horacio? -También”
(«Так», категорично затвердив Хуан. – «І такий поет як Горацій?» - «Також»)
(Baroja, AR, p.13).
Особливу увагу привертають модальні прислівники. У висловлюванні або
у репліці-відповіді вони можуть вживатися самостійно чи разом з часткою sí. Ці
прислівники несуть у собі функцію підсилення стверджувальної відповіді.
Отже, можна зазначити, що серед граматичних засобів ствердження
активно фігурують прикметники, прислівники, займенники, дієслова та
іменники.
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НЕБЕСНИЙ БЕСТІАРІЙ ЛІРИКИ АРСЕНІЯ ТАРКОВСЬКОГО
І ВАСИЛЯ СТУСА
Досліджували особливості інтерпретації бестіарної образності у
творчості Арсенія Тарковського та Василя Стуса у контексті авторської
міфопоетичної картини, специфіку їх потрактування.
Ключові

слова: ліричний

герой,

орнітологічна

символіка,птах,

символічний образ.
Бестіарій є невід’ємною константою міфопоетичної картини світу лірики
А.Тарковського та В.Стуса. Якщо говорити про поділ бестіарію на «земний» та
«небесний», то у поетичних творах обох митців оприявнюється суттєва
кількісна

перевага

«небесної»

бестіарної

образності

над

«земною»:

найчисельнішою групою є образи птахів.
Орнітологічні образи-символи посідають особливе місце у слов’янському
культурному та духовному просторі, оскільки належать до категорії символів,
які характеризуються розгалуженим та широким семантичним полем. А.
Тарковський та В. Стус надають традиційним орнітологічним образам
оригінальної

інтерпретації, нового

індивідуально-авторського

змістового

наповнення.
Образи птахів у ліриці Арсенія Тарковсього та Василя Стуса дуже часто
конкретизовані, тобто номіновані за видовою належністю. Найчастіше вони
звертаються до образів таких птахів, як: голуб, ластівки, соловей, лебідь,
синиця, зозуля, горобець, пугач, ворон. Особливої уваги заслуговують образи
фантастично-міфологічних істот, наділених крилами й здатністю літати
(наприклад, образи жар-птиці та музи).Прямі номінації на рівні назви твору
відзначаємо і в ліриці Арсенія Тарковського («Голуби», «Синицы», «Ласточки»,
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«Малиновка»), і Василя Стуса («Посоловів од співу сад», «Син – ще малий,
вигулькував, як птах», «Вже тишу розбудили солов’ї», «І жайворонки дзвонять
угорі», «Мов лебединя, розкрилила», «Збудився врано синій-синій птах...»), що
підтверджує важливість цієї міфологеми в ієрархії художньої аксіології поетів.
Орнітологічна символіка реалізується в поетичних творах митців дуже
різнопланово. Наприклад, В. Стус, ідучи за міфологічними віруваннями
багатьох народів, наділяє функцією деміурга птаха, в образі якого виступає
ліричний герой у поезії «Ці виски, ці скрики під вітром злітають угору». На
думку дослідниці С. Саковець, в цій поезії своєрідно представлений
космогонічний акт: день як світло, як те, що виходить із темряви і на зміну
темряві, стає першим етапом творення Всесвіту [3, с.327]: «Ява ачи марення
ачи з глухої надсади / цей простір озвався – понурий і неговіркий. / Твої
серпокрильці протнуть наторосені хмари, / така чорнота, чорнота, чорнота
угорі!/ …/ Ми ще засвіт-сонця дзьобами проб’єм крутояри,/ над падоломрічки,
як стріли, пірвемося в лет» [4, с.184].
В іпостасі птаха обидва митці також візуалізують душу. Характерне
також метафоричне перенесення значення орнітологічної образності для
увиразнення образу дитини (наприклад, у поезії «Четверта палата» Арсенія
Тарковського підкреслює дитячі безпосередність та життєлюбство характеру
ліричної

героїні

Аньки,

вдаючись

до

порівняння

із

синицею:

«Будтосиницаизклетки, /Глянетиз-пододеяла: / Не просыпались соседки,/ Утро
еще не настало?» [7, с.279].
У

ліриці

обох

поетів

оприявнюється

стійкий

та

продуктивний

взаємозв’язок символіки птахів із літературною творчістю. У таких поезіях
орнітологічні образи-символи рідко конкретизуються за видовою належністю.
Наприклад, уА. Тарковського птахи (зокрема пташенята) ототожнюються з
віршами (поезія «К стихам»).
Характеризуючи символіку птахів, дослідник А. Ханзен-Леве вказує, що
вона включає в себе «символику птиц потусторонне космической сферы и птиц
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подлунного небесного и воздушного мира, причем крылатые существа
действуют прежде всего как медиумы и средства сообщения между
потусторонним и посюсторонним мирами» [8, с. 510]. Вказує він також на
здатність птахів-вісників переходити не лише просторові, а й часові пороги [8,
с. 510]. У ліриці Арсенія Тарковського інтерпретація образу птаха як вісника
відзначається досить часто (наприклад, у поезії «АнжеллоСекки» поет наділяє
образи

ластівок

власним

індивідуально-авторським

символічним

навантаженням, відходячи від традиційної семантики притаманної «чистим»
птахам, називаючи їх провісницями забуття: «Он сходит по ступеням
обветшалым / К небытию, во прах, на Страшный суд, / И ласточки над
экваториалом, / Каквестницызабвенияснуют». В ліриці

В. Стус з плином

часу (маркування зміни пори року) пов’язаний образ гусей:
Неначе гуси, відлітають роки / і спогади. Ні шурхоту, ні крику, / і тільки
голубий повнявий жаль / волочиться услід… [5, с. 302].
Суголосні мотиви звучать у поезії Арсенія Тарковського «Голуби», в якій
невідворотність часу оприявнюється за допомогою алегоричних образів сімох
голубів:«Семьголубей – семьднейнедели / Склевали корм и улетели, / На
сменуэтимголубям / Другиеприлетают к нам…» [7, с. 174].Для авторської
свідомості характерне циклічне сприйняття часу та буття («тут наши сизари
воркуют,/ по кругу ходят и жалкуют…»).
Значну роль орнітологічні образи-символи відіграють у творенні бінарної
опозиції «свій – чужий». Полюс «свій» вбирає у себе позитивні образи, що
пов’язані з людиною, освоєною нею частиною природи. Стосовно образів
орнітологічних тут простежується ще один напрям протиставлення, укоріненій
в слов’янській міфологічній традиції, – поділ птахів на «чистих (божих)» та
«нечистих» (до них належать хижі та нічні, а також птахи сірого та чорного
кольору). До перших відносяться лелека, журавель, соловей, лебідь, горлиця; до
других відносять сірих та чорних - зозулю, горобця, пугача, ворону, крука,
шуліку. Знаходить своє відображення це протиставлення і у творчості А.
147

