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УДК 004

Алфьоров Євген

СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Анотація. У Херсонському державному університеті створено інформаційнокомунікаційну інфраструктуру, яка підтримує функціонування та взаємодію основних
відділів і служб ХДУ та кафедри інформатики. Стаття направлена на представлення
роботи цієї інфраструктури та результати її діяльності у сфері науково-дослідних робіт,
створення академічних ресурсів та інтеграцію з ринком праці.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна інфраструктура, університет,
виробництво, трансфер знань.
У Херсонському державному університеті для налагодженої роботи інформаційнокомунікаційної інфраструктури функціонують та взаємодіють багато відділів і служб,
кафедра інформатики, які відіграють важливу роль у плідній роботі університету в сфері ІТ.
Разом із міністерством освіти і науки, європейським союзом, інститутами і компаніями всі
вони забезпечують проведення спільних досліджень, розробку проектів, виконання науковотехнічних робіт та трансфер знань.
У ХДУ функціонує відділ забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної
інфраструктури, який спільно з кафедрою інформатики ХДУ сприяє науково-дослідній
роботі студентів у сфері ІКТ та розробці прикладних додатків для зручного використання в
навчальному процесі. Основна діяльність ведеться за такими напрямами:
• Розробка концепцій порталів дистанційної освіти для дисциплін.
• Створення та впровадження в освітній процес web-мультимедійних енциклопедій,
інтегрованих середовищ навчання для природничо-математичних та гуманітарних
наук.
• Розробка та апробація нових педагогічних та інформаційних технологій.
• Інсталяція та підтримка програмних засобів навчального призначення.
• Публікація курсів на системах дистанційного навчання «KSU Online», «Херсонський
віртуальний університет».
• Проведення анонімного голосування за допомогою сервісу «KSU Feedback».
• Надання поштових скриньок для студентів, що працює на основі служби Microsoft
Windows Live Hotmail та консультації з отримання облікових записів співробітникам в
мережі університету, що теж включає поштову скриньку.
• Створення яскравих мультимедіа-презентацій.
• Створення графічних об’єктів та виготовлення макетів поліграфічної продукції.
• Фото та відео зйомка факультетських та загально-університетських заходів; створення
відео сюжетів; публікація їх на YouTube.
• Консультація з отримання прав доступу до сервісів та ресурсів ХДУ.
• Проведення виробничих практик для студентів спеціальності «Інформатика».
Основними напрямками дослідницької та навчально-методичної діяльності є:
•
•
•
•

Нові інформаційні технології в науці, освіті та управлінні;
Технологічні та методичні аспекти використання інформаційних технологій навчання
у вищих навчальних закладах;
Дистанційні технології навчання;
Створення та впровадження в освітній процес сучасних інтегрованих середовищ
навчання, орієнтованих на активне використання Web-мультимедійних Internetтехнологій.
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Сьогодні кооперація з промисловими підприємствами стає для дослідницьких груп в
університетах все більш привабливим способом забезпечення базових та прикладних
розробок. Крім того, промислові партнери є важливим джерелом нових наукових ідей та
передових індустріальних технологій у відповідних секторах промисловості.

Рис.1. Інформаційно-комунікаційна інфраструктура ХДУ
Успішне співробітництво з промисловими організаціями дозволяє ВНЗ не тільки
розвивати наукові спрямованості, але й підвищувати якість та попит в індустрії на свою
продукцію: новітні технології та кваліфікований персонал для інтелектуальної праці.
ХДУ веде активну роботу з організації співробітництва з такими відомими ІТ
компаніями, як Microsoft Україна, IBM - Україна, DataArt, Aricent Ukraine, Postindustria.
Промислові ІТ компанії виконують верифікаційну роль при розробці програмних продуктів
навчального призначення, забезпечуючи вимоги щодо використання сучасних
інформаційних та програмних технологій.
Партнерство університетів з ІТ компаніями корисно з точки зору підвищення якості
підготовки спеціалістів у ВНЗ. Кращі спеціалісти компаній DataArt, Aricent Ukraine,
Postindustria залучаються до навчального процесу зі студентами спеціальностей
«Інформатика», «Програмна інженерія» і, як кажуть, «на кінчиках пальців» доносять до них
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найсучасніші ІТ технології.
Відділ забезпечення АІК інфраструктури відіграє важливу роль у прикладній
підготовці спеціалістів з ІТ технології. Щорічно у відділі працюють кращі студенти та
магістранти спеціальності «Інформатика» та «Прграмна інженерія».
Студенти-співробітники успішно проходять співбесіди у відомих компаніях, таких як
DataArt, Postindustria. У відділі щорічно проходять виробничу практику студенти 4-5 курсу
спеціальності «Інформатика».
За матеріалами науково-дослідних робіт, що проводяться на базі відділу,
розробляються курсові та дипломні проекти, студентами опубліковано статті та тези.
Щорічно студенти та магістранти виступають на всеукраїнських та міжнародних
конференціях з доповідями, у яких представляють результати науково-дослідної роботи.
На базі відділу працює творча група з підготовки здібних студентів до участі в
олімпіадах з програмування. Студенти допомагають в організації, підготовці та проведенні
учнівських та студентських олімпіад з Інформатики.
Сервіси навчального процесу. Забезпечення високої якості обслуговування
нерозривно пов’язане із задоволенням потреб користувача. Цей взаємозв’язок визначає
сьогодні політику будь-якої фірми, корпорації, організації та установи.
Ось деякі з основних веб-сервісів, що активно використовуються у навчальному
процесі в ХДУ:
• система дистанційного навчання Херсонський віртуальний університет
(http://dls.ksu.ks.ua/dls),
• система управління навчанням KSU Online (http://ksuonline.ksu.ks.ua),
• система побудови зворотного зв’язку KSU Feedback.
Херсонський віртуальний університет. Задачі формування єдиного інформаційноосвітнього простору та впровадження новітніх форм, методів і засобів навчання є
пріоритетними згідно постанов уряду, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
та Академії педагогічних наук України. Тому система дистанційного навчання «Херсонський
віртуальний університет» розроблена на сучасній технологічній основі відповідно
міжнародним стандартам IMS та SCORM.
Система дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» (скорочено
СДН ХВУ) є сучасною інтегрованою системою розробки навчальних матеріалів та
проведення занять з дисциплін будь-якого напряму у групах за технологією дистанційного
навчання. СДН ХВУ орієнтована на використання як у локальній мережі вищого
навчального закладу або організації, так і в мережі Інтернет. СДН ХВУ забезпечує
авторизацію користувачів, створення авторських навчальних матеріалів: лекцій,
лабораторних робіт, тестів, тренажерів, тощо, груп для дистанційного навчання та
тестування, проведення дистанційного навчання, спілкування в режимі on-line, збереження і
статистичну обробку результатів навчання, надійну систему безпеки.
СДН ХВУ використовується у навчальному процесі в Херсонському державному
університеті з 2001 року.
СДН KSU Online задовольняє усім вимогам організації дистанційного навчання в
мережі Internet, а саме:
• забезпечення доступу до навчальних матеріалів за допомогою мережі Internet;
• забезпечення групової роботи у мережі;
• розповсюдження (пересилання) навчального матеріалу;
• проведення тестування;
• надання персоніфікованих інтерактивних навчальних курсів;
• накопичення в базі даних системи навчальних інформаційних ресурсів
(підручників, дистанційних курсів, тестів і т. ін.) в форматах стандартів IMS,
SCORM, їх імпорт і експорт;
• інформування користувачів про хід і результати навчального процесу;
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• організація дистанційного навчання згідно навчальним планам;
• створення структури віртуального навчального закладу (підрозділи, відділи,
співробітники).
Особливістю системи є
• використання стандартного програмного забезпечення на стороні клієнта (Веббраузер);
• наявність засобів створення навчальних матеріалів, адміністрування та
управління процесом навчання;
• наявність бібліотеки авторських навчальних матеріалів, зокрема лекцій,
лабораторних робіт, тренажерів та ін., яка забезпечує виконання авторських
прав.
• наявність засобів підтримки системи через спеціалізований сайт її розробника.
KSU
Feedback.
Проект,
який
отримав
назву
«KSU
Feedback»
(http://feedback.ksu.ks.ua/), був реалізований у вигляді веб-додатка на базі фреймворка
Django. Суть нашого сервісу полягає у проведенні анонімного або звичайного голосування за
чітко визначеними критеріями та серед суворо визначеної множини респондентів [2].
Дійсно, за допомогою можливості анонімного голосування досягається об’єктивність
оцінки. Також можливе віддалене голосування з будь-якого зручного місця, що зменшує
вплив зацікавлених осіб на відповідь респондента. Завдяки системі одноразових унікальних
ключів організатори голосування можуть самі визначити групу людей, які можуть брати
участь в оцінюванні.
Даний програмний комплекс пройшов апробацію на базі Херсонського державного
університету серед учнів фізико-математичного факультету та факультету початкової та
дошкільної освіти.
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Аннотация. В Херсонском государственном университете создано информационнокоммуникационную инфраструктуру, которая поддерживает функционирование и
взаимодействие основных отделов и служб ХГУ и кафедры информатики. Статья
направлена на представление работы этой инфраструктуры и результаты ее
деятельности в сфере научно-исследовательских работ, создание академических ресурсов и
интеграцию с рынком труда.
Ключевые слова: информационно-коммуникационная инфраструктура, университет,
производство, трансфер знаний.
Annotation. In Kherson State university academic information and communication
infrastructure was created, which supports functioning and Interaction of major departments and
services of the department of KSU and informatics chair. Article is aimed at presentation of this
infrastructure work and the results of its activities in the field of science and researches works,
creation academic resources and integration with market labor.
Key words: information and communication infrastructure, university, production, transfer
of knowledge.
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ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Анотація. У даній статті розглянуто проблему державної підтримки молодих
учених та показано, яким чином вирішуються питання щодо залучення та стимулювання
талановитої молоді до наукової діяльності на прикладі зарубіжних країн.
Ключові слова: молоді учені, академія наук, наукові дослідження.
У всьому світі дедалі зростає увага до науки та науковців як суб’єктів наукової
діяльності, оскільки саме нові наукові знання, перевтілені у сучасні конкурентоспроможні
технології, виступають рушійною силою інноваційного розвитку і визначають місце країни у
сучасному глобалізованому просторі.
Проблеми української науки та, зокрема її кадрового потенціалу, досліджували такі
вітчизняні вчені як Ю. Бажал, О. Амоша, В. Геєць, Г. Груба, Ю. Гончаров, М. Стріха, Н.
Чухрай, О. Амосов, у працях яких неодноразово зазначалося, що, не зважаючи на щорічний
приріст фахівців вищої кваліфікації в економіці країні, вікові показники науковців з
науковим ступенем продовжують погіршуватися. Особливо це помітно в академічному
секторі науки, оскільки, на відміну від університетської науки, залучення здібної молоді до
роботи в академічних установах потребує більш системної роботи.
Тому, метою даної статті було дослідити, яким чином вирішуються ці проблеми в
інших країнах, насамперед в тих, що належали до так званого соціалістичного табору,
оскільки з початку 90-х років всі ці країни стикнулися майже з однаковими проблемами:
зменшення у 2-3 рази кількості наукових кадрів, різке зниження фінансування науки, що
поставило її на межу виживання, невідповідність існуючої нормативної бази новим
ринковим умовам, відсутність ефективних форм організації наукової діяльності.
Якщо в 90-і роки в інститутах НАН Білорусі майже не було припливу молоді, то до
початку 2008 р. академічні організації поповнилися 326 молодими фахівцями. Їхня частка
серед загального числа науковців академії неухильно збільшується: чисельність дослідників
у віці до 29 років зросла за останні чотири роки з 977 до 1346 осіб. Істотно збільшилося й
число випускників аспірантури НАН. Якщо в середині 90-х років аспірантуру щорічно
закінчували близько 100 осіб, то в останні п'ять років - більше 150 молодих фахівців, які в
переважній більшості розподілялися на роботу в академічні наукові організації [1].
Політика монгольської академії наук також спрямована на заохочення та сприяння
науковій діяльності молодих учених. Для цього в Монголії у 2002 р. створено Асоціацію
молодих учених, проводяться щорічні семінари для молодих науковців [2, с. 118-119].
З метою сприяння фаховому росту та науковим дослідженням молодих науковців
Німеччини 1 вересня 2006 р. Північною Рейн-Вестфальською академією наук та Фондом
«Меркатор» було засновано Молоду колегію Північної Рейн-Вестфальської академії наук. До
неї на термін чотири роки приймаються молоді науковці (до 30-річного віку), які, крім
наукової допомоги, отримують стипендію для наукових досліджень за кордоном у розмірі 10
000 євро. Члени Молодої колегії обговорюють свої проекти в міжгалузевих робочих групах
академії, співпрацюють у лабораторіях з науковцями та спеціалістами академії, переймаючи
їхній досвід, та мають можливість використовувати для власного дослідження
інфраструктуру академії. Про результати діяльності вони повинні щорічно звітувати на Дні
дослідження академії [3, с. 141].
Залучення талановитої молоді до роботи в академічних установах є одним із
пріоритетних завдань Академії наук Китаю. Так, у лавах академії на сьогодні працюють 703
учасники програм Фонду обдарованої молоді. Лише за 2008 р. до роботи в установах
Академії наук Китаю було залучено 1416 молодих науковців. Загалом же 79,1 % працівників
установ академії мають вік до 45 років [4, с. 132].
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Наразі Академія наук Китаю підсилює роботу з формування загону власних молодих
учених у віці до 35 років шляхом направлення молодих талантів для навчання за кордоном.
Відповідно до планів Академії, таким чином будуть підготовлені 6 тис. молодих учених [5].
З метою стимулювання й залучення талановитої молоді в науку уряд Молдови
щорічно присуджує 20 спеціальних стипендій в розмірі 2000 лей і сім персональних
стипендій у розмірі 1200 лей кращим докторантам денного відділення. Докторанти також
беруть активну участь у різних міжнародних проектах для молодих учених. Щорічно в
результаті проведених конкурсів докторанти виграють по 10-15 стипендій Міжнародного
співтовариства вчених. Докторанти одержують необхідну підтримку в здійсненні наукових
досліджень. Їм виділяються фінанси на наукові відрядження, участь у міжнародних
симпозіумах, конференціях, семінарах, на придбання різних матеріалів для досліджень і т.д.
Більша частина докторантів мають можливість стажуватися як у наукових центрах країн
СНД, так і в країнах ЄС і США, що дозволяє значно поліпшити науково-дослідну підготовку
докторантів [6].
Президент Азербайджану І. Алієв також підписав розпорядження щодо фінансування
докторантської освіти молодих учених Національної академії наук Азербайджану в наукових
центрах Європи. На ці потреби з Резервного фонду Президента планується виділити 500 тис.
манатів (622,4 тис. дол.) [7].
Цілий комплекс заходів щодо поліпшення вікової структури Російської академії наук
розробила робоча група Комісії по справах молоді РАН. Один із запропонованих заходів приймати на місця, що з'являються в результаті природнього збитку (у середньому в
інститутах оновлюється близько 2 % наукового складу в рік), переважно молодих
спеціалістів. Крім того, проводити щорічні скорочення працівників на 2 %, а в наступному
році одну частину вивільнених ставок повертати інститутам для прийому молоді, а другу
частину направляти на підтримку найпотужніших наукових груп по всій академії.
Також для закріплення молодих фахівців в інститутах НАН президія Академії
прийняла рішення про введення тимчасових, так званих «постдоківських» ставок, на які
приймаються випускники, які успішно закінчили аспірантуру [8].
Третя пропозиція стосується введення до штатного розкладу РАН нової категорії членів відділень Російської академії наук. Вони обираються не довічно, а до певного віку,
наприклад до 45-50 років, після чого повинні звільняти цю штатну одиницю, залишаючи її
вакантною. Зазначені члени відділення РАН, молоді фахівці, доктори наук повинні мати
право й обов'язок брати участь у роботі свого відділення й загальних зборів РАН, виступати
на всіх засіданнях. Вони повинні мати право вирішального голосу при рішенні всіх питань
відділення й РАН, за винятком виборів нових членів РАН (член-кореспондентів і академіків).
Обов'язково варто передбачити для них стипендію у розмірі приблизно половини стипендії
член-кореспондентів (12,5 тис. руб. на місяць) [9].
Наступним кроком пропонується переводити учених у віці на посаді консультантів,
радників, викладачів базових кафедр, а на наукові та керівні посади обирати співробітників,
що мають вік понад 70 років тільки за умови, що вони самі (для вчених) або їхній підрозділ
(для керівників) мають сумарний рейтинг наукової діяльності і показники публікаційної
активності не нижче середнього по інституту [10].
У Польщі для заняття керівних посад в академії наук введений жорсткий віковий ценз
- 70 років [11]; в Бельгії члени академії обираються довічно, проте дійсні члени, після
досягнення 75 років, переходять до категорії почесних членів [12, с. 130]; в Академії наук
Франції віковий статус академіка нещодавно було обмежено до 75 років, завдяки чому
з’явилась можливість щодо прийняття 140 нових членів [13]; дійсні члени Академії наук
землі Північний Рейн – Вестфалія у Німеччині втрачають статус академіка після досягненн я
70 –річного віку, і за їх бажанням, можуть бути переведені у статус члена-кореспондента.
Одночасно призначаються довибори до складу дійсних членів [3, с. 139-140].
Україна має використовувати зарубіжний досвід у напрямку формування власної
державної політики щодо підтримки діяльності молодих учених і створення належних умов
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для закріплення молоді у науці, що дозволить перетворити її на потужний ресурс
економічного розвитку країни.
Література:
1. Белая О. Без “утечки мозгов” /О. Белая// Время Союза . – 2009. 19.01.[Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.vreso.ru.
2. Березовський О. Монгольська академія наук /О. Березовський // Шляхи розвитку
української науки.- 2011.- № 3 (71).- С. 118-121.
3. Вербіцька О. Академія наук і мистецтв землі Північний Рейн – Вестфалія /О.
Вербіцька //Шляхи розвитку української науки.- 2011.- № 2 (70).- С. 136-141.
4. Костюк Є. Академія наук Китаю /Є. Костюк // Шляхи розвитку української науки.2010.- № 6 (64).- С. 132-139.
5. Академія наук Китаю планує протягом майбутніх п'яти років запросити до себе 1500
видатних учених із закордонних країн // Газета “Женьминь Жиба”. – 2009. – 13.01.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.russian.people.com.
6. Стратан Н. Подготовка научных кадров – одно из ключевых условий построения
общества, основанного на знаниях /Н. Стратан //Белиcа. – 2009. –4.05.[Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www. belisa.org.by.
7. Гусейнов С. Элитные кадры подготовят за границей / С. Гусейнов // Поиск. – 2010. –
1.06. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.poisknews.ru.
8. Ставок больше нет? //Российская академия наук. – 2010.– 15.10. [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://www.ras.ru.
9. Ваганов А. Академия по всем направлениям /А. Ваганов // Российская академия наук.
– 2010. – 16.06. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ras.ru.
10. Волчкова Н. Рецепты ее молодости / Н. Волчкова //Поиск. – 2010. – 27.06.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.poisknews.ru.
11. Стерлигов И. Реформа науки: польские уроки /И. Стерлигов // Наука и технологии
России. – 2010. – 13.04. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.strf.ru.
12. Індиченко Г. Бельгійська Фламандська королівська академія наук, словесності і
мистецтв /Г. Індиченко //Шляхи розвитку української науки.- 2009.- № 1 (51).- С. 128134.
13. Президент Академии наук Франции уверен: публика не может быть судьёй науки
//Наука и технологии России .– 2010. – 16.03. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.strf.ru.
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема государственной поддержки
молодых ученых и показано, каким образом решаются вопросы привлечения и
стимулирования талантливой молодежи к научной деятельности на примере зарубежных
стран.
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Annotation. This article considers the problem of state support of young scientists and show
how hoping to attract and encourage talented young people to science by the example of foreign
countries.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается применение современных
информационных технологий в сфере государственного управления. Такой технологией
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является «электронное правительство», которое интегрируется в социальную,
экономическую и государственную сферы деятельности граждан.
Ключевые слова: технология, электронное правительство, Верховная Рада,
государственное управление.
Информационно-коммуникационные технологии открывают сегодня новые
эффективные средства управления и взаимодействия органов власти, коммерческих структур
и граждан. Примером таких средств является «электронное правительство» (e-government).
Это новая возможность повышения качества управления за счет предоставления услуг
государственных органов электронными средствами. Электронное правительство (ЭП)
способствует налаживанию многосторонних связей между государством и гражданским
обществом, привлечению населения к управлению общественными делами, обеспечению
прозрачности деятельности государства - то есть реальному росту уровня демократизации.
Технология «электронного правительства» является относительно новой для западных
стран и совершенно новой для Украины. Западные специалисты довольно сильно преуспели
в изучении данного сервиса, который затрагивает различные сферы деятельности общества.
Электронное правительство, с уровнем развития, упрощает различные аспекты
экономического, социального и государственного функционирования.
Объект исследования – информационные технологии в сфере общественного
управления.
Предмет исследования – функционирование, возможности и режимы работы ЭП.
Электронное правительство
(e-government) –
концепция осуществления
государственного управления, характерная для информационного общества.
Электронное правительство базируется на возможностях информационнотелекоммуникационных технологий и ценностях открытого гражданского общества, оно
характеризуется направленностью на потребности граждан, экономической эффективностью,
открытостью для общественного контроля и инициативы.
Электронное правительство, это также один из наиболее действенных способов
борьбы с коррупцией и бюрократией, а также обеспечения прозрачности официальных
структур.
Электронное правительство предусматривает
коренную перестройку всей
деятельности правительственных структур: эффективный для граждан как клиентов,
выгодный для граждан как собственников. Это один из элементов информационного
общества.
В наиболее общем виде все связи, присутствующие в социальной системе
можно представить в виде взаимодействия трех крупных субъектов общества:
• государства (government, G);
• граждан (citizen, C);
• коммерческих организаций, т.е. бизнеса (business, B), представляющего экономику
страны.
Граждане, соответственно, представляют гражданское общество, а государство является
интегрирующей системой. Комбинируя эти элементы с помощью английского предлога «to»,
созвучного с «two» (2), можно представить все многообразие взаимодействия между ними с
помощью следующей матрицы типов (см. таблица 1) [1].
Таблица 1
Модель взаимодействия между общественными субъектами
Государство (G)
Бизнесы (B)
Граждане (С)
Государство (G)

G2G

B2G

C2G

Бизнесы (B)

G2B

B2B

C2B

Граждане (С)

G2C

B2C

C2C
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Важнейшей функцией электронного правительства является сбор налогов и штрафов
через интернет. В 2006 г. все уровни правительства в США собирали через Интернет 15%
всех налогов и штрафов, что составит 602 млрд долл. В США, Великобритании
правительство предоставляет налоговые льготы для развития систем электронной торговли.
Федеральное правительство США на реализацию программы «электронное правительство»
выделяет несколько миллиардов долларов [3].
В целом функции сервиса “правительство правительству” (G2G - government-togovernment) можно охарактеризовать как удешевление работы правительства, ускорение
прохождения документов через его структуры, увеличение возможностей контроля за
деятельностью отдельных органов и служащих, увеличение конкуренции между служащими
и повышение их квалификации, и главное – предотвращение коррупции.
Первые элементы электронного правительства (ЭП) на Украине внедряются уже лет
пять; правда, пока это, в основном, сугубо информирующая его сторона - правительственный
портал, информационная система Верховной Рады и некоторая электронизация их
документооборота. При этом поэтапно вводится новая экономическая электронная система,
имеющая целью полный контроль над информацией, товарообменом и личностью. Начало
этой электронной экономической системы происходит с вводом в жизнь электронных
удостоверений личности, электронных кошельков и т.п.
Сегмент G2C может обеспечить следующие услуги: заказ экзаменов по теории и
практике вождения; поиск работы и электронная процедура проверки профессионального
соответствия; предоставление собственной оценки объема налоговых льгот; получение
информации и консультаций относительно доходов; выдача в он-лайновом режиме
информации и консультаций относительно здоровья; использование национальной сети
обучения; подача заявок о ссудах на обучение и студенческую поддержку (стипендию).
Соответственно, и сегмент G2B сможет предоставлять только ограниченное количество
сервисов, в частности, такие как заполнение регистрационных форм на НДС и его
возвращение; подача заявок на региональные гранты поддержки и получение оплаты от
правительства за предоставленные товары и услуги [2].
Состояние электронного управления в Украине на сегодня можно охарактеризовать
как информирование общественности о деятельности государственных органов с первыми
попытками государственных услуг он-лайн.
Согласно результатам ежегодного рейтинга ООН готовности стран мира к внедрению
электронного управления за 2010 год Украина заняла 54 позицию среди 184 стран мира,
уступив 13 позиций своему результату 2008 года.
Электронное правительство является очень удобной и сложной автоматизированной
информационной системой, которая базируется на возможностях информационнотелекоммуникационных технологий и ценностях открытого гражданского общества.
Электронное правительство характеризуется направленностью на потребности граждан,
экономической эффективностью, открытостью для общественного контроля и инициативы.
Электронное правительство производит оптимизацию механизмов государственного
управления за счет постепенного внедрения функциональных модулей G2G, G2B и G2C,
электронное правительство активизирует такой социально значимый процесс как
формирование цифровой (электронной) демократии.
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Анотація. У даній статті розглядається застосування сучасних інформаційних
технологій в сфері державного управління. Такою технологією є «електронний уряд», яка
інтегрується в соціальну, економічну і державну сфери діяльності громадян.
Ключові слова: технологія, електронний уряд, Верховна Рада, державне управління.
Summary. This article discusses the use of modern information technologies in public
administration. This technology is "electronic government", which is integrated into the social,
economic and public spheres of activity of citizens.
Keywords: technology, e-government, Verkhovna Rada, public administration.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ФОРМ
АПРОБАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Анотація. У статті розглянуто основні підходи до організації й проведення науковопрактичної конференції як однієї з найважливіших форм апробації результатів наукових
досліджень молодих учених у процесі професійної підготовки.
Ключові слова: науково-практична конференція, інтеграція освіти й науки,
університетська підготовка.
Не викликає сумнівів той факт, що участь молодих дослідників у різних наукових
заходах: семінарах, конференціях, конкурсах і виставках наукових робіт, олімпіадах з
навчальних дисциплін і спеціальностей не тільки стимулює індивідуальну творчість
студентів, а ще сприяє розвитку системи науково-дослідної роботи студентів (далі НДРС) у
цілому.
Про значущість вищеназваних форм НДРС для інтеграції науково-дослідної й
навчальної роботи в процесі університетської підготовки говорять чимало авторів. Так,
узагальнюючи ідеї Ю. Солянникова [1], зазначимо, що науково-дослідна діяльність
припускає особистісні контакти вчених, практиків, проведення семінарів і конференцій,
доступність наукової інформації, поліпредметність обговорень. Отже, велике значення
відводиться саме апробації результатів наукових досліджень молодих науковців у процесі
професійної підготовки.
Як зазначає В. Швець, апробація – метод оцінки якості виконаної роботи на засадах
вивчення, аналізу, обстеження. Вона включає в себе колективне обговорення дослідження, його
рецензування, експертизу, оприлюднення кінцевих результатів у спеціальних журналах,
реферативних збірниках, а також у виступах дослідників з доповідями й
повідомленнями на науково-практичних конференціях і семінарах. Крім того, результати
дослідження проходять апробацію зовнішнім рецензуванням, коли рецензентом виступає
інша установа, підрозділ або вчений [2, с. 1].
У межах роботи „Інтеграція науково-дослідної й навчальної роботи в університетській
підготовці майбутніх учителів” (державний реєстраційний номер 0108U07930), що
розробляється в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, вважаємо
за необхідне розглянути основні підходи до організації й проведення науково-практичної
конференції як однієї з найважливіших форм апробації результатів наукових досліджень
молодих учених у процесі професійної підготовки. Це й стало метою нашої статті.
Як вірно наголошується в ряді дисертаційних досліджень (О. Микитюк, К. Казанцева,
Т. Калашнікова, З. Сазонова та ін.), однією з найбільш поширених форм НДРС в
університетській підготовці студентів є науково-практичні конференції та семінари. Вони
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включають теоретичні наукові доповіді, обговорення шляхів вирішення практичних завдань.
Самостійна наукова робота, що має зовнішній вихід у вигляді доповіді або друкарської
роботи, стимулює розвиток дослідницького потенціалу молодих науковців, залучення їх до
науково-дослідної діяльності.
Перш за все зазначимо, що наукові конференції – форми наукової діяльності, де
підводяться підсумки окремого періоду наукової роботи викладачів і студентів.
Відповідно до Міністерських рекомендації, науково-практична конференція молодих
учених і студентів спрямована на підтримку й розвиток наукової діяльності молодих учених і
студентів ВНЗ. Метою конференції є залучення студентів до науково-практичної діяльності й
стимулювання, підтримка наукової діяльності молоді. Завданням конференції є встановлення
творчих контактів і розширення міжнародних наукових зв’язків між молоддю регіонів
України та молоддю інших країн; стимулювання зацікавленості студентів до громадської
діяльності; створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді та ін.
На конференціях студенти набувають навичок публічних виступів, спілкувань з
аудиторією, уміння аргументувати свою точку зору. Все це сприяє розвитку ерудиції,
формуванню творчого мислення, уміння вести дискусію й працювати з науковою
літературою. Обговорення виступу, наукової статті – важливий результат конференції.
Дійсно, на перших етапах дослідницької діяльності молоді учені вважають, що результати їх
роботи є значущими, а сама робота – змістовною в науковому контексті.
Крім того, як вірно зазначає В. Курило, часто здобувачі, не маючи належного досвіду,
розглядають наукову статтю як певну самоціль. Стаття не повинна писатися заради статті.
Треба запам’ятати, що вона є тільки формою впровадження конкретних результатів
проведеного дослідження. І тільки отримавши певний результат, упевнившись, що його
можна винести на публічне оцінювання, доцільно підготувати статтю й подати її до
публікації [3, с. 13].
Науково-практичні конференції включають не тільки теоретичні наукові доповіді, а
ще й обговорення шляхів вирішення практичних завдань. Такі конференції сприяють
встановленню тісних зв'язків між ВНЗ й організаціями, підприємствами, установами, а також
допомагають студентам застосовувати теорію на практиці.
Характерною рисою науково-практичної конференції є складність організації. Участь
у неї повинна бути корисною й цікавою студентам і викладачам. Тому організація й
проведення конференції вимагає від організаторів й учасників певної уваги й терпіння.
Як зазначає О. Семеног, студентські наукові конференції вважаються невід’ємною
формою висвітлення підсумків наукової роботи (реферату, курсової, дипломної або
магістерської роботи) і водночас ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої
студентської молоді, реалізації набутих здібностей, стимулювання потреби в творчому
оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Під час наукових
дискусій виробляється самостійність, оригінальність висловлювання, вміння обґрунтовувати,
спростовувати хибні думки, відбувається опанування мистецтвом аргументованої полеміки.
Разом з тим набувається професійний досвід, відбувається суспільне визнання в середовищі
фахівців [4, с. 82-83].
Як зазначає А. Козлов, молоді дослідники дістають можливість виступити зі своєю
роботою перед широкою аудиторією, що стимулює їх ретельніше опрацьовувати майбутній
виступ, удосконалювати ораторські здібності. Крім того, кожен може порівняти, як його
робота виглядає на загальному рівні, і зробити відповідні висновки [5, с. 49].
На думку студентів, які брали участь у роботі конференції, вона надає їм сильну
емоційну й стимулюючу дію, укріплює інтерес до науково-дослідної роботи [4, с. 83]. Аналіз
наукової діяльності ВНЗ України дозволяє констатувати підвищення інтересу до організації
й проведення студентських наукових конференцій зростає з боку викладачів і студентів. Так,
у ЛНУ імені Тараса Шевченка щороку проводиться понад 20 студентських наукових
конференцій різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські), що
дозволяє охопити приблизно 25-30% студентів.
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Починаючи з 2005 р., весняні Дні науки в університеті відкриваються науковопрактичною конференцією „Перший крок у науку”, організатором якої виступає Наукове
студентське товариство. Робота над підготовкою конференції проводиться впродовж
навчального року. Така конференція виступає яскравим прикладом високого рівня співпраці
адміністрації й студентів.
У коло обов’язків студентів входить розробка проекту конференції з планом,
виділення основних наукових напрямків, підготовка й розсилка інформаційних листів, збір
заявок і матеріалів учасників, підготовка приміщень, зустріч гостей, реєстрація учасників та
ін.
У свою чергу, наукові керівники беруть участь у науковому супроводі конференції
(коректування програми конференції, координація роботи наукових керівників секцій,
редакція матеріалів конференції, залучення провідних учених до роботи конференції та ін.).
Отже, досягається максимальне співвідношення ініціативи й самостійності студентів з
науково-організаційною діяльністю адміністрації університету.
Цікавою нам вважається позиція В. Чернобровкіна, який висуває принцип
взаємозв’язку індивідуальних і колективних форм дослідницької діяльності та створення
рефлексивно-діалогічного простору наукового пошуку, що передбачає включення студентів
у малі й великі творчі групи, в межах яких створюється особлива дослідницька атмосфера.
Учасники творчої групи виконують рефлексивно-оцінну функцію, оскільки беруть участь в
обговоренні результатів досліджень. Підвищення ефективності рефлексивних функцій
студентсько-викладацького наукового співтовариства досягається за рахунок використання
діалогічних форм спілкування – майстер-класів, круглих столів, дискусій [6, с. 76-77].
Виділимо ще деякі форми НДРС, що можуть використовуватися в університетській
підготовці майбутніх учителів під час проведення конференції:
•
зустріч студентів з провідними фахівцями, практиками;
•
знайомство з діяльністю освітніх установ.
Отже, ми розглядаємо науково-практичну конференцію як одну із найважливіших
форм апробації університетських досліджень молодих учених. Потребує подальшого
вивчення механізми застосування новітніх інформаційних технологій при організації й
проведенні науково-практичних конференцій студентів і молодих учених.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к организации и проведению
научно-практической конференции как одной из важнейших форм апробации результатов
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научных исследований молодых ученых в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: научно-практическая конференция, интеграция образования и
науки, университетская подготовка.
The summary: This article is devoted to the basic approaches to organisation and
implementation of scientific and practical conference as one of the most important forms of
approval the results of scientific researches that are made by young scientists in the process of
professional training
Key words: scientific and practical conference, integration of science and education,
university training
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СЕКЦІЯ 2.
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
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СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ
НА ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ
Анотація. У статті розглядаються позиції соціально-педагогічного впливу суспільства
на особистість підлітків-делінквентів
щодо ролі первинного і безумовного принципу
дотримання норм і правил суспільної поведінки і спрямованості їх на самостійне суспільне
моральне буття.
Ключові слова: суспільна мораль,суспільна поведінка, профілактичний вплив, підліткиделінквенти.
Динамізм соціальних процесів, що відбувається в сучасному українському суспільстві,
кризова ситуація в усіх сферах суспільного життя неминуче призводять до збільшення
кількості правових порушень. Криза правосвідомості є одним із тих явищ сучасної епохи, яке
стає більш очевидним, коли на ньому зосереджується увага. За навіть поверховими
спостереженнями суспільне життя начебто швидкоплинне, але сукупність проявів сучасної
правосвідомості характеризується безсумнівною кризою політичних і правових начал.
Таким чином, особистість як абсолютна мета суспільного прогресу розглядається через
суспільну мораль, через відношення такого принципу до найбільш розповсюджених формул
суспільного ідеалу - демократичної, солідарної. Тож зміст суспільної моралі повинен бути
регламентованим у взаємозв’язку з основною моральною нормою, якою є поняття
соціалізованої особистості в її безпосередньому значенні. Однак, очевидно, що суспільство
залежить від взаємодії особистостей із своєю сумою волі і моральної свідомості на сприйняття
форм суспільного життя. Крім того, очевидно, що не в цих формах з їх видозмінами і
умовностями треба бачити безпосередню абсолютну суспільну мораль, а в живих і свідомих
особистостях, які в своїх намаганнях до моралі впливають і на суспільство [3 : с.102].
Вважаючи суспільну мораль детермінантою профілактичного впливу на підлітків з
делінквентною поведінкою, успішною запорукою здійснення моральної нормативної регуляції
їх поведінки в умовах функціонування сучасного суспільства, ми вважаємо за доцільне
розглянути її положення, викладені у роботах В. Бехтерєва, П. Блонського, Р. Благути, Л.
Виготського, О. Звєрєвої, І. Козубовської, А.Леонтьєва, А. Лурія, В. Оржехівської, К.
Платонова, Е. Погребняк, С.Рубінштейна, В. Синьова, М. Фіцули, що зводяться до
проблемного співвідношення особистості і соціуму, соціального та індивідуального в сутності
особистості та пошуків шляхів тісної взаємодії соціальних інституцій – сім`ї, школи та
кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Така взаємозалежність визначає позиції
ефективного соціально-педагогічного впливу на підлітків.
Проте, не зважаючи на багатозначність поглядів щодо цієї проблеми, вона залишається
актуальною й сьогодні. Нині, коли в Україні обрано курс на побудову гуманного
демократичного суспільства, що передбачає культ Людини і Народу, гуманні й демократичні
відносини між людьми в усіх сферах життя, питання суспільної моралі виходять на одне з
перших місць. У системі суспільної моралі вирізняються пріоритетні напрямки реформування
виховання в нашому суспільстві, а саме: ствердження принципів загальнолюдської моралі –
правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей.
Тому метою нашої статті є визначити позиції соціально-педагогічного впливу суспільства на
особистість підлітків-делінквентів щодо ролі первинного і безумовного принципу дотримання
норм і правил суспільної поведінки і спрямованості їх на самостійне суспільне моральне буття.
В процесі виховання суспільні норми мають перетворюватися у внутрішні регулятори
поведінки підлітків-делінквентів. Усвідомлені і засвоєні підлітками моральні принципи
набувають нових ознак саморегуляції, стають детермінантами самовдосконалення особистості
підлітків, їх соціально значущими подіями.
Виховання суспільної моралі поєднане із формуванням у підлітків
оцінного
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ставлення до дійсності, яке виявляється в актах делінквентної поведінки, однак слугує
мотивацією до профілактики протиправних проявів. На основі суспільної моральної
свідомості і почутті соціальної відповідальності формуються моральні звички – усталені,
міцно закріплені внаслідок багаторазового повторення практичні механізми поведінки
підлітків. Перетворившись на звички, норми поведінки виступають як постійний важіль
всієї життєдіяльності особистості підлітків з делінквентною поведінкою [1 : с. 19].
Делінквентність тісно пов’язана з систематичними порушеннями норм поведінки,
усталеними стандартами стосунків, які є програмою взаємодії для підлітка і групи,
необхідною умовою створення якоїсь соціальної спільноти.
Суспільні моральні норми поведінки підлітка з делінквентною поведінкою формуються
і виховуються як керовано, так і стихійно. Для них ці норми стають окресленим зразком
поведінки, що регулює її зміст, можливі варіації і кордони можливих відхилень.
Ідентифікація особистості підлітків з делінквентною поведінкою у спільноті визначається
тим, які соціальні норми приймаються, а які ні. Визначені за такими ознаками показники
поведінки зрозумілі кожному соціальному педагогу, бо вони знаходяться на поверхні
соціального буття, соціального простору. Серед положень науки про делінквентність
центральним виступає питання: чому підлітки у взаємодії з суспільством відходять від
суспільних моральних норм і де зона ризиків стає найкритичнішою [2 : с. 55].
Делінквентна поведінка у будь-якому віці проявляється в порушенні норм моралі, а
найчастіше і права, традиційно пов`язується з невихованістю, егоїстичною спрямованістю
особистості, своєрідністю структури потребово – мотиваційної сфери, з дефектами
моральної свідомості, особливостями характеру особистості підлітків з делінквентною
поведінкою. Однак, кримінологи часто делінквентну поведінку пов`язують не тільки з
неправильним розвитком особистості, а й з впливом неблагонадійної ситуації, у якій
опинився підліток. Так з`являється ситуація, що провокує підлітка на делінквентний
вчинок і безпосередньо стимулює його. Неправильний розвиток особистості в значній мірі
визначається недоліками виховання. Саме вони, на думку А.Макаренка свідчать про те,
що кожний підліток мав у своєму житті недоліки виховання, які призводили до
формування негативних властивостей особистості, що визначають можливість порушень
суспільних моральних норм поведінки, сприяють здійсненню аморальних ненормативних
дій, обумовлюють важковиховуваність, оскільки ієрархія мотивів поведінки підлітків не
відповідає прийнятим у соціумі суспільним моральним принципам. Як стверджувала
Б.Зейгарник, ієрархія мотивів є відносно усталеним утворенням і забезпечує відповідну
стійкість всієї особистості, її інтересів, цінностей, позицій. Вона вважала, що у
відповідних формах поведінки, в тому числі і ненормативних, відбувається становлення
потребово-мотиваційного блоку особистості, в якому потреба і породжувана нею мета не
усвідомлюються, але за таких умов у свідомості чітко проектується мотив діяльності. Таке
нове співвідношення мети, потреби і мотиву означає руйнацію старого стереотипу у
вигляді формування імпульсивності замість складної організації цілеспрямованої вольової
діяльності і поведінки. Зникають віддалені мотиви, тяга породжує безпосередні
поведінкові реакції. Мотив губить свою смислоутворюючу функцію, а виконує тільки
функцію збуджувальну [5 : с. 30].
Дослідження нами концепції особистості як системи стосунків спонукає до її аналізу, де
ядро - цілісна організація суб’єктно-оцінкових відношень до дійсності. Тоді для
гармонізації особистості треба орієнтуватися тільки на систему взаємних задоволень обох
сторін процесу виховання на всіх етапах спілкування з підлітками. Так інтеріоризований
досвід стосунків між учасниками профілактичного впливу сприятиме виникненню
поведінки відповідного соціального оточення, своєрідного соціального простору, стане
власною програмою поведінки як «внутрішнє соціальне».
Так, негативна з точки зору суспільної моралі і закону діяльність підлітків, спрямована
на самоствердження через позитивний емоційний компонент створює готовність до її
повторення, всупереч знанням суспільних моральних норм і розумінню аморальності
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поведінки. Таким чином, система стосунків, соціальний досвід підлітка виконує цілу
низку функцій, що визначають його поведінку в суспільстві. Найважливіші з них –
регулююча, оцінкова, вибіркова. По мірі засвоєння і тренування цих функцій складається
найбільш стійка форма поведінки, яку можна вважати характером [4 : с. 25].
Виходячи з цих теоретичних положень, можна вважати, що для вирішення питання про
причини і умови виникнення делінквентності найсерйознішу увагу слід звернути на
дослідження структури особистості. Аналіз процесу формування особистості дозволить
нам прослідкувати індивідуальні причини розвитку егоїстичної спрямованості,
дизгармонії поведінки, визначити основні форми захисту і підтримки підлітків у системі
суспільної моральної норми. Важливо систематизувати все пережите підлітком від
початків до з`яви делінквентності. Лише такий підхід може досконало і перспективно
здійснювати профілактичний вплив на тих, хто суб’єктивно важкий для педагогів і
суспільства, для тих, у кого перспективи розвитку потребово-мотиваційної сфери,
характеру особистості суттєво розходяться з вимогами суспільства.
А.Макаренко, В.Сухомлинський поклали початок своєрідному переносу педагогічних
знань, методів і прийомів спілкування з підлітками-делінквентами та організації їх
діяльності в умовах лікувальних закладів. Їх ідеями живе так звана лікувальна педагогіка,
покликана коригувати поведінку дітей в лікувальних закладах. Великі педагоги
стверджували важливу ідею психотерапевтичного впливу правильно організованих
стосунків в шкільному колективі. Відновити ці ідеї, здійснити індивідуальний підхід до
підлітків-делінквентів – значить суттєво знизити прояви делінквентної поведінки підлітків
і злочинності серед них.
Таким чином, суспільна мораль є детермінантою профілактичного впливу на підлітків з
делінквентною поведінкою за наступних умов:створення найважливішого засобу
профілактики делінквентної поведінки як чинника серйозного реформування соціальних
стосунків з підлітками та підвищення культури соціально – педагогічного впливу на
них;недопустимості психічної травматизації підлітків і її протилежності – безмежного,
бездумного заласкування, емоційно – позитивного заохочення;забезпечення своєчасної
соціальної підтримки, розуміння їх психічних новоутворень у прагненні до соціально
значимої активності, ствердження себе у соціально значущих справах;створення системи
підліткового наркологічного і антиалкогольного контролю, яка зможе виступати
чинником профілактики делінквентної поведінки.
Стаття не претендує на вичерпний і всебічний розгляд складної багатогранної проблеми
суспільної моралі як детермінанти профілактичного впливу на підлітків-делінквентів.
Однак, сьогодні потребує спеціального аналізу стан суспільної моралі в Україні,
дослідження її сутнісних характеристик профілактичного впливу на досліджувану
категорію підлітків. До перспективних напрямів дослідження можна віднести також
ініціювання особистісного зростання в моральній поведінці підлітків та формування їх
суспільного ідеалу.
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Аннотация. В статье рассматриваются позиции социально-педагогического влияния
общества на личность подростков-делинквентов по поводу роли первичного и безусловного
принципа соблюдения норм и правил общественного поведения и направленности их на
самостоятельное общественное моральное бытие.
Ключевые слова: общественная мораль,общественное поведение, профилактическое
влияние, подростки-делинквенты.
The summary: The article deals with a social and educational impact of society on the
individual adolescent delinkventiv on the role of primary and unconditional principle of respect for
the norms and rules of social behavior and focus on their self-social moral being.
Key words: public morality, social behavior, preventive effect, teenaged delinkventy.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
PR-ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ АВИАКОМПАНИИ АЭРОСВИТ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с организацией и
проведением пиар-исследований в сфере авиации и конкретно на примере авиакомпании
«АэроСвит», в связи с тем, что проблемы PR-исследований стали ключевыми при
определении положительного имиджа современной компании.
Ключевые слова: связи с общественностью, пиар-исследования, мультимедийность.
Постановка проблемы. В современном мире перед любой организацией стоит
сложная задача – выработать свой стратегический курс на будущее в быстро меняющемся
мире. Для достижения стратегических целей, стоящих перед организацией, наиболее
действенным методом является эффективное использование технологий связей с
общественностью – public relations. Поэтому развития и использование PR-технологий стало
одним из главных направлений деятельности большенства крупных корпораций и
организаций Украины, представителей деловых и политических кругов.
Целью данной статьи является изучение процессов организации и проведения PRисследований, рассмотрение мирового опыта в данной области, а также выявление проблем
и разработка предложений по их оптимизации.
Основной текст. Авиакомпания «АэроСвит», создана в 1994 году в форме закрытого
акционерного общества. На сегодняшний день Фонд государственного имущества Украины
владеет 22,4% акций авиаперевозчика, нидерландская компания Gilward Investments B.V. около 38% [4].
Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» оперирует крупнейшей среди
украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период
летней навигации 2010 года «АэроСвит» обслуживала более 70 регулярных международных
воздушных линий. Компания также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие
региональные административные центры Украины - Днепропетровск, Донецк, ИваноФранковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Харьков, Черновцы и
Ужгород [4].
Перед любым транспортным предприятием стоит ряд задач, которые каждая компания
старается наиболее полно реализовать. Авиакомпания функционирует в условиях рыночной
экономики. Соответственно ее основной задачей является получение максимальной
прибыли, конкурентная способность предприятия, повышение качества обслуживания
пассажиров, расширение воздушного парка и географии полетов и удержание позиций на
рынке авиационных перевозок. Данными вопросами занимается отдел связей с
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общественностью.
Решая задачу получения устойчивой прибыли, служба PR варьирует составляющими
рынка - частотой полетов, их распределением по сезонам и по времени суток, структурой
коммерческой загрузки, тарифами и льготами, а также сетью авиалиний.
Служба PR призвана обеспечивать соответствие спроса на перевозки и возможности
его удовлетворения. Если спрос на перевозки начинает падать, пиармены должны выяснить
причины и принять соответствующие меры по их устранению.
Такими мерами могут быть: улучшение имиджа компании, повышение качества
обслуживания, пересмотр структуры тарифов, составление более удобного для клиентуры
расписания полетов. Приведение предлагаемых емкостей в соответствие со спросом может
быть достигнуто путем сокращения частоты полетов, уменьшения количества предлагаемых
кресел в неделю на данной линии и даже временном прекращении полетов на определенных
линиях.
Важным моментом устойчивой прибыли и повышения конкурентоспособности
авиакомпании на рынке международных перевозок является влияние PR на собственное
производство и финансирование. Это влияние осуществляется с помощью специальных
программ модернизации производства:
• Совершенствование инфраструктуры воздушных перевозок, находящихся в ведении
авиакомпании;
• Совершенствование системы коммерческого обслуживания;
• Улучшение подготовки персонала;
• Совершенствование системы продажи перевозок;
• Совершенствование организационной структуры авиакомпании [5].
Эта функции PR предполагают также улучшение координации деятельности всех
структурных подразделений авиакомпании, чтобы последняя работала как единая система
авиатранспортного производства.
Недостатком существующей системы управления является то, что она функционирует
не как интегральная система, а как сумма действий отдельных иерархических
подразделений, каждое из которых имеет свою цель, порой противоположную целям
смежных подразделений. Например, коммерческую службу интересуют прибыли компании,
но не расходы, финансовая же служба, напротив, занята только бюджетом; летная служба,
служба снабжения, наземные службы иметь свои задачи, не связанные едиными целями
авиакомпании.
Руководство компании, имеющей в своем распоряжении такие рычаги, как
авиатранспортное производство, система цен и система продажи, должно найти
оптимальную комбинацию этих средств воздействия на рынок с целью его освоения и
обеспечения успеха в конкурентной борьбе с другими авиакомпаниями.
Что касается проведения PR – исследований в авиакомпании «АэроСвит», то можно
сказать, что в авиакомпании создан отдел по связям с общественностью, который занимается
мониторингом качества полетов, связью с клиентами и разработкой новых линий
пассажироперевозок.
Так например в настоящее время была разроботана новая программа основывающаяся
на предоставлении бонусов для постоянных клиентов в противовес имеющейся на
сегоднешний день програме скидок. Ведь рынок расширяется, конкурентов становится
больше, поэтому нужно создавать и внедрять программы, имеющие некие отличия и дающие
преимущества компании в конкуренции с другими. Такое мнение высказали в «АэроСвит –
Украинские Авиалинии», которая под влиянием указанного фактора усовершенствовала
действующую программу лояльности «Меридиан» и предложила своим клиентам несколько
иные стимулы. По словам начальника отдела программ для часто летающих пассажиров
авиакомпании «АэроСвит – Украинские авиалинии» Дарьи Коротковой, скидки уже не
привлекают клиентов, тогда как бонусные программы, напротив, довольно заметно
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стимулируют так называемый эффект «повторной покупки». Суть программы в том, что
клиент накапливает бонусы (или мили), которые не только квалифицируют уровень его
карты часто летающего пассажира, но и соответствуют различным вознаграждениям — это
может быть, например, бонусное повышение в классе обслуживания за мили или наградной
билет на рейсах «Аэросвита». Накопить мили в программе «Меридиан» возможно не только
летая рейсами этой авиакомпании, но и арендуя автомобиль, останавливаясь в гостинице,
ужиная в ресторане, рассчитываясь платежной картой Meridian-MasterCard, а в перспективе и
покупая автомобиль [4].
Также проводились исследования для определения качества обслуживания клиентов.
Любой клиент и пассажир авиакомпании, находящийся в Украине, России и Грузии,
может мгновенно предоставить обратную связь о качестве обслуживания, отправив СМС на
короткий номер. Для этого в офисах продаж авиакомпании и в салонах воздушных судов
были помещены постеры с соответствующими инструкциями (см. Таблица. 1.).
Таблица.1.
[Проведение PR] – исследования для определения качества перевозок [4].
Вопрос
Вы
остались
довольны
отношением
бортпроводников?
Вы остались довольны уровнем чистоты в салоне?
Вы остались довольны предложеным продуктам
питания?
Отправте SMS с выбранным кодом на номер 7660

Да
6446876

Нет
6403137

1184803
2807644

8459588
6489772

В компании считают, что получение такой информации в оперативном режиме
позволит руководству мгновенно реагировать на потребности клиентов и повышать уровень
сервиса пассажира. Благодаря проведению данного опроса специалисты компании получат
возможность точно определить слабое звено в цепочке обслуживания клиентов, которому
нужно уделить приоритетное внимание.
По итогам одного украинского исследования в области мониторинга Украинских
авиакомпаний, был определен рейтинг авиакомпаний, пользующихся наибольшим доверием
и популярностью среди пассажиров.
Авиакомпания «АэроСвит - Украинские авиалинии» вошла в первую пятерку рейтинга
социальной ответственности, составленного Львовской бизнес-школой Украинского
Католического Университета (LvBS). Верхние пять позиций выглядят следующим
образом[3]:
•
•
•
•
•

«Майкрософт Украина»
«САН Инбев Украина»
«Концерн Галнафтогаз»
«ОТП Банк»
«АэроСвит»