Тарковського та В. Стуса, показовим є переважання в міфосвіті першого лише
птахів «чистих» (голуб, ластівка), в той час як у другого – у значній кількості
наявні і «чисті», і «нечисті» (зозуля, ворон, пугач), з незначним переважанням
останніх у поезіях пізніх збірок. Яскравим прикладом актуалізації негативного
семантичного спектру є поезія «Вороння пролетіло в сусіднім вікні…»:
«Вороння пролетіло в сусіднім вікні,/ наче груддя біди в вечоровім огні,/ наче
помахи долі: нещасний, дивись,/ як червоно і чорно твої пойнялись / роки
сховані…» [10].
Також для низки поезій Василя Стуса характерне символічне уособлення
в орнітологічних образах бажаної, але недосяжної для ліричного героя свободи:
«За шибами туркочуть голуби / і горобці виспівують щасливі,/ перегуки і
гаймори грайливі/ все хлюпають об шиби, мов прибій,/ так дивно
відгороджений вікном/ і зависоким муром…» [10].
У творчому доробку Василя Стуса частка використання орнітологічної
образності з метою зображення картин ідилічного буття невелика. Гармонія
природи в цих поезіях вступає в дисонанс з напруженим емоційним станом
ліричного героя, підсилюючи загальну настроєву напругу твору. Часто
використовується образ співочих солов’їв: Вологогорлісолов’ї / світанок дрібно
гаптували, / з туману верби випливали / В важкому сонці м‘яко вихрились... [6,
с.16.]
Дослідники

відмічають,

що

у поета

протиставлення

смислового

наповнення орнітологічних образів-символів з позиції поділу простору на
«свій» та «чужий» знаходить відображення в антиномії «гуси – ворони»: «І не
море – ставкове багно то, і не гуси – ворони важкі, на одній пречисто чорній
ноті вивіряють радісні віки» [4, с.430].
У той час, як у ліриці А. Тарковського образ птаха є невід’ємною
аксіологічною константою світової гармонії буття. У поезії «Григорий
Сковорода» ідеальний

топос твориться у тому числі

за допомогою

орнітологічної образності, виступаючи одночасно і його важливим атрибутом, і
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медіатором між земним та небесним:«Птицы молятся, верные вере, / Тихо
светят речистые речки, / Домовитые малые звери / По-над норами встали, как
свечки»[7,
вивищується

с.174].Пташиний
автором

ідилічноїтональності

до
та

«Дохнетрепейникаресница,/

спів

у

рівня

поезії

метафорично

молитви.Також

світлої

підноситься,

яскравим

прикладом

поезія

«Степь»:

образностіє

Сверкнеткузнечикаседло,

/

Как

радугу,

степнаяптица/ Расчешетсонноекрыло…» [7, с.67].
Отже, орнітологічна символіка в творчості Арсенія Тарковського та
Василя Стуса характеризується глибокою змістовою наповненістю, вона бере
свої витоки ще у слов’янській міфології, але проходячи крізь призму
авторського

світосприйняття

набуває

нових

семантичних

площин

та

трактування.
Порушена

нами

проблема

є

науково

перспективною,

вимагає

багатоаспектного подальшого вивчення, що дасть можливість описати художні
світи А. Тарковського та В. Стуса, спираючись на ціннісні для них
першоелементи буття та категорії людського мислення.
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ФЕЙКИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ
НОВИННОМУМЕДІАПРОСТОРІ
У статті з’ясовано поняття «медіапростір» та «фейк», подано
класифікації

фейкових

новин,

розглянуто

специфіку

англомовних

недостовірних новин.
Ключові слова: медіапростір, Інтернет, фейковіновини, факт-чекінг.
На сучасному етапі історичного розвитку цивілізацій активно йдеться
про появу, становлення та процвітання інформаційних суспільств. Нині
медіапростір
громадянського

є

одним

з

суспільства,

найважливіших
оскільки

саме

інструментів
медіаресурси

формування
забезпечують

реципієнтів інформацією, що впливає на процес формування думок і позицій та
на здійснення політичного вибору.
Медіапростір

–

це

соціальна

система,

яка

створюється

взаємообумовленою цілісністю відносин виробників і споживачів масової
інформації, що передається через засоби масової комунікації [2, с. 3].
Складовими

медіапростору традиційно вважають пресу, радіо, кіно,

телебачення та Інтернет.
Феноменом сучасного медіапростору, невід’ємною його частиною є
фейкові новини – інструмент

політичної боротьби, виявлення думок

особистості та засіб впливу на свідомість та погляди інших. Від сьогоднішнього
споживача новинного контенту потрібно не тільки вміння читати, а й уміння
аналізувати новини, адже досить часто повідомлення, опубліковані в Інтернеті,
навіть на сайтах серйозних медіа, є неправдивими. Для сучасного журналіста
глобальна мережа є джерелом інформації, достовірність якої далеко не завжди
вдається встановити, та одним із методів упливу на аудиторію та її
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маніпулювання. З одного боку, Інтернет надає доступ до великого обсягу
інформації і допомагає знайти потрібні факти, а з іншого – «вводить в оману»
нерозбірливого, невдумливого читача, нерідко поширюючи в Мережі під
виглядом сенсацій цілком неправдиві, вигадані матеріали. З огляду на це,
вважаємо актуальним вивчення особливостей фейкового новинного контенту,
зокрема англомовного.
Незважаючи на розповсюдженість фейкових новин у сучасному
медіапросторі та на те, що чимало засобів масової інформації не гребують їх
поширенням заради високих рейтингів своїх новинних порталів, комплексних
лінгвістичних досліджень цього порівняно нового феномена поки що не
представлено. Існують лише поодинокі студії, в яких висвітлюються окремі
аспекти даної проблеми (Р. Голубовський, Д. Лавникевич, О. Мінченко,
І. Мудра, М. Прокопенко).
Так, зокрема І. Мудра у розвідці «Поняття «фейк» та його види у ЗМІ»
наводить таке визначення «фейку»: «фейк – це спеціально створена новина,
подія чи журналістський матеріал, який містить неправдиву або перекручену
інформацію, що дискримінує певну людину чи групу осіб в очах аудиторії» [5,
c. 185]. М. Прокопенко, у свою чергу, у статті «Фейк як інструмент війни»
зазначає, що висвітлюючи й обговорюючи «необхідні» проблеми в ЗМІ,
інтернет-видання цілеспрямовано коригують уявлення суспільства – фактично
формують нову реальність [6].
Метою статті є визначення специфіки англомовного фейкового
новинного контенту з урахуванням сучасних реалій розвитку суспільної
комунікації та масової інформації.
Фейки створюються таким чином, щоб якомога швидше привернути
увагу читачів, в основному за допомогою сенсаційних заголовків. Лексичними
маркерами фейків, загальними для реклами і ЗМІ є подібні: «YOU WILL BE
AMAZED»/«ВИ
ЗАГРОЗОЮ

БУДЕТЕ

ВРАЖЕНІ»,

ЗНИКНЕННЯ»,

«ENDANGERED SPECIES»/«ПІД

«WORLD

DISCOVERY»/«СВІТОВЕ
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ВІДКРИТТЯ», «SOMETHING TERRIBLE»/«ЩОСЬ ЖАХЛИВЕ» – це лише
деякі заголовки тизерів з інформаційного ресурсу Martketgid. Наприклад,
новина про те, що «Колишній президент США Барак Обама побував у Парижі»
навряд чи може викликати великий інтерес у пересічного читача. А якщо читач
знайде новину типу «Президент Франції Франсуа Олланд плюнув на взуття
Обами в Парижі», він найімовірніше перейде через посилання на новину. Якщо
до цієї інформації додати ще й відеоролик, число кліків точно збільшиться.
Фейкові новини в Інтернеті можуть генерувати і спеціальні сайти,
основним призначенням яких є створення і поширення подібного контенту.
Прикладами таких фейк-сайтів є українські UaReview і «Репортажист»,
американські – The Onion і DailyRain та ін.
Найголовнішим фактором поширення фейкового новинного контенту є
банальна гонитва за сенсацією. Найчастіше неправдиві новини є інформацією
про події, які можна охарактеризувати як «екстрені», «надзвичайні». Крім того,
фейки можуть стосуватись істотних, важливих для читачів аспектів їхнього
щоденного життя, в цих випадках у людини відключається логіка, включаються
емоції і вона вірить навіть абсолютно безглуздій інформації.
За формою розрізняють фотофейки, відеофейки та текстові фейки. За
змістом фейкові новини поділяються на політичні, соціальні та економічні.
Журналіст, оглядач, спеціаліст в галузі Public Relations Д. Лавникевич,
виходячи з власних спостережень, пропонує класифікувати фейки відповідно
до їхньої мети:
1. Фейки випадкові. Цей різновид новин, на думку автора, є
найрідкіснішим. Зазвичай подібні новини стають результатом редакційного
поспіху,

помноженого

на

некомпетентність

журналістів,

зловживання

автоматичними перекладачами і своєрідний гумор засобів автоматичної
перевірки орфографії.
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2. Фейки, створені в рамках інформаційної війни. З метою посилення,
наприклад,

російсько-українського,

російсько-американського

конфліктів,

генеруються все більш вигадливі фейки.
3. Фейки, створені з комерційною метою. Найчастіше використовуються
недобросовісними комерсантами, які заробляють на псевдонаукових розробках
чи

торгують

різноманітними

біодобавками

з

нібито

чудодійними

властивостями. Дещо рідше фейки використовуються як інструмент «чорного
PR».
4. Фейки, що створені задля залучення трафіку і вирізняються злим
гумором.
5. Фейки, створені з незрозумілою метою (розважальні, «жовті» новини,
що містять неточні або взагалі недостовірні чи перекручені факти) [3].
Англомовні фейкові новини активно поширюються багатьма країнами
через медіа різних видів, але найбільша частка недостовірних новин міститься в
інтернет-мережі,

що

є

найоперативнішою

складовою

медіапростору.

Неабиякий інтерес до фейкових новин, написаних англійською мовою,
пояснюється її інтернаціональністю та загальновживаністю.
Френк Лейк у журналі Weekly World News («Щотижневі світові
новини») розмістив статтю «Halloween candy makes kids smarter», в якій
оприлюднив дослідження науковців, які показали, що цукерки, які дітям
дарують на свято Хелоувіну, сприяють активній роботі мозку, внаслідок чого
дітлахи стають розумнішими. Журналіст навіть подає свідчення матері
хлопчика для підтвердження цієї інформації: «My son was basically an idiot. I
hate to say that because I love him, but he did poorly in all his classes, until he went
trick-or-treating in 2009. He came back with a huge back of loot and proceeded to
eat the entire bag in a week. We were stunned to see his test scores increase rapidly
and now… he is a straight A student» [8] – («Мій син був фактично недолугим. Я
ненавиджу це слово, адже я люблю його, але він мав найгірші оцінки з усіх
предметів у школі, поки не пішов на свято Хелоувіну в 2009 році. Син
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повернувся додому з величезним рюкзаком солодощів і продовжував їсти їх по
пакунку на тиждень. Ми були приголомшені, коли побачили, що його оцінки за
тестові роботи стрімко покращились, і зараз він – повний відмінник!»).
Звичайно, пізніше ця інформація була спростована, адже надмірне вживання
солодощів навпаки шкідливе для мозку, і навіть свято не може перетворити
солодощі на «батарейки для розуму».
Інша фейкова новина поширилася просторами Інтернету у 2015
році: «An asteroid will smash into Earth between September 15-28» – («Астероїд
впаде на Землю у період з 15 по 28 вересня»). Журналіст Браян Столард
розмістив чергову плітку про кінець світу. Раніше пророкували Армагеддон у
2006, 2008, 2010 та 2012 роках. Звісно ці очікування не справдилися, але
можливість черговий раз «напророкувати» кінець світу приваблює журналістів.
Такі новини завжди залишаються актуальними і набирають максимальну
кількість переглядів в Інтернеті, що приносить хороші прибутки авторам та
власникам цих сайтів. Браян Столард спрогнозував падіння астероїда на нашу
планету з точністю до двох тижнів. Але прогнози не збулися, і Б. Спотсвуд,
автор статті «10 fake 2015 news stories we wish were real» висміює цю плітку:
«Well, we made it! Somehow this information was attributed to NASA, who’s usually
not so paranoid. Actually, the frightening prediction came from prophet Rev. Efrain
Rodriguez. Rodriguez is still pretty sure the end of the world is coming» [10] – («Так,
ми зробили це! Чомусь ця інформація була відіслана в НАСА, які зазвичай не
такі параноїки. Насправді, лякливе передбачення прийшло від пророка Е.
Родрігеса. Родрігес як і раніше впевнений, що кінець світу наближається»).
Не оминули журналісти можливість скомпрометувати і нещодавно
обраного

президента

Сполучених

Штатів

Америки

Дональда

Трампа.