В своей наиболее современной форме PR представляет собой научно-управляемый
аспект процессов решения проблем и изменений, происходящих в любой организации. В
закрытых системах проблемам «позволено» самим определять себя – зачастую в виде
кризисов. Так при проведении PR-исследований в авиакомпании «АэроСвит» специалистами
был выделен ряд аспектов, которые мешают успешной организации исследования.
Одной из распростроненных ошибк, влияющих на улучшение эффективности PRисследований является отсутствие правильно поставленных целей, то есть целей, которые
конкретны, измеримы, достижимы, релевантны и соответствуют времени.
Некоторые PR программы имеют слишком широкие, смутные и размытые цели,
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которые невыполнимы даже при наличии хорошего бюджета. В проектах цели часто
сформулированы следующим образом:
• увеличить осведомленность о программе;
• успешно запустить продукт или услугу;
• улучшить имидж компании или организации.
Кроме того PR-проекты, запускаемые отделом по связям с общественностью
авиакомпании «АэроСвит» часто предлагают резко изменить негативное отношение клиента
на позитивное. Но, когда человек со стойкими убеждениями сталкивается с
противоположными взглядами- это вызывает сопростивлени. Исследования показывают, что
такое диаметральное изменение отношения от негативного к позитивному и наоборот
маловероятно.
Другой фактор, снижающий эффективность исследований в области связей с
общественностью в компании «АэроСвит» - преимущественно гуманитарное образование
большинства PR-специалистов и отсутствие опыта в проведении исследований [3].
Еще одним барьером, стоящим на пути исследования связей с общественностью в
компании «АэроСвит» является «мультимедийная» природа PR. Это понятие относится не к
мультимедийным технологиям, а к многочисленным дисциплинам, из которых состоит PR и
к каналам, используемым PR.
В PR входят такие сферы, как связи с прессой, сотрудниками, общественностью,
правительством, акционерами и так далее. Во всех этих сферах отношений специалисты
используют широкий спектр коммуникативных средств для взаимодействия с целевой
аудиторией: паблисити, публикации, видео и мультимедийные программы, мероприятия, веб
- сайты, спонсорство.
Выводы:
• Если PR-специалист не признает важность двусторонней коммуникации и
концентрируется лишь на достижении таких результатов, как изменение отношения,
оценка окажется нерелевантной, и он останется «техническим работником
коммуникации».
• Без четко поставленных целей, затраты на деятельность могут превзойти бюджет.
Если оценивание все же запланировано на финальную стадию проекта, оно может
быть не выполнено из-за нехватки времени, денег, или и того, и другого. А если и
будет выполнено, результаты уже поздно будет использовать в стратегическом
планировании.
Мониторинг социального окружения – это не только первый этап процесса решения
проблемы, это еще и самый трудный его этап. Не исследовав всесторонне ситуацию,
порождающую конкретную проблему, PR-специалисты рискуют оказаться в положении
слепцов, пытающихся составить собственное представление о том или ином явлении
(проблеме).
Таким образом можно отметить, что исследование, анализ, прецеденты и опыт должны
быть преобразованы в программные формы, доступные не только сотрудникам службы по
связям с общественностью, но и клиентам. Чем более конкретными будут являть
установленные цели, тем более эффективными должны быть планы по налаживанию связей с
общественность и эффективной организации и проведении исследований.
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Анотація: у статті розглядаються проблеми, пов'язані з організацією та
проведенням піар-досліджень у сфері авіації та конкретно на прикладі авіакомпанії
«АероСвіт», у зв'язку з тим, що ця проблема стала ключовою при визначенні позитивного
іміджу сучасної компаніі.
Ключові слова: зв'язки з громадськістю, піар-дослідження, мультімедійность.
Annotation: This article discusses the problems associated with organizing and conducting
public relations research in the field of aviation, and specifically on the example of airline
"Aerosvit", due to the fact that this problem has become a key in determining a positive image of the
modern company.
Key words: public relations, public relations research, multimediynost.
УДК 37.036 – 057.87 : 78
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МУЗИЧНА СУБКУЛЬТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ
Анотація. У статті розглядається проблема використання музичної субкультури у
формуванні культури студентської молоді. Автором визначений ряд принципів, які б
допомогли ефективніше інтегрувати засоби молодіжної музичної субкультури у зміст
музичного навчання у ВНЗ.
Ключові слова: музична субкультура, музична культура молоді.
Швидкий технічний прогрес, бурхливий розвиток високих технологій, поширення
сфери впливу засобів масової інформації та глобальних комунікацій у другій половині ХХ
століття
дали потужний поштовх появі та подальшому розповсюдженню світовим
простором так званої ”масової культури”. Сьогодні багато вчених (А.В.Мінаєв, Г.В. Шостак,
В.М.Откидач, М.П.Мозговий, Б.А.Брилін, В.І.Дряпіка, В.І.Березан, Н.В.Долгая,
Ю.В.Максимчук, О.В.Сапожнік, А.О.Васюріна, І.Я.Климук, Н.Н Слюсаревський та інші)
констатують, що це явище відіграє надзвичайно важливу роль у житті будь – якої людини,
яка особистісно розвивається і формує власний духовний світ. Одним з основних складових
комплексу матеріально – духовних надбань масової культури є феномен молодіжної
музичної субкультури, яка, зайнявши важливе місце в системі цінностей молоді, формуючи
та відображаючи різні світоглядні, етичні та естетичні орієнтації, водночас є відзеркаленням
загальних проблем сучасної молодіжної музичної культури. Актуальність розгляду
молодіжної музичної субкультури полягає в наявності потужного впливу, який вона справляє
на музичні смаки та вподобання сучасної молоді. [1; с.10]
З розвитком масової культури та масових комунікації музично – пісенна творчість
почала виконувати не лише розважально – рекреаційну функцію, але й інші функції, у тому
числі й сприяння соціокультурній диференціації та інтеграції індивідів, об’єднуючи їх в
символічну музичну субкультуру в рамках молодіжної субкультури. [3; с.18]
У даний час одним з істотних диференціюючих та інтегруючих чинників усередині
молодіжної субкультури є музичні переваги, що роблять вплив на формування об’єднань
шанувальників тих або інших виконавців. Вочевидь, що музика займає важливе місце в
житті молодих людей, часто стаючи не лише образом, але і сенсом життя. Музичні переваги,
якщо розглядати їх ширше як невід’ємну частину естетичних, світоглядних, життєво –
стильових переваг і установок – грають вирішальну роль у формуванні духовної складової
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молодих людей, зумовлюють соціальні взаємодії в суспільстві.
Однією з основних складових музичних інтересів сучасної молоді є рок – музика.
Чому ж саме вона набула такого особливого значення при розгляді питань існування та
функціонування сучасної молодіжної субкультури?
Рок – музика – складне, багатоаспектне, внутрішньо суперечливе явище культури. Її
формування, тісно пов’язане із соціальним середовищем, відбувалось у другій половині ХХ
століття, в період істотних зрушень у сфері суспільних відносин, в тому числі етичних норм
та уявлень, що зумовили відповідні зміни в соціальній психології загалом, в музичній –
зокрема й особливо.
Спираючись на останні дослідження вчених в даній галузі, ми можемо виділити ряд
функцій, властивих рок – культурі, як основі формування молодіжної субкультури:
1)Комунікативна: рок – культура служить одним із засобів спілкування молодих
людей. Навіть проживаючи в різних містах, фанати рок – музики встановлюють контакти –
листуються, обмінюються аудіо – і відеозаписами, спільно відвідують концерти улюблених
груп, знаходячи однодумців.
2)Компенсаторна: ”Заглиблюючись в світ ілюзій, – відзначає В.І. Дряпіка, аналізуючи
причини захоплення молоді сучасною масовою музикою, – хлопець або дівчина компенсує
емоційну невиразність власного повсякденного життя, і саме в цьому убачає найважливіше
єство молодіжної музичної культури, її найголовнішу цінність”.[2; с.178]
3)Рекреативно – гедонистична: ця функція пов’язана з відчуттям насолоди, що
охоплюе рок – фанів при прослухуванні улюбленої музики.
6)Аксиологична: залежно від змісту твору рок – культура може “прищеплювати”
своему шанувальнику життєво – позитивні, високі етичні цінності, або, навпаки,
формувати такі антигуманні якості, як нігілізм, цинізм, анархізм тощо.
7)Функція ідентифікації з собі подібними: підлітки, які невпевнено відчувають себе в
житті, володіють підвищеною схильністю до самоототожнення із “сильними постатями”,
за яких видають себе рок – кумири, чий образ заповнює порожнє “над–я” молодої людини.
Така поведінкова установка часто призводить до втрати індивідуально – особової
визначеності, людської неповторності суб’єкту.
8)Функція самореалізації і самоствердження: вищезгадана функція може виражатися, з
одного боку, в творчому оформленні, “життєвому втіленні” (створення і виконання) рок –
музики, з іншої – в її вжитку, володінні престижними дисками і магнітофонними записами,
свіжою інформацією про життя і творчість улюблених виконавців і тому подібне.
9)Функція ескапізму: рок – культура служить для молодих людей своєрідним засобом
втечі від ”недосконалості” довколишньої дійсності. Вона утворює для них “культурну
нішу”, в якій можна “відсидітися до старості”, сховавшись від труднощів побуту і проблем
повсякденного життя. [5; с.106]
Рок–музика є складним утворенням, що включає течії за музичними й немузичними
ознаками: за належністю до певних соціально – культурних рухів (“психоделічний рок”,
пов’язаний з субкультурою хіпі, “панк – рок” як реакція на професіоналізацію рок –
музики), за віковою зорієнтованістю (рок для підлітків або для дорослих), за динамічною
інтенсивністю (“важкий рок”, “м’який рок”), за рівнем технічного оснащення (“електронний
рок“), за взаємодією з іншими музичними традиціями (“афро – рок”, “бароко – рок”, “фолк –
рок”, “джаз – рок”), за місцем в системі художньої культури (комерційний “поп – рок”,
елітарний “рок – авангард”).
Важливим елементом рок – культури є емоційний вплив, безпосереднє вираження
почуттів музиканта та публіки. Звідси й ставлення до музики не стільки як до самостійного
мистецтва, скільки як до форми колективного напруженого емоційного досвіду. Вихідним
пунктом творчості стає особливий емоційний стан групи, а сама творчість має колективний
характер. Метою творчості є не сам твір, а певне життєве переживання. Танець або музика,
що виконуються при цьому, якщо вони й авторські, оцінюються передусім за їх здатністю
загострювати або підсилювати враження. Рок грунтується на романтичному світовідчутті, з
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цим пов’язана ідея особистістного самовираження, висунення на перший план особи митця,
героїчна поза, тяжіння до винятковості, зневажання умовностей. [4; с.20].
Рок як музичне явище має дві основні лінії розвитку: перша характеризується
еволюцією певних напрямів року до поп – музики; друга лінія має два відгалуження:
буквальне наслідування музикою тексту, що веде до полістилістики і втілюється в арт–року
(синтезі рок – музики з академічною музикою європейської традиції) та зведення до
необхідного мінімуму засобів музичної виразності, опора на блюзові елементи
(“аутентичний рок”, “хард – енд – хеві”). Продуктивне начало розвитку рок – музики, як
показує її історія, є синтезом обох ліній або схиляється до мінімалізації засобів виразності
аутентичному року.
Цілісна система музичного стилю року сформувалась на основі таких критеріїв
відбору необхідних засобів, як альтернативність (до тогочасної легкожанрової естради),
доступність сприйняття (на відміну від тогочасних технік композицій в академічній музиці),
сучасність (опора на електрифікований інструментарій). [6; с.30]
Не зважаючи на величезну кількість проблем, які ставить музична субкультура перед
музичною та педагогічною спільнотами, було б недоречним ігнорувати її вагомий вплив на
молодіжну музичну культуру в цілому. У зв’язку із бурхливим розвитком молодіжної
музичної субкультури набуває актуальності педагогічна проблема формування у нових
поколінь поваги по відношенню до різних напрямів поп – і рок – музики. Вчені та педагоги
констатують той факт, що музичні орієнтації студентів гуманітарних вузів замикаються
переважно на масовій музичній культурі, яка носить насамперед розважальний характер,
сприйняття якої не вимагає від слухачів ні спеціальної підготовки, ні інтелектуальних зусиль
до розумових операцій. Тож, викладачі музичних дисциплін в ході роботи неминуче
стикаються з протиріччям між музикою “академічною”, вивчення якої передбачено учбовою
програмою, і музичною культурою, що сприймається по каналах масової комунікації.
Вивчення аспектів молодіжної творчості вказує на необхідність кореляції музичної
діяльності студентів, визначення перспектив розгалуження їх інтересів від популярної
музики до народної і класичної. Проте цілеспрямоване педагогічне керівництво потребами та
інтересами студентів в області субкультурної музики може здійснювати лише педагог, який
сам орієнтується в жанрово – стильових різновидах масової музичної культури. Сучасні
потреби суспільства вимагають від педагога компетентного підходу в питаннях, що
стосуються музичної освіти молоді. Ця компетентність є важливою частиною загального
професіоналізму вчителя. Таким чином, педагог сьогодні повинен володіти комплексом
музичних знань, знати сучасну музику, вміти в ній розбиратися, залучаючи молодь до світу
найкращих її зразків.
Формування нового, творчого і альтернативно – самостійного мислення неможливе в
полоні старих методів викладання і форм спілкування з молоддю. Потрібні проблемні і
дискусійні методи викладання, діалоги і “круглі столи”, самостійна робота над творами,
фактами і джерелами. Необхідно прислухатися до музичного “пульсу” сьогодення,
продовжуючи процес пізнання у творчих заняттях, у спілкуванні по інтересах. Таким чином,
наблизивши зміст проблематики до сучасності, ми підвищимо інтерес молоді до вивчення
сучасної музики.
Отже, тільки послідовне втілення педагогом вищезгаданих підходів до проблеми
використання молодіжної субкультури в музичному вихованні студентів університетів
допоможе студентській молоді зрозуміти важливість гармонійного співіснування різних, але
однаково значущих для світової культури музичних явищ, збагатить її емоційну сферу
морально – естетичними почуттями та сприятиме вихованню шанобливого ставлення до
фундаментальних основ людського буття. Враховуючи актуальність проблеми, перспективу
подальшого дослідження вбачаємо у розробці ефективних шляхів та методів використання
молодіжної музичної субкультури в музичному вихованні студентів університетів.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования музыкальной
субкультуры в формировании культуры молодежи. Автор обозначает ряд принципов,
которые помогают эффективнее интегрировать средства музыкальной субкультуры в
содержание музыкального обучения в ВУЗе.
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Annotation.The article discusses the problem of musical subcultures use in the
development of youth culture. The author indicates a number of principles that help to better
integrate the means of musical subcultures in the content of music education at the university.
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Габеркорн Ірина Іванівна
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ
І ТВОРЧОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація. Стаття присвячена проблемі розвитку творчого мислення і творчої уяви
молодших школярів в процесі творчої діяльності. Розглядається сутність поняття «творче
мислення», «творча уява».
Ключові слова: творче мислення, творча уява, творча діяльність.
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку системи освіти проблема
формування творчої особистості дитини є нагальною проблемою психолого-педагогічної
науки і практики. Аналіз джерел з проблеми розвитку творчості учнів (Г. Альтшулер,
В. Андрєєв, Г. Костюк, О. Матюшкін, В. Онищук, М. Скаткін, Н. Тализіна), свідчить, що
організація творчій діяльності учнів має забезпечити навчання і розвиток особистості учня,
його творчого мислення і творчої уяви.
Нові умови, нові завдання, що висунуті перед педагогікою останніми роками
потребують створення у процесі навчання оптимальних умов для розвитку творчості учнів.
На жаль, сучасна школа в основному продовжує готувати дітей до виконавчої діяльності та
розвивати їхні репродуктивні здібності. Тому предметом особливої уваги педагога сьогодні
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має бути використання в роботі таких принципів, засобів, методів і форм навчання, які
спрямовані на розвиток творчого мислення і творчої уяви учнів.
Мета статті: проаналізувати можливості активного розвитку творчого мислення і
творчої уяви учнів у творчій діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати дослідження. Творче мислення
і творча уява – одні з основоположних творчих здібностей.
Творче мислення у
психологічному словнику трактується як «один з видів мислення, що характеризується
створенням суб’єктивно нового продукту і новоутвореннями в ході самої пізнавальної
діяльності». Проблема його розвитку розроблялась багатьма як зарубіжними, так і
вітчизняними психологами (Дж. Брунер, Ж. Піаже, В. Лоуэнфельд, Л.С. Виготський, О.Н.
Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Тєплов).
Р. Немов доводить, що творче мислення пов'язане з відкриттям принципово нового
знання, з генерацією власних оригінальних ідей [5; с. 167]. Дж. Гилфорд писав, що рівень
творчості мислення пов'язаний з домінуванням у ньому чотирьох особливостей:
1. Оригінальність, нетривіальність, незвичайність висловлюваних ідей, яскраво
виражене прагнення до інтелектуальної оригінальності. Творча людина майже завжди й
скрізь прагне знайти своє власне, відмінне від інших рішення.
2. Семантична гнучкість, тобто здатність бачити об'єкт під новим кутом зору,
виявляти його нове використання, розширювати функціональне застосування на практиці.
3. Образна адаптивна гнучкість, тобто здатність змінювати сприйняття об'єкта таким
чином, щоб бачити його нові, сховані від спостереження сторони.
4. Спонтанна гнучкість, тобто здатність продукувати різноманітні ідеї в невизначеній
ситуації, зокрема в такий, котра не містить орієнтирів для цих ідей.
Н. Лейтес вважає, що найважливіше значення має спрямованість мислення при
рішенні проблем на пошуки «логічно можливого», що й дозволяє приходити до
оригінальних, несподіваних результатів. Із зазначеною особливістю мислення зв'язують
легкість виникнення нових ідей, можливості перемикання з одних ідей на інші,
незвичайність самих висунутих ідей [3; с. 46].
Л. Шрагіна указує, що створення нового (ідей, об'єктів, способів дій) здійснюється
такими базовими стратегіями мислення, як комбінування, аналогізація, виявлення нових
зв'язків і перенесення функції одного об'єкту на інший [6; с. 19]. Для творчого мислення
характерні такі ознаки: широта охоплення проблеми, гнучкість, критичність, швидкість
актуалізації потрібних знань, інтуїція, здатність розв’язувати задачі в умовах неповної
інформації. Якщо підкреслюється аспект результативності процесу мислення, то йдеться про
його продуктивність. Причому продуктом можуть бути і по-новому поставлена проблема, і
новий спосіб розв’язання, і новий результат [6; с. 6].
На думку О. Матюшкіна, психологічні закономірності процесу мислення полягають у
закономірностях виявлення нового невідомого знання. Розвиваються можливості мислення,
обумовлені досягнутими щаблями знань і дій, що дозволяють самостійно ставити проблеми
й виявляти нові більш загальні закономірності, нові більш удосконалені способи дії [4; с.
194].
Таким чином, творче мислення учня – один з видів мислення, що характеризується
створенням суб’єктивно нового мисленнєвого продукту: ідеї, результату, способу дій,
розв’язання тощо.
Мислення тісно пов'язане з іншим пізнавальним процесом – уявою. Згідно
філософському словнику, творча уява «полягає в самостійному створенні нових образів, що
утілюються в оригінальні продукти наукової, технічної і художньої діяльності». Аналогічно
творчу уяву визначає психологічний словник, за яким це «самостійне створення образу, речі,
ознаки, що не мають аналогів, нових, реалізованих в оригінальних і цінних продуктах діяльності».
У ряді наукових досліджень уява розглядається як творча діяльність, заснована на
комбінуючій здатності нашого мозку (Л. Виготський); як здатність до створення образу, що
розкриває внутрішній зміст твору в адекватній йому почуттєво сприйманій формі (А. Мелік41

Пашаєв); як пізнавальний процес, який виражається в побудові образів (С. Сисоєва). Отже,
у суті поняття «уява» у науково-педагогічній літературі існує певна погодженість думок.
Роль уяви у творчій діяльності дуже важлива. Так, Л. Виготський стверджує, що «уява
є імпульс до творчості» [2; с. 36]. Л. Шрагіна також вказує на уяву як на основу творчої
діяльності. Якщо однією з ознак творчості є створення нових комбінацій, то можна визнати,
що уява, яка створює ці комбінації, є основою творчого процесу. На відміну від мислення,
яке оперує поняттями, уява оперує образами, і його основне призначення полягає в
перетворенні образів так, щоб забезпечити створення свідомо нової, раніше не існуючої
ситуації або об'єкту [6, с. 16]. В. Роменець говорить, що людина з творчою уявою вбачає у
ситуації поштовх до розробки нових складних комбінацій.
Творча уява пов’язана зі створенням нових образів, з перетворенням, переробкою
вражень минулого досвіду, поєднанням їх у нові комбінації. І. Волощук вважає, що
аналізуючи уявні образи, людина виділяє в них структурні елементи, використовує окремі з
них, комбінуючи відносно до свого задуму, до поставленої мети, або цілком випадково
приходить до створення нового образу. Отже, в основі створення уявних образів лежить
складна аналітико-синтетична діяльність нашого мозку [1; с. 54].
Підсумовуючи зазначимо, що творча уява – це пізнавальний процес, який
виражається в побудові, оперуванні та перетворенні образів таким чином, щоб забезпечити
створення свідомо нової, раніше не існуючої ситуації або об'єкту, які є продуктом творчої
діяльності учня у навчанні.
Розглянемо особливості розвитку творчих здібностей учня у молодшому шкільному віці,
оскільки саме цей період є предметом нашого дослідження. У контексті нашої проблеми
важливими є положення Л. Момот, Л. Шелестової щодо врахування особливостей дітей цієї
вікової групи при організації творчої діяльності. В цей період активно розвиваються уява,
дар фантазувати, творчо мислити, помітно проявляється допитливість, формується вміння
спостерігати, порівнювати, критично оцінювати діяльність.
Як вважає Н. Кічук, творча уява – важливий показник сенситивності періоду
молодшого шкільного віку до збагачення творчих можливостей особистості. Від цього
принципове значення має своєчасність педагогічно грамотного стимулювання творчої уяви
учнів, яка тісно пов’язана із переробкою вражень, життєвого досвіду, рекомбінацій
побаченого, почутого, пережитого.
За перші 3-4 роки навчання, як стверджує Р. Немов, молодший школяр піднімається
від наочно-дієвого, наочно-образного мислення до словесно-логічного мислення на рівні
конкретних уявлень [5; c.132]. В. Крутецький наголошує, що під впливом навчання
відбувається поступовий перехід від пізнання зовнішньої сторони подій до пізнання їх
сутності. При певному змісті та умовах навчання в молодших школярів можна сформувати
досить високий рівень узагальнення і абстракції, що підводить їх до оволодіння знаннями
наукового, теоретичного характеру. Д. Ельконін говорить, що завдяки переходу мислення на
нову, більш високу ступінь відбувається перебудова всіх останніх психічних процесів,
пам’ять стає мислячою, а сприймання – думаючим. Це приводить до того, що і пам’ять і
сприймання стають значно більш керованими, вперше стає можливим вибір засобів для
вирішення специфічних задач пам’яті і мислення.
Висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що психо-фізіологічний
розвиток дитини у молодшому шкільному віці дозволяє ефективно розвивати творче мислення і
творчу уяву. Творче мислення учня – один з видів мислення, що характеризується створенням
суб’єктивно нового мисленнєвого продукту: ідеї, результату, способу дій, розв’язання тощо.
Творча уява – це пізнавальний процес, який виражається в побудові, оперуванні та
перетворенні образів таким чином, щоб забезпечити створення свідомо нової, раніше не
існуючої ситуації або об'єкту, які є продуктом творчої діяльності учня у навчанні.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития творческого мышления и
творческого воображения младших школьников в процессе творческой деятельности.
Рассматривается сущность понятия «творческое мышление», «творческое воображение».
Ключевые слова: творческое мышление, творческое воображение, творческая
деятельность.
Annotation. The article is devoted the problem of development of creative thought and
creative imagination of junior schoolboys in the process of creative activity. Essence of concept
«Creative thought», «creative imagination, is examined».
Keywords: creative thought, creative imagination, creative activity.
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Гайдученко Ю. О.

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО–МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Анотація. У статті аналізуються результати вивчення поглядів Бориса Грінченка з
проблеми формування духовно–моральної особистості дитини у контексті їх значення для
рішення сучасних освітніх завдань.
Ключові слова: духовно–моральне виховання, завдання, зміст, засоби, методи,
принципи духовно–морального виховання, українські письменники.
Постановка проблеми. Суспільно-політичні та економічні процеси, що відбуваються в
Україні, вимагають нового педагогічного бачення проблем виховання особистості.
Важливим постає завдання виховання гармонійно розвиненої, творчої особистості на засадах
національної самобутності: громадянина незалежної держави, гуманіста, носія духовної
культури нації. Реалізація даного завдання неможлива без ґрунтовного і об’єктивного
вивчення педагогічної спадщини українського народу, історичних коренів педагогічних
явищ і процесів. Джерелом збагачення теорії і практики національної системи освіти,
визначення перспективних шляхів її розвитку на сучасному етапі слугує творча спадщина
українських письменникі другої половини ХІХ – початку ХХ століття, у якій порушено
чимало важливих питань, які не втратили своєї актуальності й сьогодні і, за детального її
вивчення, може дати відповіді і на сучасні проблеми педагогіки. Серед відомих діячів та
просвітителів другої половини ХІХ ст. можна назвати: М. Драгоманова, М. Коцюбинського,
І. Нечуя-Левицького, О. Потебню, К. Ушинського, І. Франка, Т. Шевченка та ін. Особливо
необхідно виділити Б. Грінченка, який залишив значний теоретичний доробок, що не втратив
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своєї актуальності і до сьогодення.
Б. Грінченко – автор наукових праць з педагогіки («Українська граматка для науки
читання і письма» (1888), «Якої нам треба школи?» (1907), «Яка тепер народна школа на
Вкраїні?», «На беспросветном пути» (1912), підручників («Рідне слово» (1917), «Українська
читанка» (1917), «Перша після граматики книга для читання» та інших), численних
педагогічних статей, в яких порушує проблеми становлення та розвитку національної
культури й освіти, навчально-виховної діяльності різних типів шкіл, а також праць з історії,
літератури, лексикографії тощо. Як педагог-практик, Б. Грінченко створив власну
педагогічну систему, котра базувалась на ідеях демократизму, гуманізму, народності.
Сучасники Б. Грінченка високо цінували просвітницько-педагогічну діяльність педагога.
Важливі дані щодо наукової спадщини Б. Грінченка містять дореволюційні історикопедагогічні праці, як: В. Плевако «Життя та праця Бориса Грінченка» (1911), С. Волох «По
дорозі до рідної школи» (1912), Г. Шерстюк «Борис Грінченко і вкраїнська школа» (1910),
«Над могилою Бориса Грінченка» (1910) та деякі інші.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз історико-педагогічної та
психолого-педагогічної літератури показав, що в працях сучасних науковців глибоко
досліджувались багатоаспектні питання творчої спадщини Б. Грінченка, а саме: його
педагогічні ідеї (М. Веркалець, В. Дурдуківський та ін.); життєвий шлях та бібліографічні
нариси (Ю. Єненко, А. Погрібний та ін.); суспільно-політичне життя (В. Борисенко,
Б. Пастух, Л. Сахно та ін.); літературна спадщина (Г. Грищенко, Ю. Єненко, Є. Єфремов
та ін.); лінгвістичні засади опрацювання текстів (В. Задорожний, М. Кравченко та ін.).
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття. У сучасних наукових розвідках, присвячених аналізу
педагогічної діяльності Б. Грінченка, розкрито ідеї національної школи та національного
виховання, схарактеризовано його педагогічну систему та освітню діяльність,
проаналізовано літературні твори: «Борис Грінченко. Проза» (В. Яременко), «Творча
спадщина Бориса Грінченка і проблеми національного виховання» (О. Неживий),
«Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д.Грінченка на Слобожанщині» (К. Тимошенко).
Однак проведений аналіз численних наукових праць дозволяє зробити висновок про те, що
на сьогодні в педагогічній науці не розкрито педагогічні погляди та ідеї Б. Грінченка щодо
проблеми духовно-морального виховання підростаючого покоління.
Мета даної статті полягає в тому, щоб репрезентувати результати аналізу й оцінки
творчого внеску Бориса Грінченка у розвиток проблеми духовно–морального виховання
особистості дитини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом у вітчизняній педагогічній
науці спостерігається пожвавлене зацікавлення культурно-освітньою та літературною
спадщиною Б.Грінченка, у якій втілені шляхи вирішення багатьох освітньо-виховних
проблем підростаючого покоління. Силою реалізму дитячі оповідання Б.Грінченка можуть
бути поставлені поряд з творами І.Франка („Грицева шкільна наука”, „Олівець”) та
М.Коцюбинського („Маленький грішник”, „Ялинка”, „Харитя”). Об’єднують їх глибокі
соціальні мотиви в характеристиці дитячої психології. „Тематична різноманітність оповідань
Б.Грінченка, його постійний інтерес до життя знедоленого народу, своєрідний стиль, уміння
проникнути в духовний світ героїв роблять ці твори кращими надбаннями вітчизняної
літератури” [6, с.5].
Про тяжку долю дітей-сиріт, показаних письменником у своїх творах, писали
І.Бойцун, В.Яременко, П.Хропко, І.Пільгук. Автори цих робіт відзначають, що темою
багатьох оповідань Бориса Грінченка є показ нужденного існування селянських родин і, як
наслідок, драматичні колізії у житті головних персонажів. „З болем і великою тугою
Б.Грінченко показує безрадісне дитинство селянських дітлахів, яких безпросвітні злидні
спонукають до тяжких переживань, а інколи до негативних вчинків» [1, с. 15].
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Як зазначає В. Красько, „письменник показує багато трагічного в житті дітей,
змальовує тяжке минуле нашого народу, розповідає про повсякденні події та пригоди в
житті дітей, показує, як чуло і вразливо сприймають вони все добре, радісне, правдиве. Але
в їхньому житті зустрічаємо і багато горя” [7, с. 6]. Особливо трагічною є доля дітей, які
втратили матір  основу кожної родини. Р. Шуховцева, І. Бондаренко [7, с. 27] розглядають
психологічне вмотивування проблеми самотності та беззахисності людини в оповіданнях
Б. Грінченка та підкреслюють, що „беззахисність та самотність дитини гостріше
вмотивовується, ніж беззахисність дорослої людини”.
Дослідник педагогічної спадщини Б.Гірченка О. Неживий у своїй праці «Для рідного
слова…» визначає такі основні моральні принципи, що лежать в основі педагогічної
системи митця: “Правдивість, взаємодовіра, ввічливість, повага до гідності іншої особи,
дружнє ставлення до товаришів, гуманізм…» [5, с. 20].
Аналіз педагогічної системи Б.Грінченка свідчить, що цей талановитий, різнобічний
вчений свідомо засвоїв кращі надбання світової педагогічної думки і поєднав їх з
національними традиціями виховання та формування особистості, з потребами духовного
відродження нації. А тому О. Неживий підкреслює, що національну школу Б.Грінченко
вважає однією з провідних сил національного відродження. Важлива роль у вирішенні цієї
проблеми належить учителеві, який і покликаний виховувати у дітей почуття любові, добра,
милосердя, а також «справжнього» патріотизму [5, с. 40].
Створюючи книги для дітей, письменник добирав для них крилаті вислови, прислів’я,
приказки, бо в них сконцентрувалася народна мудрість, краса, спосіб світобачення,
життєвий досвід, мова – все те, що відтворює образ національного світу. Тому і народна
творчість, яка, до речі, була складовою частиною багатьох оповідань письменника,
покликана також виховувати у дітей почуття любові до рідної землі, вважає педагог
О. Клімашевська [3, с. 73].
На думку Б. Грінченка, лише за умови вільного розвитку особистості, збереження в
кожній душі її привабливої унікальність, сучасне суспільство одержить повноцінного
суб’єкта виховання, який віддано служитиме своїй Батьківщині [5, с. 58].
Дитина виховується, набуває певного погляду на речі, певного морального кодексу
незалежно від того, чи приділяє хтонебудь цьому належну увагу. Тож, піклування про
доцільний і обережний вплив на формування моральних переконань дитини Б.Грінченко
вважав найважливішим завданням вихователів, і навіть більш важливим, ніж керівництво
інтелектуальним розвитком. А щоб виховання було розумним і правильним, треба
усвідомлювати його мету, цим визначається і вибір засобів виховання, і його успіх.
Сучасний науковець І.Пільгук переконаний, що вирішальну роль у формуванні
духовності кожної особистості відіграє мова, яка є одним з найважливіших чинників,
гарантуючих народові його державність [6, с. 5]. Борис Грінченко немов передбачив
виникнення сьогодні цієї проблеми, залишивши нам у спадок зразки мовної культури.
Грінченко – прихильник національної ідеї, все своє невтомне життя вважав, що без
утвердження рідної мови в Україні неможливий розвиток національної самобутності. Він
завжди відстоював право українського народу на свою духовну основу – рідну мову. Ось
тому у його творах „Дзвоник” та „Екзамен” гостро постає проблема насильницької
русифікації та її негативних наслідків для сільських дітей, які потрапляючи у школу з
російською мовою навчання, не могли оволодіти програмою, переобтяженою незрозумілими
словами.
Процес формування загальнолюдської азбуки моральності та любові можна
простежити в оповіданнях „Кавуни”, „Грицько”, „Ксеня” та „Олеся”.
Описуючи життя і побут сільської родини, автор звертає увагу на її соціальне становище, бо
саме воно часто визначає характер людини, її ставлення до сусідів, однолітків. Аналізуючи
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вищезазначені твори Бориса Грінченка, можна зробити висновок, що творити добро можна
лише в атмосфері радості, любові та взаємоповаги. Практикою для творення добра є
моральність. Дитина, яка не має усталеного погляду на добро, не здатна його зрозуміти, як це
і трапилося із Стецьком, героєм оповідання «Кавуни».
Внутрішня моральність може бути визначена як код кожної індивідуальної поведінки.
За аналогією, національна моральність – це код національних особливостей усередині нації
для щастя цілої нації. Зміст феномену добра кореспондує з категорією катарсису як
психологічного явища людського очищення, духовного відродження її сумління. У творах
Грінченка катарсис розуміється як особистісноментальний процес у людській свідомості.
Отже, свідомість є найважливішим складником психічних актів, бо здатна приборкувати
таємничі імпульси зла, що приходять з невідомої сфери. Необхідно не просто знати, що таке
добро і що таке зло, а діяти заради могутності України, треба виховувати в дітях почуття
обов’язку перед суспільством.
На думку Б. Грінченка, в основі виховання української молоді повинні стояти
загальнолюдські й національні цінності, виплекані протягом віків, головними серед яких є
моральний закон творення Добра і боротьба зі Злом, визнання правди і побудову
справедливого ладу. Становлення духу базується на любові до рідного народу, свого краю.
Видатний педагог Б.Грінченко з великою повагою ставився до народної педагогіки,
зробивши її вінцем своєї педагогічної теорії. Письменник передав прагнення народної
педагогіки виховати людину чесною, працьовитою, сміливою, відданою народові.
Розпочиналося таке виховання в родині, бо саме в родині плекаються всі складники
здорового громадянства. У родині діти мають навчитися шанувати гідність людської
особистості, усвідомити важливість родини й роду, її стійкість і єдність, повагу до
громадянства і його законів, важливість фахів, ремесел для загального добра, цінність праці,
обов’язок працювати чесно. Підсумком родинно-шкільного виховання, письменник вважав,
– соціально виховану, свідому людину, патріота своєї батьківщини, продовжувача традицій
своєї родини. Неодноразово у свої творах митець вказував на здатність нації до духовного
оновлення як найважливішого показника її здоров’я й умов нормального історичного
існування. Здатність нашого народу до духовного очищення пов’язував Борис Грінченко з
умінням „усвідомлювати й долати негативне у своєму соціальному розвиткові, в деяких
рисах національної свідомості, характері, способі життя” [5, с. 29]. Грінченко пропонував
культ народної педагогіки як необхідної передумови виховання справжнього патріотизму.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Сучасна молодь втрачає життєві
орієнтири, не відчуває твердого ґрунту при формуванні життєвої позиції, плутається в
загальнолюдських цінностях. Тому, на наш погляд, одним із головних орієнтирів у
вихованні сьогодні можуть стати оповідання про дітей та педагогічні погляди Б.Грінченка.
Перспективи подальших досліджень убачаємо в розробці моделі сучасної ефективної
системи духовно-морального виховання на основі педагогічних ідей Б.Грінченка,
реалізованих у творчій спадщині митця.
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Аннотация. В статье анализируются результаты изучения взглядов Бориса Гринченко
по проблеме формирования духовно–моральной личности ребенка в контексте их
значимости для решения современных образовательных задач.
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Annotation. The article analyses the results of the study of Borys Grynchenko’s views on the
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Международная миграция рабочей силы является одним из объективных оснований
становления целостной системы мирового хозяйства. Для многих есть возможность
беспрепятственного въезда на территорию иностранных государств. Миллионы людей
ежегодно пересекают государственные границы в поисках нового места жительства или
работы, с целью учебы или различного вида стажировок, на отдых или лечение, спасаясь от
политических, национальных, расовых и т.п. преследований или экологических бедствий.
Миграционные потоки устремляются из одних стран в другие, обеспечивая при этом
несомненные преимущества как принимающим рабочую силу странам, так и поставляющим
её.
В то же время миграция является проблемой для правительства, как в политическом,
так и в социально-экономическом аспектах. Нестабильность экономической и политической
ситуаций в стране, стремительное повышение уровня безработицы, а также этнические,
религиозные суеверия и прямая экономическая угроза интересам отдельных групп, которые
боятся конкуренции со стороны мигрантов.
Украина не осталась в стороне от миграционных процессов. Распад СССР, переход к
рыночным отношениям, экономические и политические перемены и неурядицы,
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межэтнические столкновения и войны привели к тому, что на территории Украины оказалось
в середине 90-х годов сотни тысяч беженцев. Рост безработицы подтолкнул сотни тысяч
украинских граждан, в том числе высококвалифицированных специалистов,
трудоустраиваться за рубежом.
Основные причины иммиграции – желание избежать военных действий и вооруженных
конфликтов, найти хорошо оплачиваемую работу или создать собственный бизнес и таким
образом изменить условия жизни к лучшему.
Главные причины массовой эмиграции следующие: огромная разница, как в условиях
жизни, так и в уровне заработной платы в Украине и других странах (прежде всего в странах
Запада); экономическая нестабильность; отсутствие безопасности граждан; ухудшение
экологической ситуации; отсутствие перспектив профессионального роста; обострение
языковой проблемы. Притягивающими странами выступают США, Израиль, Германия,
Канада, Австралия, Польша, Венгрия, Словакия, и пр. Среди эмигрантов преобладают евреи,
русские, украинцы, немцы, греки, армяне [2; с.231].
Наиболее популярные страны-реципиенты - Россия - 5934 человека, Израиль - 1507
чел., США - 965 чел., Беларусь - 772 чел., Чехия - 699 чел., Испания - 392 чел. и Италия - 193
человека в 2010 году.
Данные понятны и естественны: обмен населением с Россией и Беларусью у Украины
всегда был очень оживленным, Израиль — традиционная цель репатриаций украинских
евреев, США — популярное во всем мире направление обычной и учебной эмиграции.
Чехия, Испания и Италия — традиционные направления «заробитчан», их показатели
связаны, скорее всего, с осевшей или просто задержавшейся более чем на один сезон частью
трудовых мигрантов.
Среди стран-поставщиков легальных иммигрантов в Украину безоговорочно лидируют
бывшие республики СССР. Впереди, разумеется, Россия с 13920 иммигрантами, на втором
Молдова - 3728, на третьем Узбекистан - 1911 человек. Популярность нашей страны у
выходцев из этой среднеазиатской республики, по мнению специалистов, может объясняться
продолжающейся репатриацией крымских татар [4].
Далее идут Беларусь – 1098 чел., Грузия – 1092 чел., Армения – 1075 чел., и
Азербайджан – 1009 человек. Из стран дальнего зарубежья лидирует Израиль - 833
прибывших, США – 727 чел., Чехия – 699 чел., Германия – 453 чел. и Турция – 386 человек.
Слухи о массовом нашествии уроженцев Китая сильно преувеличены. По крайней мере,
официальная статистика этого не подтверждает — за прошлый год из Китая прибыло лишь
302 человека. Аналогичная ситуация с миграцией из Африки: вопреки распространенному
мнению, все государства континента, вместе взятые (за тот же период), делегировали на
наши земли 282 представителя. Ярко выраженный лидер — Нигерия (78 человек). Не стоит
забывать о проблеме нелегальной иммиграции в Украину. Так, в течение последних двух
лет, отмечается существенный рост неконтролируемой теневой миграции в страну.
По данным ООН, сегодня Украина находится на четвертом месте по количеству
иммигрантов после США, России и Германии. Сейчас на Украине, по оценкам ООН,
пребывает 6,7 млн. нелегальных иммигрантов, за последние десять лет поток иммигрантов
возрос почти в 20 раз [4].
Миграционная подвижность населения Украины в 2010 году характеризовалась
следующими показателями. Наибольшее количество прибывших и выбывших граждан в
пределах Украины в 2010 году было в Донецкой области. Число прибывших составляет –
55343 чел., а выбывших –57473 чел., в Днепропетровской области число прибывших граждан
тоже достаточно высокое –44366 чел., в городе Киев – 43144 чел., в Харьковской области 42631 чел. и в Львовской области - 31341 прибывших граждан. Что касается выбывших, то в
Днепропетровской области – 45441 чел., в Харьковской области – 41409 чел., в Киеве –
34778 чел. и в Львовской области –32159 человека. Таким образом, в данном периоде сальдо
миграции было положительным (табл.1.1).
Наименьшую активность во внешних миграциях в 2010 году проявили жители
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Ровенской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Таблица 1.1
Миграция населения Украины 2010 г., человек [3]