Кореспондент видання «CBS News» Юліанна Голдмен розмістила новину у
соціальній мережі Twitter: «Donald Trump’s team has asked White House how his
children could receive top secret security clearances» [7] – («Команда Дональда
Трампа спитала у Білого Дому, як отримати доступ до секретних матеріалів
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для його дітей»). Плітки навколо колишнього кандидата на посаду президента
та нинішнього президента США зростають все більше і більше. Їхній діапазон
розростається і охоплює навіть сім’ю політика. Доступ до секретних матеріалів
надає змогу людині оволодіти секретною інформацією (державні або
організаційні секрети) після завершення ретельної перевірки. Але сам Д. Трамп
спростував цей фейк, розмістивши пост на своїй сторінці у тій же соціальній
мережі Twitter: «I am not trying to get ‘top level security clearance’ for my children.
This was a typically false news story» [9] – («Я не намагаюсь отримати доступ
до секретних матеріалів для моїх дітей. Це типова неправдоподібна новина»).
Таким чином неправдиві новини створюються здебільшого для
дезінформування читача. Автор такої новини має на меті донести до адресата
свою правду, яку він вважає істинною. Рідше подібні новини створюються
заради забави, адже багато фейків носять гумористичний, іронічний характер.
Кожен читач повинен уміти відрізняти фейкову новину від справжньої.
Фахівці з факт-чекінгу дають певні поради, як «не попастись на гачок»
журналістів: перевіряти достовірність інформації, знаходячи першоджерело
новини, та навчитися сприймати новини критично, а не сліпо їм вірити.
Перспективи

подальших

лінгвостилістичних,

досліджень

лінгвокогнітивних

та

убачаємо

в

вивченні

комунікативно-прагматичних

особливостей текстів англомовних фейкових новин з урахуванням національнокультурної специфіки.
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The article focuses on the definition of the notions «media space» and «fake»,
gives the classifications of fake news, considers the specificity of English fake news.
Key words: media space, the Internet, fake news, fact checking.

УДК: 82.091:[821.133.1+821.161.1]«18/19» Онопрієнко Анастасія Дмитрівна
Науковий керівник - д.філол.н. проф. Ільїнська Н.І.
ІМПРЕСІОНІСТИЧНА ПОЕТИКА МОТИВУ «ENNUI DE VIVRE» У
ПОЕЗІЇ П.ВЕРЛЕНА ТА І.АННЕНСЬКОГО
У статті розглядається специфіка мотиву «туги життя» («ennui de
vivre») у поезії П. Верлена та І. Анненського. На підставі аналізу поетичних
текстів французького та російського авторів у компаративному аспекті
зроблено висновки про особливості впливу поетики П. Верлена на творчість
І. Анненського, виявлено типологічні збіги та розбіжності у функціонуванні
досліджуваного мотиву.
Ключові слова: імпресіоністична поетика, мотив «ennui de vivre»,
ліричне «я», декаданс.
Вивчення особливостей втілення мотиву «ennui de vivre» як наскрізного у
літературі декадансу є актуальною проблемою компаративістики. Важливим
вбачається дослідження системи впливів, які поєднують французьку та
російську літератури. Мотив «ennui de vivre», який є трансформацією
романтичного мотиву «світової скорботи», займає важливе місце у поезії
європейського символізму, зокрема у творчості Поля Верлена та Іннокентія
Анненського. Лірика цих поетів неодноразово привертала увагу критиків та
науковців. Утім, проблема функціонування мотиву «ennui de vivre» у творчості
П. Верлена та І. Анненського у порівняльному аспекті не була

предметом

спеціального дослідження. Мета даної статті – дослідити особливості впливу
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поетики П. Верлена на творчість І. Анненського та виявити типологічні збіги у
функціонуванні мотиву«ennui de vivre» у ліриці поетів.
Мотив «туги життя» у творчості П. Верлена, поєднується з мотивами
втоми від життя, нудьги життя, почуття самотності і безнадії [4]. Проте у
П. Верлена цей мотив має характер індивідуального трагічного переживання,
натомість у ліриці І. Анненського він набуває рис екзистенційної туги –
хвороби цілого покоління [3:138]. У творчості цього письменника дослідники
вбачають цілий комплекс психології занепаду, зокрема занурення у стан
вмирання, втоми, нудьги життя.
І. Анненський традиційно вважається першовідкривачем «речності» як
особливої поетичної категорії. Речі в його віршах присутні одночасно і як
психофізіологічні еманації внутрішнього «я» поета, і як самоцінні, окремі від
людини сутності. Ця двоїстість присутності речей свідчить про розмитості,
неясності між «Я» і «не-Я» [5:106 – 107]. Символічні образи речей, які
страждають, стають проявами особистої драми письменника.
П. Верлен також не прагнув до цілісного відтворення матеріального світу.
Речі П. Верлена не існують окремо від світла, яке падає на них, від тремтіння
повітря, який їх оточує. Існування речей важливо для П. Верлена не в їх
об’ємних формах, але в настрої, який з ними пов’язаний. У поезії Верлена ми
спостерігаємо дематеріалізацію речей у набагато більшому ступені, ніж у ліриці
І. Анненського.
Постійний для І. Анненского мотив муки і фізичного страждання, що
зливається із стражданням душевним, часто оформлюється через вегетативну
метафору. Назвами рослин і квітів, екзотичних або лікарських, рясніє
«Кипарисова скринька», у назві якого алюзивно «зашифровано» мотив
скорботи. Слід підкреслити паралелі з лірикою П. Верлена, який теж широко
використовував метафори зі світу природи. Вірші П. Верлена сповнені запахів
квітів, екзотичні запахи викликають біль, нерідко – біль спогадів:
Le Souvenir avec le Crépuscule
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Rougeoie et tremble à l’ardent horizon
De l’Espérance en flamme qui recule
Et s’agrandit ainsi qu’une cloison
Mystérieuse où mainte floraison [8].
(«Le Souvenir avec le Crépuscule)
У даному вірші відбувається перенесення змісту з «Я» ліричного героя на
природне явище – сутінки (Crépuscule). Спогад (Souvenir) про минуле
розчиняється у чарах природи – у сутінках, у ароматах. Не випадковим є
написання з великої літери слів Espérance (надія), Souvenir (спогад), Crépuscule
(сутінки), які виступають не тільки як символи переживання чуттєвого досвіду,
але і як поняття, які важко відділити одне від одного. Аромати квітів стають
поштовхом до спогадів, у яких ліричний герой намагається знайти порятунок
від сірості та буденності його сьогодення – важливими у творчості письменника
є ескапістські мотиви, які підкреслюють лейтмотив туги-«ennui».
Туга є наскрізним мотивом творчості І. Анненського та супроводжує у
його ліриці майже кожну сторону людського буття. Світ настільки ненадійний,
що в ньому руйнується навіть єдність ліричного «я». У ліриці І. Анненського
з’являється мотив двійництва, відсутній у творчості П. Верлена: ліричного
героя переслідують двійники, яких він не може позбутися [6:36]. Більш того,
вдивляючись в свого двійника, він не може визначити, хто ж з них двох – його
особисте «я». Цей кошмар ідентичності з кимось іншим досягає свого апогею у
вірші «Біля труни», де ліричний герой впізнає себе у мерці.
Своя «Тоска» («L’Angoisse») є і у П. Верлена, вона пов’язана з втратою
ідеалів, з безрелігійністю, яка посилює екзистенційну драму буття:
Je ne crois pas en Dieu, j’abjure et je renie
Toute pensée, et quant à la vieille ironie,
L’Amour, je voudrais bien qu’on ne m’en parlât plus [8].
Ані сам Бог, ані кохання і навіть можливість порятунку у природі більше
не здатні викликати емоційну віддачу ліричного героя, звідси і ще один фактор
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формування туги-«ennui»: «Lasse de vivre, ayant peur de mourir» («Устал я жить,
и смерть меня страшит») [2:16].
У художній реалізації мотиву туги у ліриці І. Анненського можна
простежити вплив творчості П. Верлена як на рівні поетики, так і на рівні
світовідчуття. У прямому висловлюванні І. Анненського про П. Верлена – вірші
«Не могу понять, не знаю...» [1:154] ім’я Верлена пов’язано з характерною для
поетичної свідомості модернізму невизначеністю світу. Двох поетів зближує
схожість багатьох мотивів: ілюзорності світу, обману буття, сну («Это сон или
Верлен?»), інші мотиви, пов’язані з виходом за межі реальності в світ мрії,
спогадів про минуле. Є у І. Анненського і образ «верленівської» жінки – ніжної
і таємничої, безплотної, «солодко-незрозумілої». Органічно увійшов до його
лірики запозичений у П. Верлена мотив дощу-сліз. Тому за низкою поетичних
мотивів переклади І. Анненського віршів П. Верлена складають єдине ціле з
його

оригінальною

лірикою;

можна

виявити

дублети

перекладних

і

оригінальних віршів: «Томление» і «Ego», «Colloque sentimental» і «Nox vitae».
Подібним є і сам тип символізму обох поетів. На відміну від містичного
символізму, П. Верлен і І. Анненський, за визначенням С. Файн, належать до
іншого типу символізму, «асоціативного» або «психологічного» [7:6], який не
виходить в інші, ідеальні світи, але встановлює асоціативні зв’язки між
явищами, між зовнішнім світом і душею ліричного героя (І. Анненський,
«Среди миров, в мерцании светил…». І у П. Верлена, і у І. Анненського слова
виходять за рамки свого конкретного значення, вступають в складні асоціативні
зв’язки, перетворюються контекстом:
Бесследно канул день. Желтея, на балкон
Глядит туманный диск луны, еще бестенной,
И в безнадежности распахнутых окон,
Уже незрячие, тоскливо-белы стены [1:62].
Безнадійність отримує конкретне втілення – «вікна» не втрачають своєї
образотворчості, але їх значення розширюється до символу безнадійності.
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І. Анненський пов’язує слова за принципом асоціації в неповторний образсплав: «Стать кристаллом при свечах в лиловом холоде мерцаний» [1:195]. Ця
невизначеність, химерність враження ліричного героя від світу є проявом
імпресіонізму І. Анненського, який зближує його з П. Верленом.
Важлива особливість імпресіоністичної поетики І. Анненського та
П. Верлена – неясність, розпливчастість контурів, предмети зливаються в
тумані. Світло теж часто проступає крізь туман. Опис світла може стояти на
початку вірша, як би задаючи тон, викликаючи настрій; а переходу від світла до
темряви може бути присвячений цілий вірш («Май» [1:20]). Прагнення поета
описати мить в її мінливості проявляється і в зображенні кольору, в пошуку
його відтінків, напівтонів. Відтінки у нього – лише відблиски світла, які
падають на предмети. Кольорові характеристики часто мають значення
світлових, цим пояснюється можливість несуперечливого існування таких
поєднань, як «синева, его златившая».
На думку С. Файн [7], музикальність – це топос лірики І. Анненського,
який найбільше зближує його з П. Верленом. Слова розчиняються в мелодії,
поезія прагне злитися з чистою стихією музики. Анненський хоче «подолати»
слово, «переплавити» його в музику, іноді він підбирає слова швидше за
звуками, ніж за значенням. Він пише «Романс без музики», а другий вірш
«Паралелей» в автографі називається «З пісень без слів»; це явні відсилання до
назви верленівської книги. З’являється мотив музики «без слів», особливої
безтілесності, ще не оформленої в словах мрії: «и музыки мечты, еще не
знавшей слова» [1:86]. Як і П. Верлен, І. Анненський користується прийомом
парономазії, на підставі звукової подібності народжуються нові смислові
зв’язки: «мир – мираж». Ці прийоми виконують у ліриці письменників
сугестивну функцію, посилюють мотив ілюзорності навколишнього світу, який
пов’язується з декадентською поетизацією туги.
Більшість дослідників виражають думку про наявність системи впливів
літератури французького символізму на творчість покоління «старших
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символістів» в Росії, зокрема на творчість І. Анненського. Тим не менш, це
питання у літературознавстві залишається дискусійним. Впливи ці були як
прямими – через безпосереднє

знайомство з творчістю французьких

письменників, так і непрямими – через формування загальних тенденцій
літератури епохи декадансу. Найбільш помітними спільними рисами є
формальні ознаки поетичного впливу – варіації поетичних перекладів, пряме
цитування французьких зразків, наслідування образів. Глибша спорідненість
виявляється саме при аналізі мотивної структури, при виявленні світоглядних
та естетичних паралелей творчості поетів.
Аналізуючи мотив туги у творчості П. Верлена та І. Анненського, можна
помітити певні збіги у його реалізації через спільне поняття ілюзорності буття,
мотив злиття душі ліричного героя з навколишнім світом, ескапістські мотиви
втечі до світу фантазій та деперсоналізації цієї особистості, створення мотиву
туги засобами імпресіоністської поетики. Тим не менш, існують і відмінності –
декадентська естетизація туги у І. Анненського набуває екзистенційного
характеру, туга супроводжує людське буття у всіх його аспектах, натомість
мотив туги у П. Верлена має характер інтимного переживання.
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This article deals with the specifics of realization of motive of «melancholy of
life» («ennui de vivre») in P. Verlaine’s and I. Annensky's poetry. On the ground of
analysis of poetic texts of French and Russian authors in the comparative aspect it is
made the conclusion about the features of influence of P. Verlaine’s poetics on
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the motif are determined.
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Соломахін Андрій Федорович
Прудська Анна Сергіївна

СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДОНІМНИХ ТЕРМІНІВ В
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті проаналізовано особливості творення економічних відонімних
термінів української мови, визначено основні групи одиниць цього класу,
проведено їх структурно-морфологічний аналіз.
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Ключові слова: термін, економічний термін, економічна термінологія,
онім, відонімна термінології, структура, морфологія.
Сьогодні

термінознавчі

проблеми

в

Україні

активно

вивчають

В. Іващенко, Т. Кияк, З. Куделько, Г. Наконечна, Г. Мацюк, Б. Михайлишин,
Т. Михайлова, Т. Панько, В. Пілецький, Л. Полюга, М. Потоцький, І. Процик,
Л. Симоненко,

О. Южакова,

особливостей

семантики

торкаючись

наукового

морфологічного

представлення

теоретичних

практичних

і

та

широкого

терміна,

форм

словотворчого

питань

спектру
його

питань

вираження,

потенціалу.