Украина
АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровска
я
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
ИваноФранковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
Севастополь

В пределах Украины
число
число
прирос
прибывши выбывши
т
х
х
652639
652639
х
27016
25876
1140
29569
30598
-1029
17239
17348
-109

Внешняя миграция
число
число
прирос
прибывши выбывши
т
х
х
30810
14677
16133
3240
934
2306
1113
471
642
479
372
107

44366
55343
22898
8154
22306

45441
57473
23511
8926
22835

-1075
-2130
-613
-772
-529

2071
2852
645
302
1333

1024
1793
324
362
618

1047
1059
321
-60
715

16603
26999
16509
31105
31341
14617
34355
24463
19355
20906
13808
42631
14572
22536
20588
10209
17566
43144
4441

16516
23009
17532
33726
32159
15355
32175
24833
20453
22051
14879
41409
15946
23347
21363
9937
17914
34778
3249

87
3990
-1023
-2621
-818
-738
2180
-370
-1098
-1145
-1071
1222
-1374
-811
-775
272
-348
8366
1192

567
816
605
1430
516
737
3603
726
196
479
409
1465
491
529
617
596
720
3448
825

426
252
256
1203
574
364
681
309
273
321
332
848
267
321
318
233
357
1203
241

141
564
349
227
-58
373
2922
417
-77
158
77
617
224
208
299
363
363
2245
584

Изменения направлений миграционных потоков за 2011 год отражены в таблице 1.2.
Наибольшее количество прибывших мигрантов в пределах Украины дали Донецкая область
– 48503чел., Днепропетровская область – 43888чел., Харьковская область – 40497чел.,
Киевская область – 33557чел., Одесская область – 33357 чел., Винницкая – 30334 чел., АР
Крым –24881чел.
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Число выбывших в пределах Украины в Донецкой области составило – 50592 человек.
В Харьковской области выбыло – 40131 чел., Киевской – 26081чел., Одесской – 31834чел.,
Винницкой – 30671 чел., в АР Крым – 23418чел. Минимальные показатели выбытий дали
Закарпатская, Николаевская, Тернопольская области [3].
Таблица 1.2
Миграция населения Украины в 2011 г., человек [3]

Украина
АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
Севастополь

В пределах Украины
число
число
прибывш выбывши прирост
их
х
637713
637713
х
24881
23418
1463
30334
30671
-337
16768
16293
475
43888
45234
-1346
48503
50592
-2089
22282
22996
-714
8212
8605
-393
21877
23264
-1387
16249
15995
254
33557
26081
7476
15229
16814
-1585
29525
32586
-3061
29571
31161
-1590
14170
15131
-961
33357
31834
1523
23184
23938
-754
18239
20013
-1774
19420
20546
-1126
13443
14287
-844
40497
40131
366
14367
15668
-1301
22677
24231
-1554
21097
21254
-157
10038
9526
512
17169
17360
-191
44977
36814
8163
4202
3270
932

Внешняя миграция
число
прибывш
их
31684
2941
1252
485
2218
3032
524
290
1247
664
1473
361
1357
601
607
3293
689
221
515
374
1293
423
724
726
644
799
4080
851

число
выбывших

приро
ст

14588
765
447
289
1087
1454
356
360
672
396
276
224
955
563
293
726
274
246
240
361
825
249
301
275
258
263
2202
231

17096
2176
805
196
1131
1578
168
-70
575
268
1197
137
402
38
314
2567
415
-25
275
13
468
174
423
451
386
536
1878
620

Что касается показателей внешней миграции, то по числу прибытий лидерство
продолжают держать индустриальные области: Донецкая – 3032 чел., Днепропетровская –
2218чел., Харьковская – 1293чел., а также АР Крым – 2941чел. Самое большее число
прибывших внешних мигрантов в столице и самом крупном городе страны – Киеве (4080
человек).
Эти же области лидируют и по числу внешних выбытий: Донецкая – 1454чел.,
Днепропетровская – 1087чел., Харьковская –825чел., г.Киев – 2202 чел. Наименьшую
50

миграционную подвижность традиционно проявили жители Ровенской, Закарпатской,
Херсонской, Кировоградской, Тернопольской областей. Хотя для ряда этих областей
характерна так называемая нелегальная миграция, не учитываемая в данных официальной
статистики [3].
Согласно статистическим данным Госкомстата можно сказать, что всего в пределах
Украины в 2011 году по сравнению с 2010 годом количество прибывших и выбывших
мигрантов уменьшилось и составляет – 637713 человека, в свою очередь в 2010 году
составляло – 652639 человек. Относительно внешней миграции видно, что в 2011 году
количество прибывших и выбывших граждан увеличилось. В 2010 году число прибывших
составляло- 30810 человек, а выбывших – 14677 человек, в отличие от 2011 года прибывших31684 человека и выбывших – 14588 человек [3].
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что для Украины преобладающей
тенденцией является формирование преимущественно отрицательного сальдо миграции, что
негативно сказывается на демографических процессах в стране. Для преодоления
негативных демографических тенденций необходимо на государственном уровне
осуществлять меры активной демографической политики, направленной на стимулирование
рождаемости и снижение смертности, прежде всего у лиц трудоспособного возраста;
снижение уровня заболеваемости; повышение качества и уровня жизни населения;
системные меры по поддержке семьи, прежде всего, молодой; защите материнства и детства;
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и другие.
Тенденции таковы, что движение мигрантов в Украину, а также через нашу территорию
будет продолжаться. Очевидно, что в силу этого миграционная политика государства должна
развиваться и совершенствоваться — идти в ногу со временем [1; с.91].
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УДК 37.091.33
Гарницкая Виктория
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИАЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ
НА ОСНОВЕ СЕРИИ РЕСПОНСИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Аннотация. В статье описывается экспериментальное обучение младших
школьников диалогическому общению в условиях новой языковой среды на основе серии
респонсивных упражнений. Разработанная серия упражнений способствует повышению
интереса и усилению мотивации учебно-речевой деятельности учащихся, позволяет
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значительно повысить качество формирования и развития речевых навыков и умений
иноязычного ДО младших школьников в условиях новой языковой среды.
Ключевые слова: экспериментальное обучение, младшие школьники, диалогическое
общение, респонсивные упражнения.
Проблемой обучения иноязычному общению занимались А. А. Алхазишвили,
Н. А. Малкина, А. А. Миролюбов, Е. И. Пассов, И. В. Рахманов, Г. В. Рогова, В. Л. Скалкин,
Н. К. Скляренко, В. С. Цетлин, Ю. Н. Шведова, Е. Claire, J. Hadfield, S. Halliwell, C. Horner,
A. Maley, S. Phillips, H. Palmer. Однако проблемой обучения младших школьников
иностранному языку в условиях общения в новой языковой среде начали заниматься
сравнительно недавно [2]. Поэтому вопросы формирования основ элементарной иноязычной
коммуникативной компетенции в новой языковой среде на начальном этапе остаются
недостаточно исследованными. В частности дальнейшего уточнения требуют
психофизиологические и психологические особенности обучения младших школьников,
развитие их познавательных процессов, языковой способности; не в полной мере
задействованы лингводидактические резервы создания новой языковой среды; недостаточно
разработаны вопросы применения респонсивных упражнений для обучения младших
школьников иноязычному диалогическому общению (ДО). Вышесказанное, наряду с
необходимостью приблизить условия обучения младших школьников иноязычному ДО в
новой языковой среде к условиям его реального функционирования, обусловило выбор темы
статьи и составило актуальность исследования.
Цель статьи – описать экспериментальное обучение младших школьников иноязычному
ДО в условиях новой языковой среды на основе серии респонсивных упражнений.
Экспериментальное обучение младших школьников иноязычному ДО в условиях новой
языковой среды на основе разработанной серии респонсивных упражнений проводилась на
базе средней школы № 13 г. Евпатории в декабре 2011 г. в условиях естественного
эксперимента.
Реализация методического эксперимента охватывала четыре фазы [1]: 1) организация
экспериментального обучения и разработка рабочей гипотезы. В ходе эксперимента были
задействованы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, каждая из которых
состояла из 10 испытуемых. При организации эксперимента в КГ и ЭГ фиксировался
исходный и конечный уровни владения иноязычным ДО по теме My family. Разница между
исходным и конечным уровнями определялась как результат обучения на основе
традиционной методики в КГ и экспериментального обучения с помощью разработанной
серии респонсивных упражнений в ЭГ в естественных условиях. Предполагалось, что
исследуемый способ обучения иноязычныму ДО должен характеризоваться положительным
коэффициентом усвоения по отношению к традиционному и значительно превысить
последний; 2) реализация, включавшая в себя обучение учащихся ЭГ на основе
разработанной серии респонсивных упражнений; 3) констатация как выявление
количественных и качественных характеристик результатов исследования; 4) интерпретация
как объяснение причины полученных результатов исследования, доказательство их
представительности и надежности.
Перед экспериментальным обучением был проведен предэкспериментальный срез в
обеих группах с целью выявления исходного уровня владения учащимися иноязычным ДО.
Целью предэкспериментального среза было определение уровня обученности младших
школьников по данной теме; целью послеэкспериментального среза – выявление уровня
прироста речевых навыков и умений иноязычного ДО по пройденной теме.
В качестве критериев оценивания уровня развития речевых навыков и умений обучаемых
были выбраны: степень актуализации умений иноязычного ДО в речи учащихся как
комплексный показатель владения ими иноязычным диалогическим взаимодействием в
условиях новой языковой среды; степень актуализации тематической лексики в речи
учащихся, степень разнообразия грамматических структур в речи учащихся, степень
раскрытия содержания темы диалога, а также степень грамматической и фонетической
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корректности диалогического высказывания учащихся как показатели степени
сформированности навыков и умений иноязычного ДО.
На начало эксперимента в КГ показатели уровня развития навыков и умений
обучаемых составили: степень актуализации умений иноязычного ДО в речи учащихся – 9,1;
степень актуализации тематической лексики в речи учащихся – 9,4; степень разнообразия
грамматических структур в речи учащихся – 8,7; степень раскрытия содержания темы
диалога – 8,9; степень грамматической корректности высказывания – 8,4; степень
фонетической корректности высказывания – 8,4 балла. В ЭГ степень актуализации умений
иноязычного ДО в речи учащихся составила 8,6; степень актуализации тематической лексики
в речи учащихся – 8,9; степень разнообразия грамматических структур в речи учащихся – 8,5;
степень раскрытия содержания темы диалога – 8,4; степень грамматической корректности
высказывания – 8,2; степень фонетической корректности высказывания – 8,3 балла. В
результате предэкспериментального среза было выявлено, что степень грамматической
корректности высказывания в КГ несколько выше, чем в ЭГ; степень актуализации
тематической лексики в речи учащихся, степень разнообразия грамматических структур в
речи учащихся, степень фонетической корректности высказывания, степень раскрытия
содержания темы диалога и степень актуализации умений иноязычного ДО в речи учащихся
находятся на одинаково низком уровне.
Обучение учащихся ЭГ проходило на основе разработанной серии респонсивных
упражнений как средства интенсификации учебно-речевого иноязычного диалогического
взаимодействия младших школьников в условиях новой языковой среды, основанной на
следующих принципах организации учебного процесса: коммуникативной направленности,
дифференцированности и интегративности обучения, ситуативности, функциональности,
новизны, учета особенностей родного языка, доминирующей роли упражнений в процессе
овладения иностранным языком, обучения иноязычному ДО на основе типовых образцов,
сочетания языковой тренировки с речевой практикой. Серия упражнений для обучения
младших школьников диалогическому общению в условиях новой языковой среды включала
респонсивные упражнения трех видов: вопросно-ответные, репликовые и условная беседа.
Специфика использования разработанной серии респонсивных упражнений как
средства обучения заключалась в том, что вопросно-ответные упражнения обеспечивали
условно- и реально-мотивированный характер учебного общения с прогнозируемой реакцией
учащегося на основе общего, альтернативного и специального вопросов в виде
диалогических единств. При этом от упражнения к упражнению реплики диалогических
единств увеличивались по объему и становились сложнее, так как ученик постоянно был
вынужден давать более развернутый ответ; репликовые коммуникативные упражнения
обеспечивали создание младшими школьниками самостоятельного, не программируемого по
содержанию диалогического высказывания. При этом учащиеся сами свободно выбирали
форму его выражения, опираясь на ранее усвоенный языковой материал; условная беседа
обеспечивала условно-коммуникативную, неподготовленную и частично инициативную речь
учащихся на иностранном языке с помощью разворачивающего на заданную тему
начального высказывания и программирования их речевой реакции.
Результаты постэкспериментального среза в КГ и ЭГ, при проведении которого
применялись критерии оценивания, аналогичные критериям предэкспериментального среза,
были следующими. В КГ степень актуализации умений иноязычного ДО в речи учащихся
составила 9,2; степень актуализации тематической лексики в речи учащихся – 9,4; степень
разнообразия грамматических структур в речи учащихся – 9,6; степень раскрытия
содержания темы диалога – 9,2; степень грамматической корректности высказывания – 9,0;
степень фонетической корректности высказывания – 8,6 балла. В ЭГ оценка степень
актуализации умений иноязычного ДО в речи учащихся составила 9,4; степень актуализации
тематической лексики в речи учащихся – 9,6; степень разнообразия грамматических структур
в речи учащихся – 9,5; степень раскрытия содержания темы диалога – 9,8; степень
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грамматической корректности высказывания – 9,6; степень фонетической корректности
высказывания – 9,6 балла.
Следует отметить существенное повышение показателей степени актуализации умений
иноязычного ДО, тематической лексики, разнообразия грамматических структур, раскрытия
содержания темы диалога, грамматической и фонетической корректности высказывания в
речи учащихся ЭГ по сравнению с незначительным улучшением таковой в КГ.
Таким образом, экспериментальная
проверка эффективности
применения
разработанной методики показала надежность и продуктивность ее использования для
обучения иноязычному речевому взаимодействию на начальном этапе. Упражнения
разработанной серии способствуют повышению интереса и усилению мотивации учебноречевой деятельности учащихся, позволяют значительно повысить качество формирования и
развития речевых навыков и умений иноязычного ДО младших школьников в условиях
новой языковой среды.
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Анотація. У статті описується експериментальне навчання молодших школярів
іншомовного діалогічного спілкування в умовах нового мовного середовища на основі серії
респонсивних вправ.
Розроблена серія вправ сприяє підвищенню інтересу, посилює
мотивацію навчально-мовленнєвої діяльності молодших школярів, дозволяє підвищити
якість формування та розвиток мовленнєвих навичок і умінь іншомовного діалогічного
спілкування молодших школярів в умовах нового мовного середовища.
Ключові слова: експериментальне навчання, молодші школярі, діалогічне спілкування,
респонсивнi вправи.
Summary. The paper describes experimental teaching dialogic communication in the new
language environment to juniour schoolchildren with the help of a series of responsive exercises.
The elaborated series of exercises promotes interest and increases motivation of primary school
pupils’ learning speech activity and allows for enhancing the quality of forming and developing
juniour schoolchildren’ foreign language dialogical habits and skills in the new language
environment.
Key words: experimental teaching, junior schoolchildren, dialogic communication,
responsive exercises.
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Глухов Іван