науково-технічної

–

Розробці

термінології

в

українському мовознавстві присвячено праці З. Булат, І. Волкової, Л. Козак,
І. Кочан,

М. Кур’янової,

І. Нікуліної,

Н. Нікуліної,

О. Кучеренко,

Г. Наконечної,

Н. Непийводи,

В. Овчаренко,

С. Подолкової,

Г. Ракшанової,

О. Сербенської.
Проблема становлення економічної терміносистеми привертала увагу
багатьох учених, серед них Т. Панько, Т. Дячук, Т. Кравченко, Г. Чорновол.
Зокрема, Н. Пілецька аналізує лексичний склад сучасної чеської
економічної термінології, досліджує вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на
формування названої групи лексики, окреслює сучасні тенденції розбудови
чеської економічної терміносистеми. Н. Ковальська у своїх наукових працях
висвітлює становлення і розвиток української економічної термінології.
Отже, актуальність теми дослідження зумовлена спорадичним вивченням
економічної термінології української мови лише в окремих ракурсах та
необхідністю висвітлити особливості творення економічних відонімних
термінів.
Мета дослідження – виявити особливості творення економічних
відонімних термінів української мови.
У сучасній українській економічній термінології є чимало термінів із
компонентом-онімом,

витворених

синтаксичним

способом.

Виникнення

складних термінів зумовлено необхідністю уточнення наукових понять. Доволі
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часто складниками термінологічних словосполучень є власні назви. За типом
оніма переважають терміни із компонентом-антропонімом, серед яких
виділяємо такі групи:
1) відепонімні терміни на позначення економічних наукових формул,
теорій, законів, рівнянь із прізвищами відомих науковців: закон Вальраса,
наприклад: «Із закону Вальраса випливає висновок про необхідність існування
мінімум двох ринків і про існування абсолютної конкурентної рівноваги в теорії
загальної рівноваги (за економічної статики)» [4], закон Сея, наприклад:
««Закон Сея» означає вислів: «Товари купуються за товари, а гроші для угоди
повинні обмінюватись лише з яким-небудь товаром» [8], Рівняння Фішера,
наприклад: «Рівняння Фішера використовується в економічній теорії, щоб
пояснити зв'язок між процентними ставками та інфляцією» [2, с. 150], закон
Оукена, наприклад: «Закон Оукена дає змогу визначити рівень нормального
безробіття, що, як встановлено, підвищується внаслідок розвитку ринкової
економіки» [3], «Золоте правило» Фелпса, наприклад: «Використання
"золотого правила" Фелпса на практиці було обмеженим через досить
завищені вихідні передбачення, але воно дало змогу сформулювати висновки,
що стосувалися реального економічного зростання» [5], закон Вагнера,
наприклад: «Зміст закону Вагнера полягає в тому, що соціальний прогрес
зумовлює зростання ділової активності держави, що означає зростання
урядових витрат» [2, с.164];
2) відепонімні терміни на позначення економічних індексів із прізвищами
відомих науковців: індекс Лернера, наприклад: «Індекс (коефіцієнт) Лернера –
показник монопольної влади, що характеризується перевищенням ціни, яка
приносить максимальний прибуток, був запропонований американським
економістом А Лернером» [4], індекс Херфіндаля – Хіршмана, наприклад
«Індекс Херфіндаля - Хіршмана (Herfindahl - Hirschman index, HHI) – показник
концентрації галузевого ринку, або, кажучи інакше, розподілення "ринкової
влади" між усіма учасниками ринку» [2, с.64], індекс Бейна, наприклад: «Індекс
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Бейн показує економічний прибуток на один долар власного інвестованого
капіталу» [1], індекс Пааше, наприклад: «До переходу до ринкової економіки
вітчизняна статистика віддавала перевагу індексу цін Пааше» [12], індекс
Доу-Джонса, наприклад: «Як проста середня арифметична ціна акцій
обчислювався перший фондовий індекс – індекс Доу-Джонс, історія якого
почалася з 1884 р., коли Чарльз Доу, засновник компанії Dow-Jones опублікував
перший індекс, який включав 11 залізничних компаній» [19];
3) відепонімні терміни на позначення економічних графіків та діаграм,
компонентами яких є прізвище відомого науковця: крива Лоренца, наприклад:
«Кожна точка на кривій Лоренца відповідає твердженню на зразок «20
найбідніших відсотків населення отримують 7 % від його сукупного
доходу»» [2, с. 94], крива Лаффера, наприклад: «Крива й ефект Лаффера
одержали свою назву за іменем американського економіста, що обґрунтував
ідею про специфічну залежність між величиною податкових ставок і
розмірами податкових надходжень» [10], крива Філліпса, наприклад: «Якщо
держава визначає, який рівень інфляції треба утримувати, то крива Філліпса
має вигляд горизонтальної лінії, яка проходить через інституціонально
визначений рівень інфляції» [2, с.161], крива Енгеля, наприклад: «Для більшості
нормальних товарів крива Енгеля має зростаючий характер із затуханням,
тобто певний приріст доходу

спричинює

менший

приріст

споживання

товару х» [7], діаграма Еджворта (Еджуорта), наприклад: «Кожна точка на
діа-грамі Еджворта відповідає певному варіанту розподі-лу наявної кількості
ресурсів для виробництва товарів X та Y» [14];
4) відепонімні терміни на позначення економічних процесів, циклів, явищ
із прізвищами відомих науковців: Малі цикли Дж. Кітчина, наприклад:
«Матеріальною основою малих циклів

Дж.

Кітчина

є

процеси, що

відбуваються у сфері грошових відносин» [2, с.154], ефект Олівера – Танзі,
наприклад: «Ефект Олівера - Танзі — свідоме затягування платниками
податків строків внесення податкових відрахувань до державного бюджету в
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умовах зростання інфляції» [2, с.158], ефект Веблена, наприклад: «Ефект
Веблена схожий на ефект сноба, але принципово відрізняється тим, що ефект
сноба залежить від споживання інших, а ефект Веблена залежить насамперед
від ціни» [18], ефект (парадокс) Гіффена, наприклад: «Неякісний товар, для
якого ефект доходу переважає над ефектом заміщення називається
Гіффеновим товаром, а зростання споживання цього товару із підвищенням
ціни на нього – парадоксом Гіффена» [7];
5) відепонімні терміни на позначення економічних програм, стратегій
розвитку з прізвищами відомих науковців: «план Кеога», наприклад: «Особи,
які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, також можуть
відкривати пенсійні рахунки за гнучким планом Кеога, названого за прізвищем
сенатора, який запропонував цей план» [6, с. 232], «план Бейкера», наприклад:
«Характерними рисами останнього періоду здійснення плану Бейкера були
експерименти із застосуванням методів скорочення і полегшення боргового
тягаря» [15], план Вернера, наприклад: «Однак план Вернера був першим явним
виявом волі держав — членів ЄЕС мати спільну валюту» [11];
6) відепонімні терміни на позначення економічних моделей з прізвищами
відомих науковців: багатократна модель Солніка, наприклад: «Логічним
продовженням багатократної моделі Солніка стала теорія арбітражного
ціноутворення (APT)» [11], модель квазі-Шарпа, наприклад: «На сучасному
етапі розвитку фондового ринку України при оптимізації фондового портфеля
можна користуватися моделями Марковіца, Шарпа та квазі-Шарпа» [16];
7) відепонімні терміни на позначення економічних критеріїв з прізвищами
відомих науковців: критерій Гурвіца, наприклад: «У випадку, коли гру задано
матрицею програшів за критерієм Гурвіца перевага віддається варіанту
рішення, яке визначається мінімумом серед лінійних комбінацій мінімального і
максимального виграшів» [9], мінімаксний критерій Севіджа, наприклад:
«Суть критерію Севіджа полягає у прагненні уникнути великого ризику при
виборі рішення (стратегії)» [9], критерій Вальда, наприклад: «Критерій
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Вальда застосовують у тих випадках, коли необхідно забезпечити успіх в будьякій ситуації» [9].
І.Р. Процик серед термінів із компонентом-онімом вирізняє три типи:
двокомпонентні, трикомпонентні та багатокомпонентні [17, с. 78].
В українській економічній термінології до поширених моделей
двокомпонентних термінів належать сполучення «іменник у формі називного
відмінка + іменник-онім у формі родового відмінка» («І н.в. + І-онім р.в.»):
індекс Лернера, Крива Лоренца, коефіцієнт Джині, крива Лаффера, закон
Вальраса, закон Сея, рівняння Фішера, закон Оукена, крива Філліпса, оптимум
Парето, закон Грехема, ефект Веблена, крива Енгеля, парадокс (теорема)
Ерроу, індекс Бейна, теорема Коуза, правило Самуелсона, індекс Пааше,
діаграма Еджворта (Еджуорта), парадокс Леонтьева, критерій Гурвіца,
критерій Вальда, теорема Рибчинського, план Вернера, облігації Брейді.
Термінологічні одиниці, в яких поєднується іменник у називному відмінку та
іменник-онім у родовому відмінку, називаються іменниковими конструкціями з
родовим належності [17, с. 78].
Із-поміж такого типу термінів вирізняються одиниці з двома прізвищами
науковців: індекс Херфіндаля-Хіршмана, ефект Олівера-Танзі, закон КопернікаҐрешема, теорія Хекшера-Оліна. Уживання одночасно двох прізвищ науковців
у межах однієї терміносполуки зумовлено тим, що вчені однаково причетні до
наукового відкриття або працювали у співпраці.
Незначну за обсягом групу становлять трикомпонентні сполуки типу
«П н.в.+

І

н.в.+

І-онім

р.в.»:

довгі

цикли

(хвилі)

М.

Кондратьєва,

малі цикли Дж. Кітчина, «золоте правило» Фелпса, багатократна модель
Солніка, мінімаксний критерій Севіджа.
Поодинокими є трикомпонентні сполуки типу «Ч н.в.+ І н.в.+ І-онім
р.в.»: перший закон Госсена.
У межах економічної метамови виділено терміни з компонентомантропонімом на позначення економічних наукових формул, теорій, законів,
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рівнянь; індексів; графіків та діаграм; процесів, циклів, явищ; програм,
стратегій розвитку; моделей; критеріїв.
Серед економічних термінів з онімним компонентом залежно від
кількості компонентів було виділено дві їх структурні типи: 1) двокомпонентні
терміни (представлені моделлю «І н.в. + І-онім р.в.»); 2) трикомпонентні
терміни (представлені моделями «П н.в.+ І н.в.+ І-онім р.в.», «Ч н.в.+ І н.в.+ Іонім р.в.»).
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The article analyses peculiarities of creation of economic terms of onim
origin of the Ukrainian language. It is specified major groups of units of this class
and it is made their structural-morphological analysis.
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Чаура Наталія Сергіївна
Науковий керівник - д.ф.н., проф. Бондарєва О.Є.
СИНКРЕТИЗМ РЕАЛЬНОГО ТА ФАНТАЗІЙНОГО
В ОБРАЗАХ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ ФЕНТЕЗІ
НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОГО ЕЛЕКТРОННОГО ЩОМІСЯЧНИКА
«СВІТ ФЕНТЕЗІ»
Стаття присвячена виявленню та аналізу синкретизму реального та
фантазійного в образах головних героїв фентезі. Подано короткий огляд
головних героїв, розглянуто їх особливості та здійснено опис реального та
фантастичного світу на сторінках обраного для дослідження видання.
Ключові слова: фентезі, синкретизм, щомісячник «Світ фентезі».
Характерною рисою сучасного літературного процесу є надзвичайна
популярність жанру фентезі, котрий активного поширення набуває наприкінці
ХХ століття. Письменники переосмислюють національну міфологію та
фольклор і створюють унікальні світи, де традиційне органічно переплітається
з

авторською

фантазією.Наше

дослідження

присвячено

характеристиці

синкретизму реального та фантазійного в образах головних героїв.
О.Леоненко наголошує, що література фентезі стає засобом відображення
сучасності, у нійреалізуються ірраціональні мотиви, бінарна опозиція «добро –
зло», мотив відродження втрачених цінностей [4]. Українське фентезі сьогодні
досліджують А. Гурдуз, О. Леоненко, Т.Литвиненко, Н. Романишина, О.
Романенко, А. Соколова,О. Стужук та ін.
«Літературознавча енциклопедія» подає визначення терміну: «Фентезі
(англ. fantasy: ідея, вигадка) – жанровий різновид фантастики, в якому
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використовуються ірраціональні мотиви чарівництва, магії, рицарського епосу,
поєднані з реалістичною нарацією, змальовуються віртуальні світи із
середньовічними реаліями, нетехнічною психологією» [5, 524].
Об’єктом нашого дослідження став український електронний щомісячник
«Світ фентезі», який є некомерційним. Політика часопису спрямована на
популяризацію фентезі українською мовою; публікацію творів невеликого
розміру молодих авторів; інформування про події, що відбуваються у світі
фентезі як України, так і закордоном. Щомісячник містить інформацію не лише
про літературні події, а й про весь спектр розваг (кіно, аніме, музика,
комп'ютерні та настільні ігри).
Для

сучасного

літературознавства

характерні

різні

підходи

до

класифікації жанру фентезі: проблемно-тематичний, жанрово-стилістичний,
хронологічнийтощо. Літературні твори у журналі «Світ фентезі» можна
розділити за трьома принципами. Опираючись на проблемно-тематичний
принцип, О.Ковтундиференціює фентезі на:
1. Містично-філософське. Реальність виступає як складна і багатовимірна
концепція буття, що вбирає в себе надприродні шари, які доступні
обраним («Марта і Годинникар» А.Шнайгер).
2. Метафоричне. Втілює авторську мрію про ідеал. Головний герой зазвичай
здається

божевільним

фантазером(«Талан

та

талант»

Д.