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Анотація. У статті розглядаються питання соціально-педагогічної проблеми
формування еколого-правової компетентності майбутнього вчителя. Сформованість
еколого-правової компетентності майбутнього вчителя є найважливішою умовою
забезпечення коеволюційного, природо- та здоров’ябезпечного розвитку людського
суспільства та природи.
Ключові слова: еколого-правова компетентність, вчитель.
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Постановка проблеми. Сучасна цивілізація, яка розвивається в рамках моделі
“необмеженого споживання”, підійшла до критичних рубежів: чітко визначаються межі її
кількісних показників, руйнівні тенденції набувають незворотного характеру як для
навколишнього середовища, так і здоров’я самої людини. Вирішення нагальних екологічних
проблем людини вимагає трансформації політичних, економічних, соціокультурних та
освітніх пріоритетів у характері стосунків людини з природою [1].
Можливість їх подолання суспільство вбачає в переході до нових моделей розвитку,
основу яких складає коеволюційна стратегія. У ХХ столітті було розроблено декілька
концепцій її втілення, серед яких концепція сталого функціонування геосфери, яка
забезпечує збереження динамічної рівноваги між окремими її підсистемами – природою,
соціумом та техносферою. Її реалізація пов’язана з формуванням нового цивілізаційного
мислення, нової соціальної ідеології, моралі та культури. Центральною ланкою цієї концепції
є екологічний імператив – система науково обґрунтованих норм, правил та моральних
заборон, які повинна виконувати кожна людина при організації своєї життєдіяльності.
Основою незаперечного дотримання вимог екологічного імперативу є еколого-правова
компетентність особистості [2; 4].
Ураховуючи соціальну місію вчителя, центр суспільної уваги фокусується навколо
професіоналізму та еколого-правової компетентності особистості [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування еколого-правової
компетентності майбутнього вчителя є складною і недостатньо вивченою проблемою,
вирішення якої знаходиться на перетині екології, права, культурології, педагогіки та
психології. Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив зробити висновок, що з
наукових позицій еколого-правова компетентність вивчалась у таких напрямах:
обґрунтування теоретико-методологічних основ екологічного права (В. Андрейцев;
С. Боголюбов, А. Гетьман, С. Размєтаєв, В. Шемшученко, М. Шульга, О. Шуміло та інші);
розуміння еколого-правової компетентності як невід’ємного складника правової освіти та
виховання (С. Алексєєв, С. Боботов, Н. Галочкін, А. Котов, В. Кудрявцев, Т. Маркова,
В. Чичвадзе та інші); розробка науково-методичного забезпечення змісту правової освіти
майбутнього вчителя (Д. Абашідзе, М. Городиський, М. Подберезський, О. Саломаткіна,
Т. Сарішвілі, О. Татаринцева, Н.Яковлєва та інші); висвітлення питань професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя (Ю. Бойчук, В. Євдокимов, М. Євтух,
І. Зязюн, О. Іонова, В. Лозова, І. Прокопенко, Г. Троцко, Г. Федяєва та інші); дослідження
проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя (Н. Бібік,
В. Гриньова, І. Зимня, Л. Карпова, А. Маркова, Л. Мітіна, О. Овчарук, О. Пометун,
А. Хуторськой та інші).
При безумовній важливості цих досліджень ступінь розробки проблеми формування
еколого-правової компетентності майбутнього вчителя є недостатньою: ученими
розглядаються різні сторони формування відповідної правосвідомості й правової поведінки,
проте відсутні дослідження, присвячені безпосередньо питанням формування екологоправової компетентності майбутнього вчителя.
Мета статті – обґрунтувати соціально-педагогічну необхідність та визначити сутність
еколого-правової компетентності майбутнього вчителя, окреслити можливі шляхи її
формування в умовах вищого педагогічного навчального закладу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно відзначити, що здійснення
цілісного комплексного дослідження теоретичних та практичних аспектів формування
еколого-правової компетентності знаходиться у площині розробки й утілення концепції
переходу українського суспільства до сталого розвитку, що передбачає таку організацію
господарської діяльності, яка не порушує біосферні процеси, має збалансований характер
природокористування.
Центральною ланкою коеволюційної концепції оптимізації системи “людина-природа”
є екологічний імператив – система науково обґрунтованих правових норм, етичних правил та
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моральних заборон, яких повинна дотримуватися кожна людина при організації своєї
життєдіяльності. Основою незаперечного виконання вимог екологічного імперативу є
еколого-правова компетентність особистості.
Проведений аналіз досліджень, присвячених питанням компетентності, дозволив
зробити висновок про те, що еколого-правова компетентність одночасно виступає категорією
життєвої, особистісної та підсистемою професійної компетентності вчителя. Дослідження
характеристик еколого-правової компетентності надало змогу встановити, що вона є
специфічною формою осмислення і вирішення екологічних проблем, основою гармонізації
природних і соціальних процесів. Еколого-правова компетентність реалізується одночасно у
сфері людської свободи та сфері відповідальності, результатом її формування стає утворення
системи моральних настанов неруйнівного ставлення людини до навколишнього природного
середовища.
Узагальнення проведеного теоретичного аналізу та наукових джерел, дозволяє
визначити еколого-правову компетентність вчителя як ціннісне ставлення до природи,
необхідність у природоохоронній діяльності, оволодіння еколого-правовими знаннями,
уміннями їх співвідносити з нормами і правилами екологічного імперативу та
застосовувати у професійно-педагогічній діяльності з метою правового регулювання
відносин у сфері природокористування, творчий досвід вирішення конфліктних екологічних
ситуацій антропогенного характеру в рамках правового поля, професійної спрямованості
вчителя на здійснення еколого-правової освіти і виховання підростаючого покоління.
Еколого-правова компетентність включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний та
операційно-діяльнісний структурні компоненти. Кожний з компонентів як виокремлена
складова виконує свої функції та має свою характеристику.
Так, мотиваційно-особистісний компонент еколого-правової компетентності
передбачає сукупність соціальних настанов, мотивів, нахилів, інтересів, потреб, ціннісних
орієнтацій та сформованість психологічних властивостей особистості майбутнього вчителя,
необхідних йому для здійснення еколого-правової діяльності.
Професійно-педагогічна діяльність учителя може бути успішною лише у тому разі,
якщо педагог постійно прагне до підвищення своєї кваліфікації, удосконалення педагогічної
майстерності. Це можливе лише за умов особистісного зростання, формування активної
життєвої позиції, виявлення ініціативи, без чого будь-яка людина не може переосмислити
стереотипи власного досвіду, засвоїти нові ідеї, підходи до професійної діяльності. Для
виявлення ініціативи вчителеві необхідні певні мотиви, зацікавленість, орієнтація на
цінності.
Необхідно зазначити, що мотиваційній сфері особистості присвячено досить багато
наукових досліджень (В. Ковальов, О. Леонтьєв, А. Маркова, С. Рубінштейн, В. Семиченко,
І. Сергєєв та ін.).
Мотиви обумовлені потребами людини і спонукують її ставити конкретні цілі, без яких
діяльність не може бути свідомою, та визначають її результативність. Досягнення цих цілей
стає мотивом до продовження діяльності й постановки подальших цілей [6; 159].
Глибокі, міцні, емоційно забарвлені та змістовні мотиви забезпечують ефективність
навчально-виховних заходів і стають генератором творчого самовдосконалення кожного
студента. Сукупність стійких мотивів трактується вченими як стійка мотивація.
Мотиви спонукають, стимулюють і надають сенсу конкретній діяльності особистості.
Під їхнім впливом формуються творчо-пошукові й дієво-вольові прояви особистості.
Мотиви еколого-правової діяльності виникають у повному обсязі лише тоді, коли
існують певні потреби для такої діяльності та її стимули. У зв’язку з цим з’являється
необхідність формування у студента інтересу до еколого-правових проблем, системи
позитивних потреб правового захисту навколишнього середовища як природної основи
благополуччя людини і на їхній основі мотивів до оволодіння еколого-правовою
компетентністю та її постійного вдосконалення й самовдосконалення.
На базі мотиваційно-особистісного компонента еколого-правової компетентності
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формується когнітивний компонент, який включає систему психолого-педагогічних та
еколого-правових знань, опанування якими необхідне для здійснення еколого-правової
діяльності, успішного та адекватного розв’язання різноманітних педагогічних ситуацій.
Знання – кінцевий результат наукової діяльності щодо їх добування. Наукові знання
зорієнтовані на дослідження закономірностей, оскільки вони пов’язані з теоретичною
формою відображення світу. Статус наукових знання набувають тоді, коли вони включені в
складну опосередковану систему обґрунтувань.
Еколого-правові знання становлять специфічну форму єдності наук, що вивчають
складні взаємини людини з навколишнім середовищем і, перш за все, екології та
екологічного права. Основою їх формування є інтегративні процеси, які відбуваються у
сучасній науці. Вони є результатом узагальнення, ущільнення та уніфікації різних знань,
зростання їх інформаційної ємності. Для еколого-правових знань, як і будь-яких інших
інтегрованих знань, притаманний такий характер взаємовідношень між знаннями, що їх
утворюють: взаємодія, взаємовплив, взаємозв’язки, взаємопроникнення, взаємозбагачення.
Творче засвоєння еколого-правових знань сприяє формуванню еколого-правової
свідомості – розумово-аналітико-синтезуючої здатності людини, яка дає їй можливість
глибокого теоретичного осмислення, усвідомлення, розуміння, вираження в поняттях,
категоріях, висновках і узагальненнях закономірних зв’язків людини з навколишнім
середовищем. Саме це характеризує еколого-правове мислення як інтелектуальну
властивість, яка дозволяє особистості співвідносити засвоєні еколого-правові поняття з
реальністю і згідно з цим моделювати свою еколого-правову діяльність.
Отже, когнітивний компонент еколого-правової компетентності майбутнього вчителя –
базовий для всіх інших компонентів, оскільки визначає спрямованість еколого-правової
діяльності вчителя, його ціннісне ставлення до навколишнього середовища.
Операційно-діяльнісний компонент еколого-правової компетентності майбутнього
вчителя становить сукупність еколого-правових умінь та навичок, якісне засвоєння яких
необхідне для здійснення еколого-правової діяльності та успішного розв’язання екологоправових ситуацій.
Знання можуть бути засвоєні лише тоді, коли студент виконує з ними дії, а керувати
процесом засвоєння знань можна, керуючи цими діями. Тобто, майбутньому вчителю
необхідно опанувати способи діяльності, які надають оперативності та дієвості знанням.
Еколого-правову компетентність можна вважати мірою і засобом самоактуалізації та
творчої самореалізації педагога. Водночас еколого-правова компетентність виступає як
інтегрована якість особистості, передумова ефективної еколого-правової діяльності у сфері
природо- та здоров’язбереження, показник професійної компетентності й мета професійного
самовдосконалення. Від рівня сформованості еколого-правової компетентності майбутнього
вчителя буде залежати успішність здійснення соціально-природної адаптації підростаючого
покоління, орієнтація школярів на ціннісне ставлення до природного середовища та
неруйнівну, екологобезпечну та здоров’язбережувальну поведінку в ньому.
Ефективність формування еколого-правової компетентності майбутнього вчителя
можна суттєво підвищити, якщо на основі теоретичного обґрунтування сутності й структури
розробити відповідну науково-методичну систему її формування, яка відображає мету і
завдання, принципи формування досліджуваної якості, зв’язок між структурними
компонентами еколого-правової компетентності та процесуальними аспектами її формування
(реалізація підготовчого, стимулювально-пізнавального, змістово-практичного та аналітикорезультативного технологічних етапів).
Висновки. Розробка питань досліджуваної проблеми дозволить певною мірою
вирішити певні недоліки в педагогіці, пов’язані з наявним незадовільним станом
сформованості еколого-правової компетентності майбутнього вчителя як найважливішої
умови забезпечення коеволюційного, природо- та здоров’ябезпечного розвитку людського
суспільства та природи.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социально-педагогической
проблемы формирования эколого-правовой компетентности будущего учителя.
Сформированность эколого-правовой компетентности будущего учителя является
важнейшим условием обеспечения коэволюционного, природо-и здоровьябезпечного развития
человеческого общества и природы.
Ключевые слова: эколого-правовая компетентность, учитель.
Summary. The article deals with the social and educational problems of forming
environmental and legal competence of future teachers. Formation of ecological and legal
competence of future teachers is essential to ensure koevolyutsiynoho, nature and
zdorov'yabezpechnoho development of human society and nature.
Keywords: ecological and legal competence, the teacher.
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В NBA ТА ЄВРОЛІЗІ ULEB
Анотація. У статті розкриті основні джерела доходів та видатків в
американському та європейському баскетболі. Проаналізовано і порівняно між собою
ефективність економічної діяльності провідних ліг світу, таких як NBA та євроліга ULEB.
Ключові слова: баскетбол, NBA, євроліга ULEB, статті видатків, джерела доходів,
економічна ефективність.
Актуальність. Тривалий час вважалось, що спорт − це хобі, вільні розваги і він не
має нічого спільного з економікою, професією, торгівлею. В наш час все кардинально
змінилось: в сучасному професійному спорті в умовах жорсткої конкуренції спортсмени
отримують великі гроші [5].
Як вважають Платонов В.М. та Портнов Ю.М спортивні заходи відносяться до сфери
послуг. У зв'язку з тим, що спортсмен-професіонал своєю діяльністю в межах спорту
виробляє специфічний товар, час, який він витрачає на спорт, за своєю сутністю є робочим
часом. В умовах розвинених товарно-грошових відносин спортивна послуга стає товаром
[1,6]. Численні американські спеціалісти вважають, що професійний спорт - це перш за все
бізнес, кінцевим результатом якого є не рахунок в матчі чи результат поєдинку, а прибуток
[4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проведений аналіз прибутків американського і європейського баскетболу свідчить,
що вкладання коштів у професійні клуби стало прибутковою справою і суспільно
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застрахованим бізнесом З кожним роком відбувається безперервне зростання прибутків,
кількості клубів у лігах, суми вступних внесків новостворених команд, вартості професійних
команд [3,5].
Евроліга ULEB, на відміну від NBA, має значно менші доходи від змагань, хоча в
цих лігах майже однакові джерела прибутків. Відвідуваність змагань обумовлюється
багатьма факторами: кількістю і демографічним складом населення в місті, де розташована
команда; популярністю виду спорту; рівнем прибутків переважної більшості населення та
цінами на квитки; наявністю в команді зірок та суперзірок; зручністю і комфортністю місць
на спортивних аренах; додатковими послугами на спортивних аренах тощо [4,2].
Мета дослідження полягає в визначенні ефективності економічної діяльності команд
NBA та Євроліги ULEB.
Виходячи з мети дослідження перед нами були поставлені наступні завдання:
- дослідити основні джерела прибутків NBA та Євроліги ULEB;
- вивчити головні статті видатків NBA та Євроліги ULEB;
- порівняти ефективність економічної діяльності національної баскетбольної
асоціації та Євроліги ULEB.
Організація дослідження
Проведення дослідження умовно було поділено на 3 етапи:
Під час першого етапу ми проаналізували та узагальнили літературні джерела, в яких
висвітили загальну структуру європейського та американського баскетболу, проаналізували
основні джерела прибутків від змагань в евролізі ULEB і NBA.
На другому етапі нами було визначено контингент дослідження і виявлено найбільш
багатші команди євроліги ULEB та NBA, за допомогою методів математичної статистики
провели аналіз доходів та видатків команд американського та європейського баскетболу.
Результатом третього етапу стало дослідження ефективності економічної діяльності
команд євроліги ULEB і NBА. Для визначення найбільш оплачуваних гравців і команд в
змагальній діяльності ми провели порівняння баскетбольних команд євроліги ULEB і NBA.
Результати дослідження
Для визначення ефективності економічної діяльності в світовому баскетболі нами
було проаналізовано порівняння основних джерел доходів та видатків в командах NBA і
Євроліги ULEB. За ці ліги грають зірки світового масштабу, супер- та мега-зірки, до їх
складу входять мільйонери та найбагатші люди світу.
В ході дослідження ефективності економічної діяльності в американському та
європейському баскетболі ми за допомогою засобів масової інформації та Інтернет- ресурсів
проаналізували основні джерела доходів, а саме: доходи від продажу квитків, прибуток від
продажу прав на радіо- і телетрансляцію, прибуток від ліцензійної і спонсорської
діяльності,інші надходження.
Порівняльний аналіз доходів в американському та європейському баскетболі
представлений на рисунку1.

Рис. 1. Порівняльний аналіз доходів в командах NBA і Євролізі ULEB (млн..дол.).
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В ході дослідження ми визначили, що доходи обох ліг значно відрізняються один від
одного. Команди NBA отримують від продажу квитків 42.1 млн. дол., що на 3.1млн.дол.
більше ніж отримує євроліга ULEB (38 млн. дол.). Напевно це пов’язано з кількістю
абонементів на матч, наявністю в командах зірок, кількістю місць в палаці спорту, різницею
цін на квитки, тощо.
При порівнянні доходів від продажу прав на телетрансляції різниця була очевидною.
Американські команди отримують від контрактів з телекомпаніями майже в 4 рази більше,
ніж європейські(116,5 млн. дол.. і 34 млн.дол відповідно). На нашу думку така велика
різниця пов’язана з тим, що в Америці команди отримують гроші від телетрансляцій, а
деяких країнах Європи команди ще повинні платити телекомпаніям для трансляції їх матчу.
При аналізі доходів від ліцензійної та спонсорської діяльності ми визначили, що
американський баскетбол існує лише за рахунок ліцензійної діяльності (3 млн. дол..),
американські баскетболісти не залучаються до спонсорської допомоги. А в Європі все
навпаки – команди живуть лише зі спонсорською підтримкою (15 млн. дол.), тоді як
ліцензійна діяльність майже не приносить прибуток.
В ході дослідження інших надходжень до яких входять: прибутки від рекламної
діяльності, від концесії спортивних споруд, від паркування машин глядачів під час матчу,
тощо, нами було виявлено, що NBA має прибуток 4.5 млн. дол., а Євроліга ULEB 5 млн..дол..
Аналізуючи доходи команд нами було дослвджено і видатки, графічне зображення
порівняння видатків обох ліг представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняння середніх показників видатків в
NBA і Євролізі ULEB
№
Видатки
Сума
NBA
Євроліга ULEB
1
Загальний фонд зарплати
$ 2.010.189.550
$ 720,226,872
2
Середній payroll на кл уб
$ 67.006.318
$ 30,009,453
3
Максимальний контракт
$ 24.806.250
$ 4,62,265
4
Мінімальна зарплата
$ 473.000
$ 190,000
5
Середня зарплата гравців
$ 4.457.183
$ 1,105,112
6
Гравців з з/п 10 (2) млн. і більше
13.75%
12,55%
7
8

Гравців з з/п 1 млн. і більше
Гравців з з/п менше 1 млн.

66,74%
19.51%

60,09%
27,36%

В ході дослідження загального фонду заробітної плати нами було встановлено
різницю між американським і європейським баскетболом майже у 3 рази. Загальний фонд
зарплати в NBA становить більше ніж 2 млрд. дол.,а в Євролізі ULEB цей фонд складає
трохи більше ніж 720 млн. дол.
При аналізі ліміту зарплати на клуб (payroll) встановлено, що в NBA цей ліміт
становить трохи більше 67 млн. дол.., а в Євролізі ULEB – 30 млн. дол.., що в свою чергу
свідчить і про рівень зарплат в обох лігах.
Що стосується найбільш оплачуваних представників ліг, то слід зазначити, що
максимальний контракт в Америці в 6 разів більший ніж в Європі. Американський
баскетболіст Кобі Браянт отримує 24.8 млн. дол.., тоді як власник найбільшого контракту в
Європі Теодорос Папалукас заробляє лише 4,62 млн. дол. на рік. Американські володарі
мінімальних зарплат багатші за європейських в 2.5. рази. В NBA мінімальна зарплата
становить 473.000 дол., а в Євролізі ULEB – 190.000 дол. Також в 4 рази відрізняється і
значення середньої зарплати баскетболіста. В Америці ця цифра становить 4.45 млн. дол., в
Європі -1.1 млн. дол.
При виведенні середньої кількості баскетболістів, які отримують зарплату більше ніж
10 млн. дол.. ми виявили, що в європейському баскетболі відсутні такі представники.
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Кількість таких баскетболістів в NBA становить 13.75% (62 особи) всіх баскетболістів.
Гравці Євроліги ULEB можуть пишатися зарплатами більше 2 млн. дол.. Їх кількість складає
12,55% (45 осіб) всіх баскетболістів.
Кількість спортсменів, які отримують більше 1 млн. дол. В Америці дорівнює 66,74%,
тобто 300 баскетболістів. В Європі їх кількість трохи менша – 60,09%, тобто 217 армійців.
Досліджуючи зарплати найбідніших спортсменів, а саме тих, які отримують менше 1
млн. дол.., ми визначили наступні дані: В NBA їх число дорівнює 88 баскетболістам, тобто
19.51%; в Євролізі ULEB – 99 спортсменів (27,36%).
Аналізуючи статті видатків обох ліг нами було відмічено, що американський
баскетбол значно заможніший, ніж його аналог в Європі.
Порівнюючи ефективність економічної діяльності в командах NBA і Євролізі ULEB
можна зробити певні висновки:
в обох лігах однакові складові видатків, до яких віднесено: виплату на
зарплату спортсменам, транспортні видатки, оплата житла та харчування гравців у матчах на
виїзді, придбання устаткування, інвентарю, спортивної форми тощо. Найбільша зарплата
гравців в NBA і Євролізі ULEB становить 24.8 млн. дол. та 4.62 млн. дол.. відповідно.
Мінімальна зарплата складає 473 і 190 тис. дол.. у гравців з Америки та Європи відповідно;
експериментально доведено, що ефективність економічної діяльності двох ліг
відображається в рівні заробітних плат гравців, наявності зірок в командах. До складу NBA і
Євроліги ULEB належать і гравці мільйонери, але на відміну від NBA в Євролізі ULEB
відсутні гравці, які отримують більше 10 млн.дол. за рік.
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АМЕРИКАНСЬКОМУ БАСКЕТБОЛІ
Анотація. У статті розглядається значення тактичної підготовки баскетболістів
високого класу під час змагальної діяльності. Проаналізовано вибір тактичних схем гри
американських і європейських баскетболістів в різних ігрових ситуаціях на прикладі
чемпіонату Європи.
Ключові слова: тактика, змагання, баскетбол, захист, напад, NBA, євроліга ULEB.
Актуальність. Усі вміння та навички, набуті гравцями у процесі навчання,
реалізуються при вирішенні тактичних завдань під час гри у захисті та нападі. Тактика гри
містить у собі розмаїття індивідуальних і групових тактичних дій, слушне використання яких
дозволяє подолати протидію захисту суперника.
На думку Леонова А.Д. та Л.Ю. Поплавського тактична підготовка визначає цільову
спрямованість і зміст роботи з загальної та спеціальної фізичної підготовки, технічної
озброєності гравців, уточнює їх функціональні обов'язки в команді, визначає вибір системи
гри, конкретизує параметри моделей команд і гравців, модель змагальної діяльності. Саме
тому тактичну підготовку можна вважати як таку, що узагальнює   підготовки,
визначає організацію гри у нападі та захисті. Тактичний зміст ігрового процесу є
фундаментом для розробки багаторічної програми підготовки баскетболістів високої
кваліфікації [3].
Баскетбол є одним із найпопулярніших видів спорту, що має багато шанувальників за
динамічність, азарт спортивної боротьби команд-суперників, легкість і невимушеність
володіння гравцями м’ячем під час виконання прийомів гри у складних ігрових ситуаціях,
що постійно змінюються[5].
Як стверджують В.Д. Ковальов та Ю.М. Портнов, невпинно зростаюча конкуренція в
міжнародному спорті спонукає фахівців (тренерів, учених) до пошуку нових рішень
теоретичних і практичних питань тактики й стратегії гри, оптимізації учбово-тренувального
процесу на підставі загальних закономірностей і принципів ведення спортивної боротьби в
баскетболі[1,4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На думку Гомельского А.Я. та Коряги В.М. для успішного ведення гри насамперед
необхідна індивідуальна майстерність баскетболістів, їхнє уміння орієнтуватися в
ігрових ситуаціях, правильно використовувати кожний ігровий прийом. Слід
навчитися взаємодіяти з партнерами, досягати взаєморозуміння і узгодженості дій.
Гравцям слід виявляти ініціативу, рішучість, бути самовідданими у грі, виконувати дії
впевнено і швидко, що безперечно позначиться на ефективності дій усієї команди[1,2].
Як стверджує Портнов Ю.М тактика нападу дає команді можливість вибирати і
використовувати найбільш доцільні засоби, способи і форми ведення планомірної атаки
залежно від конкретного суперника і моменту ігрової діяльності[5].
Організація захисту впливає на характер подальших дій у нападі. Чим активніше
команда діє у захисті, тим більше можливостей для оволодіння м'ячем і переходу до
контратаки.
Мета дослідження полягає в дослідженні ефективності вибору різних тактичних схем
в ході змагальної діяльності.
Завдання дослідження:
1.
Порівняти особливості тактичних схем гри в євролізі ULEB та NBA;
2.
Проаналізувати особливості тактичної побудови гри на чемпіонаті
Європи.
Організація дослідження
Проведення дослідження умовно було поділено на 3 етапи:
Під час першого етапу ми проаналізували та узагальнили літературні джерела, в яких
висвітили загальну класифікацію тактики гри в баскетбол, проаналізували ведення ігрової
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діяльності в змаганнях проти різних суперників.
На другому етапі нами було визначено контингент дослідження і проведено
відеозапис ігор команд євроліги ULEB та NBA, та за допомогою методів математичної
статистики провели аналіз ведення тактичних дій в нападі та в захисті і визначили
найефективніші тактичні схеми гри. Для визначення найпопулярніших комбінацій в
змагальній діяльності ми провели порівняння особливостей тактичних схем гри
баскетбольних команд євроліги ULEB та NBA.
Результатом третього етапу стало порівняння особливостей тактичних схем гри
команд євроліги ULEB та NBA.
Результати дослідження
Прогнозування спортивних досягнень здійснюється на основі постійного та
виваженого порівняння сил команди з силами суперників, досвіду змагальної боротьби,
поглядів і можливостей головних суперників та визначеними можливостями команди.
Таким чином при виборі тактики гри команди необхідно спиратись на низку
факторів, які зумовлюють ефективність та результативність гри. Проаналізувавши тактичні
дії команд провідних ліг та асоціацій ми прийшли до певних поглядів.
В національній баскетбольній асоціації більшість команд використовують атлетичний
баскетбол де перевага
значному прояву індивідуальних техніко-тактичних якостей
баскетболістів. При такій гри на задній план виходить комбінаційна гра команди. Однак це
повністю компенсується тим, що в командах є гравці екстракласу, які спроможні самотужки
приводити команду до перемоги. Даний спосіб ведення тактичних дій призводить до того,
що вся команда намагається грати на одного гравця, а він в свою чергу привести її до
перемоги. Однак бувають такі випадки, коли це не призводить до позитивного результату
матчу.
Команди, які приймають участь в європейських чемпіонатах навпаки більш часто
використовують комбінаційний баскетбол, де перемагає команда, яка має в своєму арсеналі
більше тактичних схем та тактичних розробок. Також в Європі дозволяється
використовувати зонний захист, що в свою чергу значно розширює захисний потенціал
команд і дає змогу використовувати сильні та уникати слабких сторін кожної з них.
Проте на сучасному етапі спостерігається тенденція до міграції американських
баскетболістів до Європи та європейських атлетів до Америки. Наведемо лише тільки деяких
з провідних баскетболістів, які перейшли до NBA або в Європу: Тони Паркер (Франція),
Дирк Новицьки (Німеччина), По Газоль (Іспанія), Предраг Стоякович (Чорногорія), Шару
нас Ясікявічус (Литва) та По Джетер, Маркус Фейсон, Джон Роберт Холден, Траджан
Ленгдон, Маркус Горі та ін.
Однак охарактеризувавши різні погляди на тактику ведення дій в нападі та захисті
необхідно не тільки визначитись в перевагах та недоліках кожного але й дослідити найбільш
ефективні.
Найкращим способом для порівняння різних варіантів тактики гри є проведення
спільних змагань. Тому в ході дослідження ви проаналізували записи ігор чемпіонату
Європи з баскетболу 2011 року, який проходив у Литві. До уваги брались лише тільки ті
команди, які потрапили до чільної четвірки. Так ми дослідили гру збірної команд Німеччина
(одним з лідерів команди є Дирк Новицький центровий команди «Даллас Маверікс») збірної
команди Франції (одним з ключових гравців є Тоні Паркер, який є плеймейкером «СанАнтоніо Сперс»), збірної команди Іспанії (основний центровий збірної По Газоль, лідер
«Голден Стейт Варіорс») та збірної команди Росії (основний плеймейкер збірної Джон
Роберт Холден в минулому громадянин США та гравець національної баскетбольної
асоціації).
Аналізуючи виступ команд на турнірі зазначимо, що чемпіонами Європи стали гравці
збірної команди Іспанії, срібними призерами збірна Росії та бронзовими збірна Німеччини.
Дослідження тактики гри кожної з команд показали, що не зважаючи на те, що в командах
грають провідні баскетболісти NBA, які характеризуються високим рівнем індивідуальної
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майстерності, на чемпіонаті вони показували комбінаційний та командний баскетбол. В іграх
чемпіонату Європи чітко просліджується, як вдало тренерський штаб різних команд обирав
тактику на гру з використанням сильних сторін.
Підсумовуючи результати виступу на чемпіонаті Європи різних команд необхідно
зробити певні висновки:
- на сучасному етапі рівень технічної підготовленості гравців провідних збірних та
професійних клубів доволі високий і досягнення високих результатів можливе лише тільки
при використання ефективних тактичних схем на гру;
при виборі ефективних тактичних схем команди необхідно враховувати ряд
факторів серед яких є – можливості власної команди (антропометричні показники гравців,
збалансованість команди, універсалізація гравців, рівень фізичної та технічної
підготовленості, тощо).
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. В статье рассматривается значение тактической подготовки
баскетболистов высокого класса во время состязательной деятельности. Проанализирован
выбор тактични схем игры американских и европейских баскетболистов в разных игровых
ситуациях на примере чемпионата Европы.
Ключевые слова: тактика, соревнование, баскетбол, защита, нападение, NBA,
евролига ULEB.
Annotation. In the article the value of tactical preparation of basketball-players of high class
is examined during contention activity. The choice of taktichni charts is analysed
Keywords: tactic, competition, basket-ball, defence, attack, NBA, evroliga of ULEB.

УДК 37.091

Горбачова А.О.

ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ
БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Анотація. У статті розглянуто проблему національного виховання наприкінці ХІХ –
початку ХХ століття в науково-педагогічній діяльності українського педагога,
громадського і культурного діяча Бориса Грінченка.
Ключові слова: національне виховання, школа, освіта.
Навчання рідною мовою — один із провідних принципів освітньої системи Бориса
Грінченка. Спираючись на досвід прогресивних педагогів, психологів, мовознавців, він
розвиває їхні думки щодо діалектичної єдності мови і мислення, наголошує на тому, що мова
є виразником найістотніших національних ознак: психологічних, світоглядних,
64

етнографічних. Б. Грінченко переконаний, що мислення перебуває в нерозривному зв'язку з
мовленням. Одним із перших серед українських педагогів він творчо осмислив найсуттєвіше
в спадщині О. Потебні: «Устами таких людей, як О. О. Потебня, вона каже, що думка й мова
невпинно впливають одне на одне і коли не розвивається мова, то не може розвиватися і
думка. Таким робом доходимо ми до того, що виховання конче мусить бути національне,
система виховання повинна бути така, щоб у їй народність мала відповідне собі місце».
Педагогічна потреба навчання рідною мовою безперечна: «І справді, ми бачимо таку річ,
що завжди діти, що вчаться своєю рідною мовою, розумніші, більше в їх хисту, й думкою
вони моторніші, ніж ті, кому затуркують голову мовою чужою». Народ одвертається від
чужомовної школи, бо вона, на думку одного з літературних героїв Грінченка, «однімає
школяра в сім'ї, навчає його згорда, зневажно дивитися на своїх людей, кида його на другу
роботу і робить з його нечесну людину». А причина цього та, що «школа вчить незрозумілою
мовою і промовляє до дитини чужими образами». Устами свого героя Марка Кравченка Б.
Грінченко проголошує: «На Вкраїні школа повинна бути вкраїнською, мовою науки на
Україні повинна бути мова вкраїнська» [3, 142].
Важливою професійною якістю педагога є його педагогічний такт. Він ніби цементує всі
якості вчительської особистості, робить їх корисними у процесі навчання й виховання.
Педагогічний такт — характерна риса того вчителя, образ якого постає з оповідань
«Украла», «Непокірний», «Екзамен». Пригадаймо, як в оповіданні «Украла» учні під
впливом учителя Василя Митровича змінили своє ставлення до Олександри. На дітей
вплинула виважена поведінка вчителя, його уважне ставлення до їхньої однокласниці,
бажання в усьому розібратися, його тактовність, милосердя й доброта.
Привертає увагу та довіра й повага, з якою школярі ставляться до вчителя. Для них дуже
важлива саме його думка, вони прислухаються до його порад, діють як їхній наставник.
Педагогічна проникливість, і спостережливість, уважність, бережне ставлення до особистості
учня, розсудливість, урівноваженість, товариськість допомогли вчителеві розв'язати
конфлікт і посіяти зерно людяності й доброти в дитячі душі [4].
Ці якості були властиві і Борису Грінченкові. Приїхавши на нове місце роботи в село
Нижня Сироватка, що на Сумщині, педагог побачив заляканих і затурканих школярів, які
нікого й нічого не поважають. Причина цього була зрозуміла: попередник Грінченка
відзначався аморальністю, невихованістю, безкультур'ям. Усуваючи всі наслідки
колишнього виховання, Б. Грінченко, як згадує Марія Загірня, не карав учнів, не залишав без
обіду, а ласкою та добрим словом очищав дитячі душі. Звичайно, доброзичливість і щирість
у стосунках з учнями підвищували .авторитет учителя. А той педагог, який має любов і
повагу дітей, досягає кращих результатів у навчанні й вихованні.
Значну роль у розбудові української національної школи відіграли підручники, створені
Б. Грінченком. У часи національного гноблення учні Олексіївської школи навчалися за його
«Українською Граматикою» та «Рідким словом», які були побудовані на основі генетично
близького й рідного українській дитині матеріалу — українському фольклорі й найкращих
зразках української класичної літератури. Навчаючи дітей рідної мови, Б. Грінченко
збагачував їхній світогляд знаннями з історії та географії України, виховував високі
громадянські й морально-етичні почуття. Він свідомо обрав для навчання грамоти-звуковий
аналітико-синтетичний метод, розробив правильну методику навчання письму.
Педагогічна спадщина Бориса Грінченка заслуговує на увагу як науковців-дослідників,
так і педагогів-практиків. Дослідження, творче засвоєння і; втілення ідей видатного
українського педагога в життя,; сучасної школи забезпечує її утвердження на засадах,
гуманізму, демократизму й національної визначеності.
Кожний народ, що дбає про справу національного відродження, насамперед ставить
питання про становлення і нормальне функціонування національної школи, бо тільки через
неї можна якнайшвидше підвищити національну самосвідомість, виховати патріотичні
почуття.
Як педагог Б.Грінченко відзначався глибоко прогресивними переконаннями. У
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численних розвідках («Яка тепер народна школа на Вкраїні», «На беспросветном пути. Об
украинской школе», "Якої нам треба школи" та інших) він наголошував на необхідності
створення мережі українських національних шкіл. Навчання рідною мовою - один із
провідних принципів освітньої системи Б.Грінченка. Спираючись на досвід прогресивних
педагогів, психологів, мовознавців, він розвиває їхні думки щодо діалектичної єдності мови і
мислення, наголошує на тому, що мова є виразником найістотніших національних ознак:
психологічних, світоглядних, етнографічних. Педагогічна потреба навчання рідною мовою
безперечна: "І справді, ми бачимо таку річ, що завжди діти, які вчаться своєю рідною мовою,
розумніші, більше в їх хисту, й думкою вони моторніші, ніж ті, кому затуркують голову
мовою чужою" [2, 52].
Усупереч діючим нормам, Б.Грінченко викладав українською мовою, використовуючи
складений самостійно буквар, який уперше був надрукований під назвою "Українська
граматика до науки читання й писання" у 1907 році. Він був автором і читанки"Рідне слово";
редактором "Словника української мови" - першого великого зібрання лексичних фондів
української мови; керівником київської культурно-освітньої громади "Просвіта";
перекладачем видатних творів світової культури.
Б. Грінченко надавав дуже великого значення ролі книжки в житті людини, а особливо
дитини. Результатом творчого пошуку педагога була вміло організована робота з книжкою в
процесі навчання й виховання. Читання українських книжок на уроці було заохоченням і
нагородою за самостійно і заздалегідь виконані завдання. Робота продовжувалась
комплексом позакласної: учні писали рецензії на прочитані книжки, на твори однокласників
тощо. Упродовж 1888 1889 років у школі, де працював Б.Грінченко, видавався рукописний
журнал "Думка", куди вміщувалися перші літературні спроби учнів, а також фольклорні
матеріали, зібрані у своєму селі. На заняттях із старшими учнями практикувалися навіть
лекції з українознавства, які передусім формували національну свідомість [1].
Втрачаючи рідне коріння, людина відрікається від найсвятішого - любові й поваги до
народних традицій, звичаїв, моралі. Втрата відчуття національної приналежності,
співвіднесення себе з певним етносом більшістю його представників перетворює народ у
натовп, свідчить про глибоку й всебічну деградацію нації. Б.Грінченко розумів, що, лише
пробудивши в народу національне самоусвідомлення, можна сподіватися на його
національне, політичне й соціально-економічне самовизнання. Більшість тих проблем, які
стосувалися розширення мережі українських національних шкіл і хвилювали педагогів,
просвітян, серед яких був і Б.Грінченко, лишаються актуальними й сьогодні. Отже, зайвий
раз переконуємося, що сучасним педагогам необхідно глибоко та всебічно вивчати й
популяризувати творчість Б.Грінченка, чиє життя було віддано благородній справі
національного виховання.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема национального воспитания в конце ХІХ –
начале ХХ века в научно педагогической деятельности украинского педагога, общественного и
культурного деятеля Бориса Гринченко.
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beginning of ХХ age in scientifically pedagogical activity of the Ukrainian teacher, public and cultural
figure Boris Grinchenko.
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ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Анотація. У статті розкрито проблему впровадження технології інтерактивного
навчання учнів початкової школи на уроках природознавства. Наведено приклади
застосування різних форм і методів інтерактивного навчання, орієнтованих на шкільну
практику.
Ключові слова: учні, учитель, початкова школа, технологія інтерактивного
навчання, методи, форми навчання, уроки природознавства.
Одним із пріоритетних напрямів державної політики в освітній галузі в
Національній доктрині розвитку освіти визначено оновлення форм організації
навчально-виховного процесу [5]. Потреби життя, шкільна практика дають нове
розуміння навчання. Суттєві зміни в методиці навчання, які відбулися протягом
останнього десятиліття, свідчать про поступове усвідомлення широким учительським
загалом нової філософії освіти, необхідності орієнтації процесу навчання на розвиток
особистості учнів [1].
Аналіз наукових досліджень і публікацій учених показав, що основним проблемам
освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці присвячено низку праць науковців,
зокрема: роботи Л. Ващенко, Л. Даниленко, П. Дроб’язка, О. Дусавицького,
Дж.Мейерса, С. Подмазіна, О. Савченко та ін.
Учені переконливо доводять, що прискорення темпу життя, великий потік знань,
що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне
рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю
різноманітних джерел інформації. У зв'язку з цим, серед традиційних форм та методик
навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні.
Питання про використання інтерактивних методів навчання в психологопедагогічній літературі посідають важливе місце, оскільки вони відкривають для дітей
можливості співпраці, стосунків, пізнання довкілля.
Розробкою елементів інтерактивного навчання займались Василь Сухомлинський,
педагоги-новатори 70–80-х років Віктор Шаталов, Шалва Амонашвілі, Євген Ільїн. На
їхніх творчих знахідках ґрунтується теорія і практика розвивального навчання. Тому,
коли сучасні зміни в суспільстві спонукають педагогів шукати інновації та
впроваджувати їх у навчальний процес, вчителі повернулися до інтерактивного
навчання, удосконалюючи інтерактивну технологію його та адаптуючи до умов
сьогодення. За словами О. Пометун, «інтерактивна технологія – жива нитка, що пов'язує
вчителя з кожним учнем і учнів між собою. Таке нововведення – не данина молоді й не
самоціль. Це лише простий і надійний спосіб створити атмосферу активної праці,
творчості і співробітництва, взаєморозуміння в класі» [3, с. 9].
Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Слово «інтерактив»
прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» — взаємний і «act» — діяти.
Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. Одні вчені визначають
його як діалогове навчання: "Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти чи
знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким67

небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання — це перш за все діалогове навчання, в
ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня" [4].
За визначенням С. Пометун та Л. Пироженко: "Сутність інтерактивного навчання
полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної
взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в
співпраці) [3, с. 7], де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами
навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають,
вміють і здійснюють.
Ефективність впровадження інтерактивного навчання на уроках природознавства
зростає за умови, що вчитель правильно і доцільно підбирає методи інтерактивного
навчання, керуючись анатомо-фізіологічними, психологічними та особистісними рисами
учнів четвертих класів, а також планує урок з урахуванням індивідуальних особливостей
кожного з учнів, таких як темперамент, розвиток мислення та мовлення, пам'яті, уваги,
уяви.
У шкільній практиці використовуються різні форми та методи інтерактивного
навчання. Досліджуючи питання впровадження інтерактивних методів навчання в
початковій школі ми опиралися на поділ методів на дві великі групи: групові та
фронтальні.
Структура навчального процесу, який передбачає дидактичну гру, складається з 4
етапів: 1. Орієнтація. Вчитель характеризує тему, яка вивчається, основні правила гри та
її загальний хід. 2. Підготовка до проведення. Розподіл ролей, вивчення ігрових завдань,
процедурні питання. 3. Проведення гри. Вчитель стежить за грою, фіксує наслідки
(підрахунки балів, прийняття рішень), роз'яснює те, що незрозуміле. 4. Обговорення гри.
Вчитель керує дискусійним обговоренням гри (що сподобалося; коли виникали
труднощі; які ідеї з'явилися протягом гри). Увага приділяється зіставленню імітації з
реальним світом, установленню зв'язку гри зі змістом навчальної теми.
Проаналізувавши різні моделі навчання на основі гри, подаємо їх загальну схему:
1. Створення ігрової проблемної ситуації. 2. Хід гри: дії учасників за ігровими
правилами, розгортання ігрового сюжету, підведення підсумків, самооцінка гравців,
аналіз ігрової ситуації, підсумки гри.
Для учнів, які беруть участь у грі виділяються такі правила: чітко дотримуватись
своєї ролі; намагатись слухати партнерів та вчителя; не коментувати діяльність інших,
перебуваючи в ролі; намагатись поставитися до своєї ролі як до реальної життєвої
ситуації, в яку ви потрапили; вийти з ролі по закінченні сценки; брати участь в її аналізі.
Однією з форм роботи на уроках є аналіз ситуації, реального випадку, життєвого
конфлікту. Для розбору певної ситуації необхідно звертати увагу на основні моменти.
Якими є факти: Що відбулося? Де і коли? Хто учасники ситуації? Що ми про них
знаємо? Які факти є важливими? Які другорядними? Що в описі є фактами, а що
думками, оцінками тощо? У чому проблема ситуації: У чому полягає конфлікт? Яке
питання нам треба вирішити, розв'язуючи ситуації, якщо вони суперечливі? Якими
можуть бути аргументи: Які аргументи можуть бути наведені на захист позиції кожної зі
сторін? На які документи, інформацію ми можемо спиратися, захищаючи ту чи іншу
позицію? У чому полягає рішення: Яким буде розв'язання ситуації? Чому саме таким?
На що ми спираємось, обираючи таке рішення? Якими можуть бути наслідки такого
рішення? Чи існують інші шляхи розв’язання?
Дискусія дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або з
суперечливого питання. Використання методу дискусії на уроках природознавства в
початковій школі активізує розумову діяльність учнів, розвиває логічне мислення та
зв'язне мовлення. Дискусія - метод обговорення ситуації, висловлення своєї точки зору з
приводу конкретного питання. Дискусія повинна бути проблемною. Світовий
педагогічний досвід накопичив низку прийомів організації обміну думок, які є
згорнутими формами дискусії [2, с. 4–6]. До них належать: «круглий стіл»; «засідання
68

експертної групи» («панельна дискусія»); «форум»; «дебати»; «засідання суду»
(рекомендується використовувати не раніше 4 класу, оскільки в 4 класі починається
вивчення «Громадянської освіти»).
Використання інтерактивних методів навчання на уроках природознавства
відповідає особистісно-орієнтованому навчанню. Інтерактивне навчання підвищує
рівень знань учнів, формує вміння та навички, розиває комунікативну компетентність,
надає можливості спілкування в колективі.
Впровадження інтерактивних форм та методів у практику на уроках
природознавства у початкових класах потрібно починати з простих («Мозковий штурм»,
«Коло ідей) та поступово переходити до більш складних («Діалог», «Метод
моделювання ситуації» та ін.)
Серед інтерактивних методів навчання, орієнтованих на практику виділяємо такі
основні групи: 1. Методи, що використовуються для введення в тему уроку та
активізації роботи учнів: 1) метод «АБВ»; 2) «Постав на голову»; 3) «мозковий штурм»;
4) «Замальовування та записування ідей ».
2. Методи розробки та поглиблення нового змісту навчання: введення учнів в
роботу на робочому місці; 2) проблемні ситуації; 3) робота в малих групах; 4) креативні
методи; 5) рольова гра; 6) «бесіда за круглим столом».
3. Методи контролю мети навчання та завершення навчальної теми уроку:
1) проблемні ситуації; 2) робота в малих групах; 3) креативні методи; 4) рольова гра; 5)
«бесіда за круглим столом»; 6) «метод шпаргалок».
Метод «АБВ» можна використовувати під час введення в нову тему (наприклад,
Земля в Сонячній системі. Сонце – найближча до Землі зірка. Планети Сонячної
системи») для активізації уваги учнів, пробудження в них інтересу до вивчення новою
матеріалу та контролю знань, роботи над темою.
Метод «Мозковий штурм» означає вільне висловлення ідей, думок на задану
проблемну тему (навіть, якщо вони фантастичні, неможливі в еалізації), але без критики та
обговорення. Ці ідеї фіксуються, систематизуються й оцінюються (наприклад, при вивченні
теми: «Глобус — модель Землі. Південний і Північний полюси Землі. Екватор»).
При вивченні теми «Погода рідного краю в різні пори року (температура повітря,
опади, напрям вітру)» доцільним є використання методу «бесіда за круглим столом».
Бесіда проводиться за круглим столом у невимушеній атмосфері й за змістом в основному
визначається учнями. Вона зорієнтована на якусь загальновідому тему без суворого
переслідування мети досягнути чіткого результату. Це особлива форма дискусійного
навчання з обговоренням. Мета даного методу полягає в сприянні розвитку соціальної
компетенції учнів через вільний обмін досвідом і думками та вироблення толерантного
ставлення до висловлювань і переконань інших.
Переваги інтерактивного методу навчання полягають у тому, що: за один і той же
проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; досягається високої
результативності у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь. Розвивається навчальна
діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль); формуються мотиви
навчання, гуманні стосунки між дітьми; формуються вміння співпрацювати.
Впровадження системи інтерактивного навчання приносить користь: конкретному
учню – усвідомлення включення в спільну роботу, комунікативи у готовність до роботи у
групах на інших уроках, розвиток рефлексії, становлення суб’єктивної позиції в навчанні;
навчальній групі – розвиток навичок спілкування і взаємодії у малій групі, формування
ціннісно орієнтованої єдності групи, прийняття моральних норм і правил спільної
діяльності; класу: оцінювання процесу і результату спільної діяльності, підвищення
пізнавальної активності класу, розвиток аналізу й самоаналізу у процесі групової роботи;
у траєкторії зв’язку «клас–учитель» – нестандартний підхід до організації навчального
процесу, підвищення пізнавальної активності класу, багатомірне опанування навчального
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матеріалу, формування готовності до особистісної взаємодії.
Використання інтерактивних методів навчання на уроках природознавства в
початковій школі допомагає досягнути триєдиної мети навчання: навчальної,
розвивальної та виховної. При використанні інтерактивних методів навчання на уроках
природознавства рівень знань учнів якісно та кількісно поліпшується.
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Аннотации. В статье раскрыта проблема внедрения технологии интерактивного
обучения учеников начальной школы на уроках природоведения. Приведены примеры
применения разных форм и методов интерактивного обучения, ориентированных на
школьную практику.
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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕРЕДСТАРТОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ, ЯК СКЛАДОВОЇ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЕСЛЯРІВ
Анотація. У статті розглядається питання вивченні тенденцій передстартової
підготовленості веслярів. На основі теоретичного і практичного аспекту розроблені
методичні рекомендації передстартової підготовленості веслярів.
Ключові слова: передстартова підготовленість, психологічна підготовка,
веслярі.
Актуальність. Останнім часом, особливе значення приділяється психологічній
підготовці спортсменів. Вона цікавить багатьох тренерів, фізіологів і психологів спорту
протягом багатьох років. Відомо, що в спорті без психологічного напруження і
налаштування немає продуктивної роботи. У напружені періоди спортивної діяльності
підвищується чуттєвість спортсмена до різноманітних стресових факторів [1, 2].
Вивченням питань веслувального спорту займалися ряд авторів Гаврилов В.Н. (1980),
Ємчук І.Ф. (2000), Земляков В.Є. (1995), Середіна А.А. (1982) та інші. Які розглядали
різноманітні сторони підготовки веслярів в тому числі і психологічну.
При організації тренування веслярів різного віку, орієнтуючись на модель
психологічної підготовки, необхідно постійно приділяти увагу формуванню в них психології
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спортсмена високого класу. Психологічна підготовка до змагань на сьогоднішній день є
однією з актуальних проблем в підготовці спортсменів. Вирішення даної проблеми має,
перш за все, практичну реалізацію – для досягнення високих і значних результатів на
міжнародній спортивній арені.
Мета дослідження – на основі теоретико-практичного аспекту встановити вагомі
рекомендації щодо передстартової підготовленості веслярів, як складової психологічної
підготовки.
Об’єкт дослідження – психологічна підготовка веслувальників.
Предмет дослідження – передстартова підготовленість веслувальників.
Виходячи з мети, об’єкта і предмета дослідження були поставлені наступні
завдання:
1. Вивчити основи передстартового стану в теорії спорту.
2. Визначити основні рекомендації до передстартової підготовленості
спортсменів-веслувальників.
Тренер, який готує резерв, повинен максимально інформувати спортсменів про ті
вимоги, які їх чекають на рівні збірної команди, отже максимально наближувати умови
власних тренувань до цих вимог. Циклічна робота ставить спортсмена в жорсткі умови для
виконання одноманітної і монотонної роботи в суворому режимі, обмеженим темпом, часом і
простором. Циклічна робота в цьому режимі здатна викликати ряд психічних станів, які
значно впливають на ефективність тренування і на подальшу реалізацію функціональної
підготовленості у змаганнях [3]. Перш за все, найчастіше виникає стан моногонії, що
характеризується втратою інтересу, зниженням активності, поява ознак втоми до появи
реальної втоми. Стан психологічного пересичення виникає тоді, коли тренування тривають
без зміни умов. Найчастіше воно виникає по завершенні підготовчого періоду, коли
спортсменам починає набридати монотонна робота. В цьому випадку виникає сильний
психологічний конфлікт: небажання працювати в попередньому режимі, негативне
відношення до нього входить в протилежність сильним мотивам, готуючи спортсмена
продовжувати підготовку до головного старту сезону. В результаті замість апатії,
загальмування виникає стан напруження та турбування з можливими афективними
розрядами, які можуть прийматися за стомлення та бути приводом для зниження
навантаження [1].
На практиці часто зустрічаються спортсмени, які прекрасно проявляють себе під час
тренування, але програють на змаганнях. Основна помилка таких спортсменів в тому, що
вони тренуються заради тренування, забуваючи що головний підсумок їх спортивної
діяльності – високий результат. Тому, в процесі тренування, рекомендується постійно
усвідомлювати, що все це робиться для успішного виступу на змаганнях.
Змагання – це перевірка процесу тренування, перевірка себе в порівнянні як з собою
так і з іншими. Основна мета – підведення підсумків тренування і визначення подальших
шляхів спортивного росту чи удосконалення [2, 3]. Перед змаганнями, коли сама ситуація
носить напружений характер і сприяє психологічному стресу, рекомендується знизити таке
напруження. А тому, вказівки і настанови тренера не повинні носити невротичний характер,
хоча повинні звучати твердо і рішуче.
Для кращої готовності спортсмена до відповідальних змагань необхідно
дотримуватися врівноваженого стереотипного режиму, уникати в останні дні серйозних змін
як в тренуванні так і в житті. Тренування веслувальника перед гонками повинно проходити з
відповідним психологічним налаштуванням до змагальної ситуації [4].
В передстартових станах у спортсменів часто спостерігається скованість як в
скелетних м’язах, так і в душевному стані. Слідкувати за власним психологічним станом
повинен вміти сам спортсмен. Без суворого самоконтролю, без знання самого себе не може
бути зрілого спортсмена, який здатен керувати собою перед змаганнями. Рекомендується
проводити бесіди [1].
Одна з форм передстартової підготовки веслярів – підготовка стану спокою і не
71

сприйняття нової обстановки. Це методика психологічного загартування по відношенню до
реакції на нову обстановку, облаштування дистанції, місця проведення змагань, суперників.
Приблизно за 5-7 днів до початку крупних змагань спортсмени попадають в атмосферу, що
порушує нервово-психологічну рівновагу. Тому, вони повинні навчитися стримувати власні
почуття. Краще проводити індивідуальні бесіди. Рекомендується тренерові скласти перелік
можливих негативних моментів і готувати до них веслувальника. Ось деякі з них [1]:
незвичні умови змагань; результати жеребкування; незвичні чи різко змінні погодні умови;
зміна встановленого стартового часу; особливості суперників; вплив на спортсмена інших
осіб команди; рівень змагань; зміна інвентарю чи обладнання; помилка в оцінці власних
можливостей і можливостей суперників.
Знання основних несподіванок, що можуть зустрітися у змаганнях, допоможе
готуватися до них і успішніше їх подолати при їх появі.
Обов’язково перед змаганнями рекомендується звертати увагу на характер
підготовленості весляра в психологічному плані. Характер психологічного налаштування
залежить від емоційно-вольового налаштування.
Завдання психолога команди і тренера – формування самооцінки у спортсмена, що
сприяє мобілізації його перед змаганнями. Це досягається шляхом порівняння спортсмена з
суперниками виділяючи їх слабкі сторони. Зазвичай, за 4-5 дні до старту резонно провести
тренування, що контролює швидкісні здібності, з легким налаштуванням під час прокату між
серіями. Напередодні дня змагань головне завдання – утримати себе від активних дій на
дистанції і не перевіряти «себе на воді» [2, 4].
Кожному спортсмену рекомендується висловлювати і записувати на магнітофон
власні переживання і враження. Професор Земляков В.Є рекомендує ряд прийомів
регулювання передстартового емоційного стану веслувальників, як засоби психологічної
підготовки [1]: регуляція власних емоційних станів на основі виконання спеціальних вправ;
довільна регуляція рухів; спеціальні види масажу; регуляція емоцій; вербальний вплив на
емоційну сферу весляра; довільні зміни спрямованості і концентрації уваги; зміцнення
відчуття впевненості у власних силах.
В теорії спорту детально розглянутий передстартовий стан спортсменів і методи його
регуляції. Так, нами встановлено, що розрізняють три форми передстартового стану: бойова
готовність, стартова лихоманка, стартова апатія. Виділяють й вагомі складові, як фактори
впливу на передстартовий стан: страх, острах, тривога, побоювання, боязкість,
розгубленість, розпач, радість. Як засоби регуляції передстартового стану, фахівці
рекомендують аутогенне тренування, тренінги, слухати музику, проводити індивідуальні
бесіди.
Висновок. При організації тренувального процесу веслярів фахівці рекомендують
індивідуально готувати спортсменів в психологічному аспекті вивчаючи характер і
темперамент кожного спортсмена, налаштуванні психіки спортсменів на змінні зовнішні
фактори, як сприятливі, щоб вони ніяк не вплинули на бойову готовність весляра. Гонка, яка
успішно завершилася спортсмену рекомендується переживати емоційно один день. Бо з
наступної доби знову починається кропітка робота до нових перемог.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучении тенденций предстартовой
подготовленности гребцов. На основе теоретического и практического аспекта
разработаны методические рекомендации предстартовой подготовленности гребцов.
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Summary. The article discusses the study of trends in the pre-training rowers. Based on
theoretical and practical aspects of the pre-developed guidelines training rowers.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАТЕГОРИИ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»И ТВОРЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕОНИДА
АНДРЕЕВА
Аннотация. В статье рассматривается «художественный эксперимент» как
литературоведческая проблема. Выявлены аспекты толкования этой категории в
современной науке, формы и принципы её функционирования в литературе. Нетрадиционно
эксперимент осмыслен в творчестве Леонида Андреева.
Ключевые слова: художественный эксперимент, литературный процесс, опытноапробативные стратегии.
Довольно часто литературу рубежа ХІХ – ХХ веков и последующего ХХ столетия
определяют как экспериментальную [2]. Интенсивные творческие разведки, вызывающие к
жизни разнообразные «интеллектуальные проекты» [2, с. 19], феноменальные траектории
литературного процесса – составляющие традиционных представлений о «художественном
эксперименте». Стереотипное осмысление эксперимента как процесса намеренной
«качественной» трансформации художественных матриц и сведèние его к пресловутым
художественно-поэтическим нововведениям [4; 5], позволяет практически каждого крупного
писателя этого периода признать экспериментатором.
В исследованиях последнего времени наметилось расширительное понимание этого
явления, функционирующего и в творчестве, и в жизни мастеров слова. Однако приходится
констатировать, что так до конца и не конкретизированный в качестве самостоятельной
категории, но активно культивируемый современной филологической наукой термин
«художественный эксперимент» не лишён смысловой многозначности.
Так как экспериментальное традиционно прилагается исключительно к «продукту»
творческого мышления, а не к самому акту его созидания, то эксперимент в
литературоведении соотносится как правило с формальной стороной произведений – планом
выражения – и практически не связывается с планом изображения, содержания. В
рассуждениях исследователя Сергея Чупринина, отмечено, что эксперимент направлен на
«деконструкцию (и деструкцию) традиционных представлений о смысле, задачах,
содержании (курсив наш – Л. И.) … произведений изящной словесности» [6, с. 674]. В этом
качестве эксперимент может трактоваться как всеобъемлющая творческая стратегия, корпус
которой составляют специфичные приёмы структурирования сюжета, построения интриги,
создания характеров, выражения идеи произведения, взаимодействия писателя с читателем и
т.д. Этот ракурс авторского экспериментирования не раскрыт в теории литературы. Однако
искусство рубежа веков дало ярчайший пример такого творческого подхода к
художественному пересозданию реальности. Так, в творческой лаборатории Леонида
Андреева категория художественного эксперимента выявляет особые основания, и в этом
плане авторская стратегия, реализующая «экспериментальный» способ освоения сущего,
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уникальна для литературы рубежа ХІХ – ХХ веков. Истинная оригинальность писателя, за
которым уже давно закрепилась слава автора-экспериментатора (в традиционном
понимании), сказалась в новых критериях выявления и апробации истины, напрямую связанных
с экспериментом как видом интеллектуально-творческой деятельности. Экспериментальная
стратегия писателя явилась следствием его критической позиции. Творческая диалектика
художественного эксперимента Андреева имеет три основания: сомнение в истинности
готовых формул; неприятие умозрительности мыслительных процессов, оторванности идей
от жизненной практики; признание логической «выводимости» одних знаний из других
несовершенной. Именно в этом дискурсном пространстве и складывается
экспериментальный принцип постижения и осмысления нравственных постулатов, опытноапробативный критерий обоснования их действенности в активном диалоге с реципиентом
текста.
Экспериментальный «формат» выявления истины и её художественного воплощения
придаёт идеям автора рельефности, наглядности и, следовательно, убедительности. Эффект
зримости, достигнутый за счёт текстовой демонстрации «опыта», открывает новые
возможности построения художественной картины мира. Каковыми ни были бы цели и
программы, формулируемые мастерами слова во все времена, стремление превращать
абстрактные идеи-концепции в «зримые» остаётся неизменным. Своеобразную традицию в
истории словесности формируют сюжеты-испытания волшебных сказок, апробация веры
библейских персонажей, утончённые «ловушки» Гамлета, а также авторский опыт по
зондированию читательского восприятия чудаковатого героя (Дон Кихот). Особый импульс
экспериментальное искусство получает в XVIII веке, когда литература становится
«плацдармом» для проверки самых смелых философских теорий (Д. Дефо, Г. Филдинг,
А. Прево, Д. Дидро, Вольтер, Д. Свифт, Л. Стерн). Психологию «надрывов» и «вывертов»
представителей нового поколения вскроет в сюжетах-«пробах» и поступках-опытах героевидеологов Ф. М. Достоевский. Сложный поведенческий комплекс таких персонажей Леонида
Андреева, как Навуходоносор («Из глубины веков»), Иуда («Иуда Искариот»), отец
Богоявленский («Сын человеческий»), «дедушка» («Мои записки»), Генрих Тиле («Собачий
вальс»), и авторская установка на его расшифровку сокрыты именно в «опытных» деяниях
героев.
В теории литературы рубежа веков существует ряд дефиниций, отражающих наличие в
художественном творчестве экспериментальных механизмов. Принцип рационализации
творческого мышления находит отражение в идее о единых основаниях науки и литературы
(Ш. Леконт де Лиль, О. Бальзак, Г. Флобер). Её кульминацией станет концепция
«экспериментального романа» Э. Золя [1], своеобразно преломлённая в теории
литературоведа Д. Н. Овсянико-Куликовского [3]. Всех их привлекала идея применения в
сфере гуманитарного знания точных, почти научных критериев. В своей работе
«Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве» (1903) Овсянико-Куликовский
утверждает, что в отличие от изображения картины мира такой, какой она есть
(наблюдательный метод), экспериментальные принципы «нарочитого подбора черт» и
«особого освещения образов» [там же] подчинены «целям и запросам разных сфер жизни»
[там же] – политике, общественным течениям, философским и научным идеям. Поэтому
«субъективность и экспериментальность в художественных процессах обывательского
мышления <…> обусловливаются тем, что для обывателя это – приёмы наиболее удобные и
лёгкие, сами собой навязывающиеся ему», а у мастеров слова «они вытекают из
особенностей их дарования, из склада их ума» [5, с. 95]. Искусственно созданные
художником-экспериментатором образы и ситуации учёный считает возможным сравнить с
целенаправленным воспроизведением природных явлений в научном эксперименте.
Экспериментальность как психологическое, по Овсянико-Куликовскому, свойство
творческого мышления автора, стремящегося к воспроизведению жизни в форме опытноапробативных построений [3, с. 99–100], многое объясняет в творческих интенциях Леонида
Андреева, для которого эксперимент служит лакмусовой бумажкой общественных
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процессов, последствия которых автору важно как предугадать, так и проверить.
Художественный потенциал апробативных технологий уникален. И всё же «научный»
арсенал эксперимента, то есть чётко выстраиваемое «лабораторное» подобие жизни для
получения конкретных результатов, литература не может использовать в чистом виде – ведь
в процессе творчества человек выступает одновременно и субъектом и объектом познания.
Одним из немногих соблюдаемых художниками-экспериментаторами условий классического
научного эксперимента остаётся активное воздействие на исследуемый предмет, ибо
сущность всякого опыта «и состоит в сознательном изменении тех или иных свойств объекта
для выяснения их роли в целом» [5, с. 232]. Поэтому литературе, помимо достижения
конечного результата, главенствующего в научной экспериментальной деятельности,
насущно необходимо изобразить характер и формы преломления тех или иных идей,
образов, ценностей в индивидуальном и общественном сознании; важна оценка цели, задач,
последствий проверки социальных и духовных максим «на изломе».
Именно практический эффект, достигаемый в результате творческих «манипуляций»,
делает акт экспериментального познания уместным в литературной практике. И несмотря на
условность художественно-экспериментального исследования, невозможность применения в
литературе «микроскопа» и «химических реактивов» (К. Маркс), точность, свойственная
научному методу апробации, гарантирует определённую достоверность и сфере словесности.
Экспериментально-апробативный модус как стержневой в художественной стратегии
Леонида Андреева насыщал творчество писателя материалом, который казался автору более
значительным, чем тот, что до сей поры обнаруживался в развёрнутых дискуссиях героев по
тому или иному поводу. Сама действительность, ставшая «плацдармом» для множества
социально-психологических вариантов эксперимента-инварианта, стимулировала обращение
к опытной ситуации-«пробе» в литературе. Целенаправленное утверждение не только
возможности, но и продуктивности выпадов против устоявшихся духовно-этических норм
переросло у писателя в целостную стратегию исследования глубин человеческих отношений
и самой сущности онтологических закономерностей, апробируемых в условиях
исторического «пике» (например, в «Сашке Жегулеве» это период межреволюционного
экспроприаторства, в «Дневнике Сатаны» – разгар Первой мировой войны). Поэтому
выявление смысла и значения категории «художественный эксперимент», определение роли
экспериментики в формировании художественной картины мира начала ХХ века, её
типологии, принципов и средств текстовой реализации в творчестве авторовэкспериментаторов, в числе которых особое место занимает Леонид Андреев, позволит
должным образом прояснить особенности литературного процесса обозначенной эпохи, а
также природу дарования и характер творческих завоеваний Леонида Андреева как одной из
знаковых фигур литературы рубежа веков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В АТР
(НА ПРИМЕРЕ АСЕАН)
Аннотация. В статье представлено современное положение АзиатскоТихоокеанского региона и перспективы его развития на примере организации АСЕАН
Ключевые слова: интеграция, АСЕАН, перспективы.
В современной мировой экономике региональная интеграция становится
объективной закономерностью развития международных экономических отношений.
Региональная экономическая интеграция присуща всем странам независимо от их уровня
развития и географического местонахождения. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион
является одним из основных центров экономической интеграции мира. В настоящее время
этот регион является более процветающим и стабильным, чем когда-либо за всю свою
историю развития.
Ряд экономик АТР в настоящее время изучает возможность заключения
многосторонних соглашений о свободной торговле. Одним из них может стать соглашение
о зоне свободной торговли «АСЕАН+3» (государства АСЕАН плюс Китай, Республика
Корея и Япония).
С тех пор как процесс начинался в 1997, сотрудничество АСЕАН+3 расширяется и
углубляется. Оно включает сотрудничество в областях продовольственной и
энергетической безопасности, финансовое сотрудничество, торговля средствами
производства, управление бедствиями, поддержание контактов, разработки в сельском
хозяйстве и борьба с бедностью, перемещение рабочей силы, различного рода заболевания,
изменения окружающей среды и преступления, включая терроризм. Также упрочняется
связь в области торговли. На 13й Конференции, состоявшейся в октябре 2010 года в Ханое,
лидерами стран – участниц были приняты обязательства по повышению связи транспорта в
пределах АСЕАН. Страны ждут реализацию Многостороннего Соглашения АСЕАН о
Полном снятии ограничений с пассажирских воздушных услуг и Стратегического Плана
транспорта АСЕАН в 2011 – 2015 годах [4].
Отношения АСЕАН и Китая основываются на пятилетних планах в рамках, которых
76

устанавливаются цели, достижение которых необходимо для дальнейшего сотрудничества.
Таким образом, на 13-й Конференции АСЕАН – Китай, состоявшейся в октябре 2010 года
был разработан новый План Действий на 2011 – 2015 года.
АСЕАН и Китай согласились сотрудничать в одиннадцати приоритетных областях, а
именно: сельское хозяйство, информационная и технологическая виды связи, человеческая
разработка ресурсов, разработки бассейна Меконг, инвестиции, энергетика, транспорт,
культура, здравоохранение, туризм и окружающая среда [2].
Япония является важным торговым партнером и инвестором АСЕАН. Между
Японией и АСЕАН в 2008 году 14 апреля было подписано Исчерпывающее Экономическое
Партнерство в области торговли товарами, услугами, инвестиционном и экономическом
сотрудничестве. Данное партнерство должно усилить экономические связи и создать
больший и более эффективный рынок с большими возможностями в этом регионе [3].
Другим предложением является формирование ЗСТ в формате «АСЕАН+6» (члены
АСЕАН плюс Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония).
Между Австралией, Новой Зеландией и АСЕАН действует ЗСТ согласно условиям,
которой стороны обязуются прогрессивно уменьшать и/или устранять таможенные
пошлины на товары других сторон в соответствии со своей спецификацией таможенных
тарифов. Данное соглашение вошло в силу с 1 Января 2010 и теперь осуществляется всеми
сторонами, кроме Индонезии. Соглашение будет полностью реализовано к 2015 [1].
Степень успешности такой интеграции будет обусловлена такими факторами, как
устойчивость развития взаимоотношений стран АСЕАН с Китаем; нормализация
взаимоотношений Японии с Китаем и Южной Кореей; складывающийся баланс сил в АТР.
Следуя задаче превращения к 2020 году в азиатскую копию Евросоюза, АСЕАН
предусматривает создание сразу трех общностей: Сообщества безопасности (СБА),
Социокультурного сообщества (СКА) и Экономического сообщества (ЭСА). Для АСЕАН
поддержка сотрудничества такого формата достаточно выгодна и означает, прежде всего,
возможность сбалансированного развития отношений, как с Китаем, так и с Японией.
В ближайшие 10 лет в Восточной Азии продолжится формирование новой, отличной
от истории создания ЕС, интеграционной модели.
Экономическое Сообщество АСЕАН (ЭСА) должно быть целью местной
экономической интеграции к 2015. ЭСА предусматривает следующие ключевые
характеристики: единственная рыночная и промышленная база, конкурентоспособность,
экономические разработки, полная интегрированность в глобальную экономику.
Области сотрудничества ЭСА включают в себя:
• разработку ресурсов и возможности их использования;
• профессиональную квалификацию;
• консультирование в сфере микроэкономики и финансов;
• применяемые меры по финансированию;
• более глубокая связь между инфраструктурой и связью;
• разработка электронных сделок;
• внедрение производства региона для продвижения местных ресурсов;
• повышение участия частного сектора в построении ЭСА.
Таким образом, ЭСА превратит АСЕАН в регион со свободным движением товаров,
услуг, инвестиций, квалифицированным трудом и более свободным потоком капитала [5].
Несмотря на отсутствие адекватного интеграционного взаимодействия в данном
регионе, в результате достигнутых в 2005 г. договоренностей учредительного Саммита
стран Восточной Азии, в 2020 г. в регионе будет сформирована зона свободной торговли.
Окончательной целью для ЗСТ АСЕАН (AFTA) является установление нулевых тарифных
ставок. Страны-члена прилагают усилия к общему устранению импортных тарифов на все
группы товаров, для достижения окончательной цели зоны свободной торговой. Совет
AFTA установил сроки достижения поставленных целей для стран – основателей и новых
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участников. Для стран – основателей цели должны быть достигнуты в 2015 году, а для
новых участников – 2018 год. Ожидается, что такие действия позволят создать внутренний
рынок со свободным движением товаров в пределах региона. Общее устранение импортных
тарифных ставок должно дать максимальный эффект в повышающейся региональной
экономической конкурентоспособности АСЕАН в отношении остальной части мира [6].
К 2020 г. еще не будет сформировано единое экономическое пространство в
Восточной Азии. Экономическая интеграция в Восточно–Азиатское Сообщество (ВАС)
будет возможна только на основе интеграционных процессов в формате АСЕАН плюс три, а
успех этого формата будет зависеть, прежде всего, от интеграционной близости трех стран
ВАС – Японии, Китая и Южной Кореи, что, в свою очередь, не возможно без
интеграционного прорыва в китайско-японских отношениях. Сдвигов здесь следует также
ожидать не ранее середины 20-х годов – времени омоложения китайского и японского
руководства и реализации планов АСЕАН по созданию «Экономического Сообщества
АСЕАН» к 2015-2020 годам [7].
Таким образом, в ближайшей перспективе в АТР наблюдается бурный процесс
интеграции на экономической основе. Страны, принадлежащие Южно-Тихоокеанской зоне
и Восточной Азии, установили между собой прочные связи, прежде всего, в экономической
сфере, которые будут складываться, и развиваться под действием будущих угроз и вызовов.
Помимо традиционных задач хозяйственного развития, экономикам региона предстоит
решать многочисленные проблемы, порождаемые серьезными демографическими и
структурными изменениями, ростом энергетических и инфраструктурных потребностей, а
также вызовами для окружающей среды. К основным угрозам и вызовам в АТР относятся:
северокорейская ядерная проблема; территориальные споры в Южно-китайском море;
политический конфликт между Китаем и о. Тайвань; энергетическая безопасность СВА;
новые и «нетрадиционные» угрозы (терроризм, пиратство, экологические и природные
катастрофы, угрозы эпидемий и т.п.).
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АДЕКВАТНІСТЬ ПОЗИЦІЇ БАТЬКІВ ЩОДО ПІДЛІТКА ТА ЇЇ ОЗНАКИ
Анотація. У статті проаналізовано поняття адекватності позиції батьків щодо
підлітка та визначено її ознаки.
Ключові слова: сім’я, підліток, батьківська позиція, адекватність.
Проблема розвитку і становлення особистості підлітка дотепер залишається однією з
найскладніших проблем у педагогічній психології. Її розв’язання потребує комплексного
психолого-педагогічного підходу, адже на процес становлення особистості впливають
різноманітні чинники: спадковість, виховання в сім’ї та школі, навколишнє оточення.
Виступаючи як особливий етап становлення особистості, підлітковий вік є складним
процесом особистісного розвитку, якому притаманні різнорівневі характеристики соціальної
зрілості. Рівень можливостей підлітка, умови і швидкість його соціального розвитку
пов’язані з усвідомленням підлітком себе і своєї належності до суспільства, мірою засвоєння
прав і обов’язків, оволодіння світом соціальних стосунків, насиченістю далеких і близьких
зв’язків, їх диференціацією.
Зі становленням дорослості у підлітка змінюються характер та особливості
сприймання суспільних інститутів, ієрархії суспільних зв’язків, змінюються його мотиви,
міра їх відповідності суспільним потребам, а також бачення себе в суспільстві.
Зростаюча акселерація сучасних підлітків, їх прискорений фізіологічний розвиток і
нестримне бажання швидко стати дорослими впливають на весь хід становлення
особистості. Різкий перехід від дитинства до дорослості характеризується появою
суперечливих тенденцій, які впливають на: невизначеність пріоритетних цінностей у
підлітків, їх прагнення бути вільними, незалежними, відсутність у них справжньої
відповідальності за виконання обов’язків, за власну поведінку, несамостійність підлітків у
прийнятті рішень і виборі важливих життєвих інтересів, прояв у них інфантильної
акселерації. Суттєва перебудова загальної спрямованості особистості підлітка ускладнює
формування його особистості, гальмує розвиток внутрішньої позиції дорослого.
Закономірності розвитку особистості підліткового віку досліджувалися вченими:
К.О. Абульхановою-Славською, М.І. Алексеєвою, І.Д. Бехом, І.С. Булах, М.Й. Боришевським, Л.
Колбергом, Л.Є. Коршуновою, Т.В. Морозкіною,
Н.П. Нечаєвим, Ж. Піаже, С.Л.
Рубінштейном, М.В. Савчиним, В.Ф. Сафіним, Ф. Хайдером та ін.
Сім’я чинить вирішальний орієнтаційний вплив на формування особистості: становлення
характеру, формування ціннісних орієнтацій, провідних пріоритетів, соціальної зрілості
(Ю. Альошина, М. Громико та ін.). Сімейні умови, включаючи соціальний стан, рід занять,
матеріальний рівень і рівень освіти батьків, значною мірою визначають життєвий шлях дитини.
Крім цілеспрямованого виховання, яке здійснюють батьки, на дитину впливає внутрішньосімейна
атмосфера загалом, причому ефект цього впливу проявляється з віком, відбиваючись у структурі
особистості.
За останнє десятиліття помітно збільшилась кількість змістовних досліджень проблеми
переходу від дитинства до дорослості (М. Боришевський, В. Конел, Н. Максимова,
Т. Мальковська, Т. Снєгирьова, М. Удовенко, О. Василенко, М. Ярошко та ін.). Однак недостатньо
розробленою, а відтак актуальною, залишається проблема взаємин батьків і дітей у цьому віці.
Адже з кожним новим поколінням вона ставиться по–новому, залежно від тієї соціальної ситуації
розвитку, у якій вони перебувають. Виникають нові проблемні ситуації, які потребують вивчення.
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Здебільшого, криза взаємин між підлітками і батьками виявляє себе у сфері спілкування.
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. психологія і поведінка підлітків в Україні зазнали
помітних змін. Порівняно з попередніми поколіннями, діти цього віку є більш розкутими та
самостійними, швидше починають орієнтуватися в сучасному суспільстві. Водночас, стикаючись з
доволі сумними реаліями життя, частина підлітків стають цинічними та байдужими до
навколишнього світу, погіршуються їхні взаємини з батьками, більш помітними стають егоїстичні
спрямування, зростають показники девіантної поведінки, агресія та інші негативні прояви.
Батькам важче добирати і застосовувати адекватні стратегії виховного впливу на підлітка на тлі
потужних впливів засобів масової інформації, які пропагують культ сили, бездуховність. Відтак,
актуальності набуває проблема батьківської позиції стосовно підлітка.
Дитячо-батьківські відносини є найбільш значимим компонентом виховного
потенціалу сім'ї. На різних етапах життя дитини вони виконують різні функції, й батьки порізному сприймаються дитиною. Підліток бачить у батьках насамперед старшого друга і
порадника.
Ефективність же батьківської позиції залежить від її адекватності, тобто контроль загальної
ситуації розвитку підлітка і конкретних виховних ситуацій, статево-вікових, індивідуальнопсихологічних особливостей вихованця, а також специфіки виховних ролей батька і матері. На
наш погляд, ознаками адекватності батьківських позицій є:
• динамічність;
• гнучкість;
• внутрішня і зовнішня злагодженість і компліментарність;
• прогнозованість.
Під динамічністю ми розуміємо зміну батьківських позицій, яка пов'язана зі зміною віку
дітей і батьків та соціальної ситуації. Гнучкість – обумовлена різноманітністю мікросоціальних і
виховних ситуацій в сім'ї підлітка зміна батьківських позицій. Внутрішня узгодженість передбачає
відсутність конфліктної взаємодії батьківської позиції з іншими позиціями особистості та її
стійкість. Зовнішня узгодженість завбачає узгодження батьківських позицій в плані їх
компліментарної позиції підлітка, зумовленої його психологічними особливостями.
Прогнозованість батьківської позиції означає здатність батьків взаємодіяти з дитиною в зоні його
якнайближчого розвитку, тобто взяти до уваги ті вимоги, які чекають дітей у їх завтрашньому дні.
За даними вітчизняних вчених, підлітки більш орієнтуються на батьків у
найголовніших цінностях, які важливі для їх майбутнього, а думка однолітків важливіша в
питаннях, що стосуються мінливих цінностей (наприклад, моди). Однак таке співвідношення
орієнтації можливе лише за умови високого рівня авторитету батьків, гармонійних відносин
між дітьми та батьками [4].
Батьківська сім'я – найважливіший фактор соціалізації та розвитку особистості
дитини. Вона володіє певними механізмами впливу на особистість, що формується. Вплив
сім'ї залежить від її виховного потенціалу та інших об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Багато вітчизняних дослідників звертають увагу на ригідність, неузгодженість,
непрогнозованість, нестійкість, суперечливість, жорсткість і підвищений лібералізм
батьківських позицій як визначальну характеристику відносин між дітьми та батьками та
взаємодії.
Зарубіжні дослідники також одностайні в оцінці домінуючої ролі сім'ї у формуванні
особистості. Аналізуючи типи керівництва батьків підлітками, вони приводять вагомі
аргументи проти автократичних, надліберальних, непослідовних і ригідних батьківських
позицій і аргументи за авторитетно-демократичні та гнучкі.
Адекватність батьківських позицій повинна бути пов'язана зі стадіями життєвого
циклу сім'ї та орієнтована на вік дітей, їх внутрішню позицію. Підлітковий вік збігається з
циклом відчуження дітей від батьків і тенденцією підлітків до відокремлення,
індивідуалізації, пошуків себе. За всієї удаваної опозиції до батьків, підліток потребує
психологічного захисту та підтримки сім'ї у взаєморозумінні та співпраці з батьками.
Експериментальні дослідження свідчать про те, що підлітки переважно все ще
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направляються батьками та поділяють їх цінності.
Підлітковий вік – це вік, який має якісно-своєрідну структуру психологічних
особливостей дітей, їх фізичного розвитку і неповторність стосунків між підлітком і
навколишнім середовищем. Т. В. Снєгірьова справедливо вважає, що для повноцінних
взаємовідносин важливо вчасно враховувати мінливу картину світу, нову соціальну ситуацію
з новими потребами й суспільними установками, тому важко надати перевагу певному стилю
взаємодії. У силу того, що в реальній сімейній практиці цей підхід реалізується рідко, часто
виникають конфліктні виховні ситуації.
Однак поведінка підлітка зовсім прямолінійно не пов'язана з тією чи іншою позицією
дорослих [5]. Одна і та ж лінія батьківської поведінки може викликати різні дитячі реакції. У
одних випадках поведінка дітей може будуватися за принципом «додатковості»: влада
дорослих доповнюється покорою дитини, а надання їй самостійності викликає ініціативу; у
відповідь на розумне батьківське переконання приходить слухняність, на погрозу – страх і
покора. Інші діти на ті ж дії батьків відповідають цікавим способом захисту: зіткнувшись із
нехтуванням, підліток може вести себе так, немов його люблять і цінують, тим самим ніби
закликаючи батьків змінити ставлення до нього. Нарешті, батьківське ставлення може стати
власною позицією дітей. Негативізм батьків у цьому разі перетвориться в неприйняття
підлітком власної особистості, низьку самооцінку.
Досить важко визначити найбільш оптимальну «дозу» в моделі взаємодії дітей і
батьків. Мабуть, найближче до цього той тип позиції дорослих, який можна назвати
демократичним. Він будується на основі діалогічності: і дорослий, і дитина представлені в
рівній мірі, тому навіть мета дисципліни тут своєрідна – навчити не слухняності, а
відповідальності.
13 – 15 років – це рубіж, коли починає встановлюватися рівновага відповідальності
між батьком і дитиною. Із розглянутої точки зору адекватними постають такі батьківські
позиції, які враховують особливості самої соціальної ситуації розвитку особистості підлітків,
їх статеві та індивідуально-психологічні особливості, відповідають динаміці розвитку
дитини.
Таким чином, адекватність батьківських позицій може бути розглянута в двох
аспектах. Із одного боку, вона передбачає соціально-рольову адекватність (батько-мати), їх
компліментарність в плані особистісних особливостей, з іншого – такі зміни батьківської
позиції, які не заважають відокремленню підлітків від батьків, визнають автономність
внутрішнього світу підлітка при збереженні емоційної близькості , зацікавленості і
відповідальності батьків за виховання. Це означає, що вони стають динамічними, гнучкими,
прогнозованими, зовні і внутрішньо узгодженими і компліментарними.
Такі психологічні особливості підлітків, як почуття дорослості, зміна внутрішньої
позиції особистості, відокремлення і рефлексія, перебудова відносин з дорослими та інші, є
індикаторами перебудови батьківських позицій.
Вплив батьківських позицій на підлітків здійснюється не прямолінійно, а через
внутрішню позицію особистості дитини та узгодження з нею, а також через психологічні
особливості дитини.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Анотація. В статті проаналізовані особистісні компоненти та фактори
формування досвіду моральної поведінки підлітків, що обумовлюють психологічні
детермінанти формування моральних якостей особистості.
Ключові слова: особистість, формування, розвиток, моральність, підліток,
поведінка, досвід, відносини, вплив, фактори.
Постановка проблеми. Підлітки і юнаки відчувають на собі вплив різних чинників
соціалізації: сім'ї, соціально-професійних цінностей дорослого покоління, юнацької
субкультури, стихійних спільнот, засобів масової інформації. Вплив цих факторів дуже
суперечливий і сприяє розвитку тенденції суперечливості цінностей, які вони обирають в
якості основних орієнтирів свого майбутнього життя та професійної діяльності.
Широке висвітлення моральне виховання і формування моральної поведінки
отримало в працях О.С. Богданової, Є.В. Бондаревської, Б.Т. Лихачова, І.С. Мар'єнко, В.А.
Сахарова, І.Ф. Харламова, Н.Є. Щуркової, М.Г. Яновської та ін.
Мета дослідження - проаналізувати особливості формування досвіду моральної
поведінки підлітків.
Результати дослідження. У науковій літературі сутність морального виховання
визначається як набуття вихованцями особистісних смислів поведінки, відповідно до норм
моралі [2; c.32].
Аналіз наукових публікацій [1; с.40], присвячених розумінню процесів розвитку і
формування особистості, свідчать, що дані процеси осмислені з різних сторін у роботах як
зарубіжних, так і вітчизняних філософів, психологів і педагогів, і певною мірою розкривають
питання становлення моральності у підростаючих поколінь.
До моральних якостей в різний час зараховувалися політичні (інтернаціоналізм,
патріотизм та ін.), соціальні (колективізм, громадський обов'язок та ін.), ідеологічні
(переконання та ін.), правові (дисциплінованість, старанність та ін.). Також зміст морального
виховання містить такі якості, як совість, сором, скромність, співчуття, непримиренність до
зла, любов, відповідальність тощо. Отже, моральність – це духовні якості, необхідні людині в
суспільстві, а також виконання правил, що визначають поведінку людини [3; с. 410].
В даний час гуманістична тенденція в області морального виховання набирає все
більшу силу. Моральне виховання розуміється як процес і результат формування у дітей,
підлітків, молоді духовного ідеалу і духовних цінностей як основи моральної поведінки
особистості, що складається в дотриманні громадських і загальнолюдських вимог та
збігається з внутрішніми переконаннями.
Виділяють п'ять груп варіантів поведінки:
- Спрямовані на досягнення успіху і служать підставою соціального визнання;
- Адаптаційні, які використовуються як техніки погодження з вимогами інших
людей та громадськими нормами;
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- Захисні, що використовуються в ситуаціях, вимоги яких перевищують можливості
людини в даний момент;
- Різні форми агресивних проявів [3; с.456].
Отже, під моральною поведінкою розуміють дотримання вимог моральності,
відповідність цим вимогам; поведінка, щоспіввідноситься з внутрішнім, духовним життям
людини. Моральна поведінка особистості має наступну послідовність: життєва ситуація породжене нею морально-чуттєве переживання - моральне осмислення ситуації і мотивів
поведінки, вибір і прийняття рішень-вольовий стимул - вчинок. Моральність людини
проявляється у свідомому дотриманні моральним принципам і в звичних формах моральної
поведінки [5; с.23].
В якості критеріїв морального виховання підлітків визначають наступні ціннісні
відносини:
Відношення
до
"Я"
як
до
цінності
(показник
адекватності
самооцінки підлітка);
Утвердження
цінності
іншої
людини
(показник
володіння
підлітком культурою міжособистісних відносин);
- Ціннісне ставлення до навколишнього світу (показник соціально-моральної
активності підлітка).
Особливо актуальним є процес формування досвіду моральної поведінки підлітків в
рамках теорії соціального виховання. Тому найбільш важливими його компонентами є
організація індивідуального соціального досвіду та індивідуальної педагогічної допомоги
вихованцям. Поняття індивідуальний соціальний досвід включає в себе:
1. Побут виховного простору (режим, етикет, традиції);
2. Життєдіяльність в умовах виховного простору (сфери життєдіяльності - гра, спорт,
спілкування, пізнання, предметна і духовна практика; стиль керівництва; співвідношення
управління і самоврядування);
3. Організація взаємодії (групова, міжгрупова, масова взаємодія) [2; с. 24].
На підставі всіх вищевикладених характеристик морального виховання формування
досвіду моральної поведінки розглядається як взаємозв'язок наступних процесів:
- Зміни, що відбуваються в особистості - інтериоризація моральних цінностей,
освоєння соціально-моральних форм поведінки, засвоєння моральних норм, набуття
вихованцями особистісних смислів моральної поведінки;
- Вплив і взаємовплив внутрішніх (вікових особливостей вихованців) і зовнішніх
факторів (моральні характеристики оточення) на зміни в особистості;
- З'єднання стихійного накопичення досвіду вихованцями і відносно керованого
освоєння досвіду вихованцями;
- Дія (вчинення моральних або аморальних вчинків), емоційний відбиток
(переживання етичних почуттів), рефлексивна переробка і присвоєння досвіду вихованцем;
- З'єднання наявного досвіду (варіантів поведінки, які використовувалися
особистістю в попередній взаємодії) і новоутворень;
- Якісні зміни в досвіді моральної поведінки;
- З'єднання виховних впливів, самовиховання і перевиховання.
Висновки. Сутність моральної поведінки полягає в усвідомленні людиною зв'язків і
відносин, які характеризують його як представника різних соціальних спільнот, починаючи
від малих груп (друзі, родина, навчальний колектив) і до великих соціальних груп (нація,
народ). Особливості досвіду моральної поведінки вихованців зв'язані з соціальним
оточенням, суспільним досвідом, виховним впливом, самовихованням та ін.
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Summary. The article analyzed the personality components and factors of experience moral
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ДО ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ
МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ

Анотація. У статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури автор
висвітлює основні шляхи формування культури міжстатевих стосунків школярів.
Ключові слова: статеве виховання, міжстатева культура, статева поведінка.
Звернення до морально-етичних цінностей українського народу, проголошення
людської особистості головним пріоритетом розвитку держави зумовили зростання інтересу
до проблеми статевого виховання молоді.
Сьогодні нагальна потреба підвищення ефективності статевого виховання у
загальному навчально-виховному процесі сучасної школи та сім’ї зумовлена кількома
причинами, серед яких найважливіші: прискорений статевий розвиток дітей (акселерація);
низький рівень обізнаності неповнолітніх з питань статевої сфери, низька якість та сумнівні
шляхи отримання інформації (однолітки, вулиця, засоби масової інформації та ін.);
поширення серед підлітків практики “вільного кохання”; нівелювання моральних цінностей
більшістю неповнолітніх та ін.
На жаль, сучасна українська педагогічна наука не має достатнього теоретично
обґрунтованого вирішення проблеми виховання статей, не зважаючи на те, що численні
дослідження сучасних вітчизняних учених (Т.Говорун, В.Кравця, О.Кузнецової, І.Мезері,
А.Нагорної та ін.) присвячені питанням статевої соціалізації, теорії та практиці підготовки
молоді до сімейного життя, статевого виховання школярів та збереження репродуктивного
здоров’я молоді. Тому метою даної статті є визначення змісту та завдань статевого
виховання школярів, розкриття шляхів формування культури міжстатевих стосунків
підростаючого покоління.
Під статевим вихованням ми розуміємо педагогічно організований процес
формування свідомості та поведінки дитини (у залежності від статі), залучення її до
загальноприйнятої системи статевих ролей у загальному контексті виховної роботи сім’ї і
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школи.
Також підкреслимо, що „статеве виховання має здійснюватись у комплексі, що
сприятиме формуванню здорової статевої поведінки. Якщо ж вичленити його, то це
фіксуватиме увагу дітей і ... може викликати в них передчасну еротизацію” [9; с. 71].
Серед основних завдань статевого виховання, на нашу думку, можна виокремити такі:
-

виховання культури інтимних почуттів: симпатії, дружби, кохання;
формування понять про біологічні та соціальні закономірності розвитку особистості,
психологічні особливості поведінки чоловіків та жінок;
- виховання рис жіночності у дівчат, рис мужності у хлопчиків;
- виховання самоповаги та поваги до представників протилежної статі, відповідальності за
власні вчинки;
- підготовку
юнаків
і
дівчат
до
створення
здорової
та
повноцінної
сім'ї, усвідомлена орієнтація на батьківство;
- формування навичок здорового способу життя.
Зазначимо, що завдання виховання взагалі, та статевого виховання зокрема, значною
мірою визначаються “суспільним замовленням”. Вони є динамічними і залежать від
народних традицій, менталітету, суспільного ладу, економічних відносин, політичної
системи та ін. Оскільки у світі не існує абсолютно тотожних держав та народів, саме це, на
нашу думку, унеможливлює існування єдиної універсальної виховної моделі.
Формування культури міжстатевих стосунків відбувається з перших днів життя
дитини у межах сім‘ї. Адже сім'я – це перша ланка, що забезпечує підготовку молоді до
створення власної родини, набуття досвіду сімейних стосунків. “Сім’я – це мала група, в якій
найбільш природно задовольняються важливі особистісні потреби людини. Тут вона набуває
потрібні соціальні навички, засвоює базові стереотипи поведінки та культурні норми...” [8; с.
114].
Під впливом спілкування батьків, їх авторитету, виконання ними сімейних обов‘язків
починає формуватися статева поведінка дитини. За словами Г. Ващенка „здорова родина є
основою здорового державного життя і однією з найважливіших передумов нормального
виховання молоді” [1; с. 109].
Нажаль, сьогодні спостерігаємо втрату сім’єю певної частини свого виховного
потенціалу. Таке становище можна пояснити деформацією статусу сім’ї в сучасному
суспільстві, зменшенням батьківського авторитету, розривом міжпоколінних зв’язків,
урбанізацією, зменшенням складу сім’ї тощо.
На нашу думку, проблеми сучасної сім’ї значною мірою зумовлені недостатньою
морально-психологічною підготовленістю молоді до подружнього життя, незнанням основ
міжособистісного та міжстатевого спілкування. Таку ситуацію можна пояснити тим, що
тривале замовчування суспільними інститутами питань статевого виховання призвело до
формування у свідомості населення певного табу на відкрите обговорення інтимних проблем
людини.
Водночас із сім’єю реально впливати на процес виховання дитини здатна школа,
оскільки вона виступає організованим середовищем, в якому виховний процес відбувається
цілеспрямовано та послідовно. Саме у школі дитина виходить за межі спілкування з
батьками та рідними і отримує власний досвід міжстатевого спілкування з однолітками.
Також школа постійно перебуває у колі наукових досліджень і отримує кваліфіковану
теоретичну допомогу. Ці дослідження спрямовуються на розв‘язання виховних завдань,
теоретично озброюють учителя сучасними технологіями та освітніми інноваціями.
Проте виховній системі української школи властиві певні недоліки, що призводять до
відхилень у статеворольовій поведінці учнівської молоді. Про нереалізований виховний
потенціал вітчизняної школи у справі статевого виховання яскраво свідчить статистика:
переважна більшість підлітків знаходять відповіді на питання статевої проблематики поза
межами школи (58,5 % в компанії однолітків, 47,7 % із засобів масової інформації) [5].
Серед аспектів статевого виховання сучасні науковці виділяють:
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1.