та

Ю.

Даниленки).
3. «Жахливе». Тут «справжня» реальність втручається у, буденність у
недоступній

для

звичайної

людини

формі.

Головний

герой

розчаровується, адже світ сприймався як міцна, незмінна категорія, але
виявляється лише «тонкою оболонкою»(«Запалюючи сонця: епізоди з
життя смерті» В. Ніколаєв).
4. Героїчне. Тут світ не схожий на звичайний (паралельний світ, минуле,
майбутнє тощо) («Час іти» О.Соколюк)[3].
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Спираючись на жанрово-стилістичний принцип Е. Бондіної, можна
відзначити, щофентезі у щомісячнику поділяються на два типи: високе (перед
читачем постає вигаданий світ) («Марта і Годинникар» А. Шнайгер) та низьке
(надприродне переноситься в нашу реальність) («Виключно по прямій» М.
Малина, Р.Радутний)[1].
При хронологічному підходіфентезі поділяють на класичне та історичне.
Прикладом класичного

є твори у яких дія відбувається в далекому і

нереальному минулому або в паралельному світі. Події історичного фентезі
розгортаються на фоні минулого, реального, історичного.
У публіцистиці головний герой є умовою здійснення міфосценарію
героїчного протистояння – її структурно-семантичноюдомінантою. Профанносимулятивний

контекст

реалізаціїцьогосценаріювиштовхуєрізноманітнітипи

образу Героя: культурний, історичний, новітнійтощо.
Герой, на переконання Ольги Фрейденберг, – це «космічна категорія: весь
видимий світ в його втіленні», «космос-тотем; він їсть і з’їдається, щезає й
оживає; старий змінюється молодим космосом, а їхня зміна і є омолодження чи
оживання в смерті» [7].
У концепції К.-Г. Юнга, до якої апелює О.Леоненко у своєму
дослідженні, образ героя презентується як втілення сили, мужності, духапровідника, духовного вчителя, Логоса, Сина Божого, як «образ інстинкту, що є
духовною метою, до якої прагне вся природа людини; це море, куди прямують
усі річки, приз, що його герой здобуває у боротьбі з драконом» [4].
Переважна більшість письменників-фантастів звертаються до міфології,
оновлюючи у своїх творах їх сюжети, ідеї, образи. Саме тому найбільшого
розповсюдження набуває культурний типГероя. Він індивідуальна особистість,
котра своїми вчинками змінює не тільки власне життя, але й долю всього світу.
Однак у досліджуваному щомісячнику автори надають перевагу новітньому
Герою.
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Головний герой фентезі «Талан та Талант» Д. та Ю.Даниленків, пересічна
особа, яка практично не виділяється з-поміж інших. Автори навіть намагаються
переконати читачів, що він схожий на кожного з них. Тут діє широкий спектр
образів: чудернацькі фантастичні істоти, міфічні створіння, що наголошує на
синкретичності реального та фантазійного у зображенні.Одним із центральних
персонажів твору є

Чжу Приходько – монах, котрий вийшов за межі

пропонованої світом реальності. Він виділяється фізичною та духовною силою,
впевненістю,

рідкісними

чеснотами,

гострим

розумом

та

неабиякою

«просвітленістю». Він стає обранцем для героїчної місії пошуку своєї
племінниці та починає свій шлях боротьби у первинному, знайомому світі на
який накладається паралельний, пекельний світ з різними чудовиськами.
На противагу Чжу Приходьку,Марта з однойменного фентезійного твору
«Марта й Годинникар» А.Шнайдер опиняється у вторинному, фантастичному
світі відразу. Фантасмагорійність світу підкреслюється чужинністю світу та
інакшостіголовної

героїні

у

цьому

світі.

Створюючивториннийвимір,

письменникзнайомитьчитача зособливостямийого устрою, таким чином дії та
вчинки героїв

набувають пояснення. Персонажний фон тут представляють

міфічні істоти, фантастичні створіння: феї, гноми.Вони виконують роль
екскурсоводів та допомагають героїні дістатися дому.

Наприклад: «Фея-

буревісниця, - найкраща в своїй справі. Я гадаю саме завдяки їй нам вдасться
дістатися до столиці і не загинути дорогою у якомусь пекельному штормі
поблизу Іміріки» [8, с.102].
У творі головні і другорядні герої не діляться на позитивних та
негативних. Кожен з таких персонажів є не лише транслятором інформації про
віртуальний світ; їх перебування поруч з головною Героїнею допомагає
осягнути життєві істини, засвоїти певні етичні й моральні настанови.
Подорожуючи за межами реальності, Марта мріє повернутися додому, саме
тому шукає зустрічі з Годинникарем.
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Окремо слід відзначити образ смерті в «Запалюючи сонця: епізоди з
життя Смерті» В.Ніколаєва, котра подорожує по світу виконуючи завдання зі
свого списку: «Ще один – і все. Ось він, уже близько. Він же ще може
врятуватись. Хоча ні, його ім’я вже з’явилось у моєму списку»[6, 104]. Цей
образ наближений до міфологічного зразка, проте наділений рисами живої
особистості. Смерть втомилася виконувати свою роль, намагається знайти своє
місце у світі та осягнути поняття смерті як категорії буття: «Гм, дивно: я й досі
не звик до цього, а минуло вже понад три сотні років. Навряд чи звикну.
Цікаво, що буде, коли помру я? І чи взагалі Смерть може померти?»[6, 104].
Вона виступає водночас вічним явищем та істотою, створеною уявою людини.
Смерть є невід’ємною частиною світу, і всі, хто помирав, в останні хвилини
життя це розуміли.
Отже, завдяки бурхливому розвитку інформаційних технологій та
зростаючому попиту кіноіндустрії на нестандартні твори цього жанру, фентезі
стає дедалі помітним феноменом світової масової культури. Образна палітра
фентезі на сторінках електронного щомісячника «Світ фентезі» досить строката
і презентує тип оновленого героя котрий існує у реальному та фантазійному
світах, апелюючи до свідомості ХХІ століття.
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