загальнопедагогічний (виховання волі, культури почуттів, стосунків,
засвоєння норм моралі);
2.
юридичний (знання основ сімейного законодавства);
3.
санітарно-гігієнічний (гігієна підлітків) [7; с. 93].
У процесі статевого виховання школярів важлива роль належить вихованню в них
культури міжстатевих відносин, поваги та гуманного ставлення до представників
протилежної статі. О.Рибалка у дослідженні з проблеми культури міжстатевих відносин
виділяє чотири основні напрями впливу на їх виховання: стихійні (друзі, юнацька
субкультура, нецілеспрямовані заходи ЗМІ, вуличні компанії); напівстихійні (релігія,
соціальне оточення, ЗМІ, література, мистецтво, Інтернет); цілеспрямовані (школа, сім‘я,
медичні установи, громадські організації); самовиховання (самоаналіз, самооцінка,
самопрогнозування, самовдосконалення, самоконтроль) [6; с. 52].
Формування культури міжстатевих відносин у навчально-виховній роботі школи,
разом із розв‘язанням інших завдань статевого виховання, реалізується сьогодні завдяки
використанню форм статевої освіти. Серед них можна назвати такі:
1. уроки з курсу „Етика і психологія сімейного життя”;
2. лекції і бесіди (медичні, юридичні, педагогічні);
3. конференції за книгами, виставами, кінофільмами;
4. молодіжні клуби;
5. диспути;
6. вечори;
7. самоосвіта [7; с. 93].
На нашу думку, процес статевого виховання в школах України має проходити
комплексно у поєднанні з моральним, естетичним, фізичним, розумовим, громадянським та
трудовим вихованням. Ми повністю погоджуємося з твердженням про те, що “статеве
виховання – не окрема сфера виховного впливу на особистість, воно... пронизує весь процес
творення особистості в цілому” [2; с. 16].
Таким чином, ефективне розв’язання завдань статевого виховання підростаючого
покоління, формування високої культури міжстатевих стосунків молоді сьогодні вимагає
висококваліфікованої підготовки педагогів, педагогічної просвіти батьків, пильної уваги
громадськості до проблем статевого виховання школярів.
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Annotation. The author in the article enlights the main ways of the school children’s sexual
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Key words: sexual education, sexual culture, sexual behavior.
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Кузьо Ірина

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Анотація. У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури
висвітлюються основні питання підготовки майбутніх вчителів початкових класів до
використання у своїй діяльності аудіовізуальних засобів навчання, розглядаються ключові
проблеми, що виникають в процесі навчання студентів.
Ключові слова. Аудіовізуальні засоби навчання, технічні засоби навчання, майбутній
вчитель початкових класів, готовність студентів до застосування ТЗН.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Відповідно до економічних,
політичних та соціальних змін, що відбуваються в українському суспільстві, змінюються і
вимоги до підготовки вчителя початкової школи. Одним із пріоритетних напрямків таких
змін є застосування в навчально-виховному процесі технічних засобів навчання, серед яких
одне із ключових позицій нині займають аудіовізуальні засоби. Як показує практика, саме
вони здатні істотно підвищити ефективність навчання у молодших класах. Але багато
вчителів не використовують звукозорові засоби навчання. Дехто просто боїться це робити, а
дехто не знає, як вони працюють та як правильно застосовувати їх в навчальному процесі.
Тому подекуди вчителі початкової школи взагалі не звертаються до цього виду ТЗН. За таких
умов дитина гірше засвоює матеріал, може втратити інтерес до предмета, багато
властивостей особистості не розвиваються або розвиваються на недостатньому рівні для
наступного навчання в середній школі. Щоправда існує й інша проблема, коли вчителі
занадто захоплюються використанням аудіовізуальних засобів. Це загрожує гальмуванням
розвитку абстрактного мислення, відволікає дітей від пізнання головного в темі, розсіює їх
увагу.
Звідси виходить, що технічні засоби навчання, зокрема аудіовізуальні, необхідні в
початковій школі, але вчителі повинні добре знати умови та специфіку використання таких
засобів на уроках. Із цієї причини набувають неабиякої актуальності питання підготовки
майбутніх вчителів початкової школи до використання ТЗН у навчально-виховному процесі.
Аналіз основних досліджень. Вирішенню проблем застосування технічних засобів
навчання присвячені праці С.Архангельського, В.Беспалька, А.Прессмана, Г.Суворової,
Л.Чашко, М.Шахмаєва та ін. Питання формування інформаційної культури педагога,
перспективи та проблеми застосування ТЗН і мультимедійних засобів розглядають В.Биков,
Р. Гуревич, А.Гуржій, К.Елшир, М.Жалдак, Ю.Жук, І.Захарова, М.Кадемія, Г.Кєдровіч,
В.Клочко, Г.Козлакова, А.Коломієць, Ю.Машбиць, І.Підласий, Є.Полат, І.Роберт,
С.Свириденко, О.Співаковський та ін. Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів висвітлено у працях Н.Бібік, О.Савченко, Г.Тарасенко, Л.Хомич,
І.Шапошнікової та ін. Підготовка учителів початкової школи із застосуванням
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інформаційних технологій досліджена у дисертаціях І.Богданової, С.Гунька, О.Майбороди,
Л.Панченко, О.Трофімова, О.Шиман та ін.
Аналіз матеріалів показує, що окремі аспекти застосування аудіовізуальних засобів
навчання є предметом досліджень учених, але проблема підготовки вчителів початкової
школи до використання аудіовізуальних засобів досліджена недостатньо.
Мета статті: на основі аналізу психолого-педагогічної літератури висвітлити
теоретичні питання підготовки майбутніх вчителів до використання технічних, зокрема
аудіовізуальних, засобів навчання.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що тільки 15% інформації
запам’ятовується при слуховому сприйнятті, 25% - при зоровому і 65% - при одночасному.
Більше 85% людей володіють переважно зоровою пам’яттю. Тому найпильнішої уваги
вимагають питання залучення в навчальний процес звукозорових засобів інформації. Це
дозволяє при найменших витратах часу давати необхідну кількість інформації, добиватися
глибокого її засвоєння. Особливо важливо досягти цього у початковій школі, яка закладає
базу для всього подальшого розвитку особистості.
У покращенні організації навчального процесу в молодших класах і підвищенні його
якості велику допомогу педагогам можуть надати технічні засоби навчання, зокрема такий їх
вид як аудіовізуальні засоби.
Аудіовізуальні (звукозорові) засоби навчання – це вид технічних засобів навчання
(ТЗН), за допомогою яких передається інформація, розрахована на сприймання органами
слуху та зору. Як і для інших ТЗН, основною їх функцією є забезпечення інформаційної
насиченості навчально-виховного процесу, усвідомленого засвоєння науково-теоретичних
знань. Такі засоби мають змогу долати часові та просторові межі, проникати у глибинну
сутність явищ і процесів; показувати явища у розвитку, динаміці; реалістично відображати
дійсність; емоційно забарвлювати інформацію. До аудіовізуальних засобів навчання
належать навчальні кіно, телебачення та відеозаписи [8; с.8].
Навчальне кіно з’явилося ще на початку ХХ століття. Масове його застосування в
загальноосвітній школі почалося у передвоєнні роки. Із того часу воно інтенсивно
розвивається і вдосконалюється. Фільми значно розширюють можливості навчального
процесу. За їх допомогою учні мають можливість спостерігати внутрішні процеси і явища,
які просто так побачити неможливо. Наприклад, здійснити мандрівку по земній кулі,
подорож у космос, побачити ріст рослини, розкриття квітки, більш глибоко усвідомити
історичні події минулих років [1; с.387].
Навчальне телебачення як засіб навчання, виховання і розвитку учнів увійшло до
загальноосвітньої школи порівняно недавно. Незважаючи на це, воно широко
використовується у сучасній школі, у тому числі й в початкових класах, завдяки
специфічним можливостям: показувати події у момент їх здійснення і на будь-якій відстані
від учнів; використовувати великий план, що наближає учнів до дії, предмета вивчення;
робити учнів співучасниками подій, які показуються на екрані (ефект присутності);
працювати на велику аудиторію (клас, група класів, усі учні школи); створювати найкращі
умови для спостереження (бачити лише те, що потрібно для навчання, виховання, розвитку).
Крім уроку, телепередачі розраховані і на позаурочну самостійну роботу учнів, гуртки,
секції, клуби, об’єднання, групи продовженого дня, а також на інформаційну та методичну
допомогу вчителеві [7; с.3].
Телевізійна передача має дуже вагомий недолік, на відміну від фільму: вона, як
правило, не повторюється. Для повторного перегляду її за допомогою відеомагнітофону
записують на відеострічку. Такі матеріали й називаються навчальними відеозаписами.
Кожний урок із використанням аудіовізуальних засобів навчання вимагає від
учителя початкової школи ретельної підготовки. Передусім важливо враховувати, що будьякі технічні засоби навчання не можуть замінити учителя. Це стосується і аудіовізуальних
навчальних засобів. Вони використовуються лише тоді, колі без них педагог не може
забезпечити якісного засвоєння знань, вихованості і розвитку учнів.
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Як засвідчує історико-теоретичний аналіз, використання аудіовізуальних засобів
навчання у початковій школі продовжує залишатися недостатньо ефективним. Як зазначає
О.Шиман, це пов’язано безпосередньо з тим, що в педагогіці вищої школи досі не
розроблено науково обґрунтованої дидактичної концепції їхнього раціонального
використання в логіці цілісного навчального процесу [9; с.219]. Внаслідок цього значні
витрати учителів початкових класів на аудіовізуальні засоби є неефективними: їх
застосування не дає очікуваних результатів.
На думку О.Трофимова, щоб аудіовізуальні навчальні засоби навчання змогли
повністю виявити свій дидактичний потенціал, необхідно виділити в них системотворчі
характеристики, які б відображали внутрішню єдність та програмно-цільову спрямованість
навчального процесу на підготовку майбутнього вчителя. Такими характеристиками
виступають професійні уміння студентів, причому функції системної реалізації
аудіовізуальних засобів навчання виконують відповідні аудіовізуальні та комп’ютерні
технології. Тому, на думку О.Трофимова, необхідно розробляти нові інформаційні
технології, дидактичні засоби, впроваджувати їх у навчальний процес, в першу чергу,
педагогічних вищих навчальних закладів [8; с.28].
На думку О.Царенка, одна із причин низького рівня підготовки майбутніх учителів
початкової школи до використання аудіовізуальних засобів навчання зумовлена наступним
фактом. У період з 1988 р. по 1993 р. в українських педагогічних вузах поступово замість
однієї дисципліни «Обчислювальна техніка та технічні засоби навчання» фактично з’явилися
дві розрізнені навчальні дисципліни: «Основи інформатики та обчислювальної техніки» і
«Технічні засоби навчання». Практика свідчить, що нині у більшості вищих педагогічних
закладів ці курси викладають співробітники різних кафедр [2; с.97]. Виходить, що немає
єдності в уміннях володіти технічними засобами та умінням застосовувати ці засоби в
навчанні дітей.
Сучасна початкова освіта характеризується застарілістю обладнань у багатьох
школах (найбільше це стосується шкіл сільської місцевості), відсутністю відповідних
навчальних посібників, де висвітлювалися б питання запровадження сучасних видів ТЗН у
навчально-виховний процес, скороченням годин на вивчення курсу ТЗН у педвузах,
недостатньою розробкою науково обґрунтованих педагогічних основ формування в
майбутніх учителів умінь застосовувати технічні засоби. Усе це стало тими вагомими
чинниками, які призвели до зниження рівня професійно-педагогічної підготовки студентів з
питань ефективного застосування ТЗН в цілому і аудіовізуальних засобів зокрема.
Аналіз кваліфікаційних характеристик свідчить, що рівень загальноосвітньої та
психолого-педагогічної підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі повинен
бути однаковим для всіх майбутніх вчителів, а також наводиться перелік знань, умінь та
навичок, якими має оволодіти випускник педагогічного вузу для ефективного проведення на
основі використання ТЗН загального навчально-виховного процесу в школі та конкретних
уроків і заходів за фахом обраної спеціальності. Із цим не погоджується вже згадуваний нами
О.Царенко. Він зауважує, що психолого-педагогічна, методична та технічно спрямована на
ТЗН підготовка студентів кожної спеціальності, як свідчить практика, неоднакова: по-перше,
рівень підготовки студентів до застосування ТЗН (у процесі вивчення дисциплін психологопедагогічного циклу) різний; по-друге, навчальними планами відводиться різна кількість
годин на вивчення ТЗН; по-третє, програми з курсу ТЗН не повною мірою враховують
специфіку роботи майбутніх учителів за обраним фахом. На сучасному етапі варіативність
викладання курсу «Технічні засоби навчання» зводиться тільки до різної кількості годин, які
передбачені програмами на вивчення ТЗН, в умовах неузгодженості змісту й методики
викладання курсу з потребами навчально-виховного процесу [2; с.99].
У процесі оволодіння аудіовізуальними засобами саме в майбутніх учителів
початкової школи виникають найбільші труднощі. Це пов’язано із багатогранністю
предметної спеціалізації дисциплін початкової школи та з необхідністю врахування
орієнтації навчально-виховного процесу на учнів молодшого шкільного віку. Адже майбутні
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вчителі молодших класів повинні бути підготовлені до викладання цілого комплексу
розрізнених навчальних дисциплін на основі запровадження сучасних технологій навчання й
технічних засобів їх реалізації, у тому числі й аудіовізуальних. Згідно кваліфікаційних
характеристик студенти педагогічних факультетів повинні знати: особливості сприймання
аудіовізуальної інформації молодшими школярами, вимоги до використання статичної
проекції в початковій школі, педагогічні можливості навчального кіно та телебачення для
розвитку та виховання дітей молодшого шкільного віку, дидактичні можливості та
особливості застосування навчального відеозапису в початкових класах.
Проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання
аудіовізуальних засобів навчання повинна розглядатися з урахуванням впливу мотивів, які
визначають характер і рівень активності особистості. Так, Л.Божович, В.Мерлін,
С.Рубінштейн у своїх роботах доводять, що досягнення результатів діяльності можливе
тільки при наявності достатньо позитивного відношення до неї або мотиву. Тобто
домінуючим компонентом, що повинен входити до змісту підготовки, повинен бути
мотиваційний компонент, що свідчить про готовність майбутніх учителів до такого виду
діяльності [5; с.201].
Отже, відповідно до цього основними складовими формування готовності студентів
до застосування аудіовізуальних засобів є: - засвоєння необхідних знань про них і
вироблення вмінь їх ефективно використовувати (перша складова); - формування
позитивного ставлення до використання технічних засобів у навчально-виховному процесі
(друга складова).
Першу складову формування готовності майбутніх учителів для застосування
аудіовізуальних засобів О.Царенко визначає як модель оволодіння технічними засобами. При
цьому друга складова взаємопов’язана з першою, бо лише на основі конкретних знань
формуються бажання та усвідомлення необхідності застосовувати ТЗН [2; с.100]. Лише у
тісному взаємовпливові на обидва вказані компоненти підготовка учителів до використання
аудіовізуальних засобів дасть результати.
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Аннотация. В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы
освещаются основные вопросы подготовки будущих учителей начальных классов к
использованию в своей деятельности аудиовизуальных средств обучения, рассматриваются
ключевые проблемы, которые возникают в процессе обучения студентов.
Ключевые слова. Аудиовизуальные средства обучения, технические средства
обучения, будущий учитель начальных классов, готовность студентов к использованию
ТСО.
Resume. The article, based on analysis of psychological and educational literature,
highlights the main issues of training of future teachers of elementary school to use in their work
audiovisual training, the article examines key issues that arise in the teaching of students.
Key words. Audio-visual teaching aids, training technical aids, the future teacher of
primary school, the willingness of students to the use of training technical aids.
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Лабунець Ольга

ВИКОРИСТАННЯ ВІТАГЕННОГО НАВЧАННЯ З ГОЛОГРАФІЧНИМ ПІДХОДОМ
ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Анотація. У статті розглядається проблема застосування у початковій школі
вітагенного навчання з голографічним підходом як реального шляху до істинної співпраці
вчителів та учнів, злиття освіти і самоосвіти, перетворення суб’єкт-об’єктних стосунків в
суб’єкт-суб’єктні, що уможливлює актуалізацію життєвого досвіду особистості, її
інтелектуально-психологічного потенціалу в освітніх цілях.
Ключові слова: початкова школа, вітагенне навчання, технології голографічного
методу, навчально-виховний процес.
Актуальність дослідження зумовлене постійним розвитком інноваційних процесів на
всіх етапах навчання у контексті сучасної парадигми освіти, зокрема: інтенсивним розвитком
інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії
сучасної освіти; гуманістично-орієнтованим характером взаємодії учасників навчальновиховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога
за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця,
готовності до сприйняття та активної діяльності в нових соціально-економічних умовах.
Результати численних вітчизняних досліджень свідчать про те, що школярі погано
володіють методологічними та економічними знаннями, про недостатню сформованість у
всіх учнів системи загальнолюдських компетенцій, які б дозволили їм стати ефективними та
активними учасниками соціуму.
Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен
володіти певними якостями, як-от: гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
самостійно та критично мислити; уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи
раціонального її вирішення; усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути
використані в оточуючій його дійсності; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
грамотно працювати з інформацією (вміти збирати, потрібні факти, аналізувати їх, висувати
гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або
альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити
аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем); бути
комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у
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різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких
конфліктних ситуацій; вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності,
інтелекту, культурного рівня [1, с. 15].
Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з
особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його
перебуває той, хто вчиться. Реформування загальної освіти супроводжується введенням
нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності, які мають конкретну мету –
створити такі умови навчання, за яких кожний би учень успішно навчався, розвивав свій
інтелект і був готовим до творчої самореалізації. Формування особистості та її становлення
відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов: створення позитивного
настрою для навчання; формування відчуття рівного серед рівних; забезпечення позитивної
атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; усвідомлення особистістю цінності
коллективно зроблених умовиводів; надання можливості висловити свою думку і вислухати
свого товариша; вчитель не є уособленням похвали і покарання, а виступає у ролі друга,
порадника, старшого товариша.
Усім цим вимогам відповідають інноваційні технології, сутність яких найбільш повно
розкрито у визначенні Асоціації з педагогічних комунікацій і технологій (США) [3, с. 23].
Використання інноваційних технологій, дозволяє пертворити процес навчання у цікаву
дослідницьку діяльність, під час якої розкривається і формується творча учнівська
особистість [2, с. 8].
Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найбільш
раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, уживаних у
навчанні, і як реальний процес навчання [4, с. 6].
В основу системи інноваційних технологій, які вчитель початкових класів
використовує на уроках природознавства, пропонуємо покласти вітагенне навчання з
голографічним підходом.
Вітагенне навчання – реальний шлях до істинної співпраці вчителів та учнів,
вихователів і виховуваних, реальний шлях злиття освіти і самоосвіти, перетворення суб’єктоб’єктних стосунків в суб’єкт-суб’єктні. Голографічний підхід – це об’ємне оволодіння
знаннями, що забезпечує реалізацію вітагенної освіти у процесі співпраці.
Вітагенне навчання – навчання, засноване на актуалізації (затребуванні) життєвого
досвіду особи, її інтелектуально-психологічного потенціалу в освітніх цілях. Перехід
вітагенної інформації в життєвий досвід відбувається через декілька стадій: 1-а стадія.
Первинне сприйняття вітагенної інформації, недиференційоване. 2-а стадія – оціннофільтрувальна. Особа визначає значущість отриманої інформації у філогенезі (із
загальнолюдських, групових, гностичних позицій), потім – в онтогенезі, тобто з позицій
особистої значущості. 3-а стадія – настановча. Особа стихійно або осмислено створює
установку на запам’ятовування інформації на конкретний період.
У педагогічній взаємодії дуже важлива співпраця. Чим вище рівень його організації,
тим успішніше йде педагогічний процес. Під співпрацею розуміється спільна діяльність
учасників навчального процесу, спрямована на досягнення єдиних цілей. Вона передбачає
три обов’язкові компоненти: чітке усвідомлення єдності цілей; чітке розмежування функцій
співпрацюючих сторін; взаємна допомога в реалізації завдань, які сприяють досягненню
поставленої мети, а головне – взаємне делегування повноважень. Учителі можуть делегувати
повноваження в тих випадках, коли слід спиратися на потенціал учнів, коли діти звертаються
до вчителя як до арбітра, посередника, “сповідника”. Співпраця народжується не водночас,
не одномоментно і далеко не на всіх стадіях вікового розвитку дітей. У молодшому
шкільному віці умовно можна виділити такі стадії (за А. Бєлкіним): наставництво –
вирішальна роль дорослих при зростаючій ролі дітей у наданні допомоги вчителеві,
поступове осмислення ними єдності цілей; партнерство. Роль дорослих домінуюча.
Недостатня рівність в усвідомленні цілей. Успіх діяльності забезпечується при відносній
рівності спільних зусиль; співпраця – керівна роль дорослих [4, с. 119].
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Інформація, що йде від будь-якого додаткового джерела (вітагенний досвід інших,
книга, сфери масової інформації, наукові дані, зустрічі зі спеціалістами різних галузей науки,
мистецтва та ін.) може становити голографічну проекцію. Голографічний метод існує не
лише у процесі викладання, але й навчання. Проекції в таких випадках також спрямовані на
знання, але вектори дещо інші. Перша проекція (вітагенна) залишається постійною; друга
(стереопроекція) – знання отримані з різних джерел; голографічна проекція – уявне
моделювання знання, де джерело його отримання – незнання, інтелектуальні потенції самої
особи [4, с. 124]. Найбільш вживаними є такі технології голографічного методу у викладанні:
1. Прийом ретроспективного аналізу життєвого досвіду з розкриттям його зв’язків в
освітньому процесі. Застосовується в тих випадках, коли необхідно використовувати
аналітичні можливості й уміння учнів співвідносити ціннісну освітню інформацію із запасом
вітагенної інформації і робити необхідні в освітніх полях висновки. Завдання педагога
полягає в умінні діагностувати рівень неспівпадання, протиріччя неприйняття між
вітагенними й освітніми знаннями і, спираючись на систему наукових доведень, розкрити
освітню цінність життєвого досвіду учнів.
2. Прийом стартової актуалізації життєвого досвіду учнів полягає в тому, що необхідно
з’ясувати, який запас знань на рівні буденної свідомості мають учні, перш ніж вони
отримають необхідний запас освітніх (наукових) знань. Діагностика дає можливість
визначити інтелектуальний потенціал як окремих учнів, так і класного коллективу в цілому,
створити психологічну установку на отримання нової інформації, використовувати отриману
інформацію для створення проблемної ситуації. Типове питання: “Що ви знаєте про ...?”.
Ефективність такого прийому забезпечується трьома основними умовами: відповідністю
поставлених завдань на актуалізацію життєвого досвіду віковим можливостям учнів; форма
актуалізації також повинна відповідати віковим можливостям учнів; будь-яка форма
актуалізації вітагенного досвіду учнів має супроводжуватися ситуацією успіху [4, с. 125].
3. Прийом випереджувальної проекції викладання потребує підвищених вимог до
інструментовки. Сенс інструментовки знаходиться в тому, щоб освітню проекцію накласти
на вітагенну.
4. Прийом додаткового конструювання незавершеної освітньої моделі ефективний
особливо в тих випадках, коли необхідно актуалізувати не стільки вітагенні знання, скільки
творчий потенціал особистості, її потребу в самореалізації за формулою: учитель пропонує
ідею, незавершений твір, а учні доповнюють, насичують змістом, спираючись на свій
життєвий досвід.
5. Прийом часової, просторової, змістовної синхронізації освітніх проекцій полягає в
тому, що дидактичний матеріал викладається з розкриттям тимчасових просторових,
змістовних зв’язків між фактами, подіями, явищами, процесами. Синхронічні таблиці по
історії, просторові проекції в математиці; взаємообумовленість хімічних, фізичних,
фізіологічних процесів; картографічні проекції, психофізіологічні, психологічні процеси
тощо. Вітагенний компонент тут проявляється не в засвоєнні знань, виробленні умінь, а в
об’ємному характері сприйняття освітнього предмета; відповідно до “правди життя”.
Формула цього прийому : “Життя багатовимірне, і навчальний матеріал необхідно
сприймати багатовимірно, тоді він буде потрібний для життя”. Зрештою він виховує ціннісне
ставлення до знання.
6. Прийом вітагенних аналогій в освітніх проекціях має формулу: “В житті немає
нічого такого, чого б ще не було”.
7. Прийом вітагенного одухотворення об’єктів живої і неживої природи. Суть його в
тому, щоб “олюднити” об’єкти живої і неживої природи, приписуючи їм людські якості,
мотиви дії, розкрити тим самим глибинний сенс освітніх зв’язків, процесів. Технологічне
значення прийому полягає в тому, що учень сам створює три проекції, що забезпечують
голографічний погляд: вітагенну (від учня), стереопроекцію (вектор від учителя),
голографічну (вектор з боку).
8. Технологія творчого синтезу освітніх проекцій. Сенс цього прийому полягає в тому,
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щоб освітній об’єкт знання був представлений у проекціях голографії творчо перетвореним,
інтегрованим.
9. Технологію творчого моделювання ідеальних освітніх об’єктів можна образно
порівняти з газетною рубрикою “Якби я був Президентом Асоціації захисту довкілля”. Сенс
прийому знаходиться в тому, щоб дати учням можливість побудувати у своїй уяві ідеальную
модель освітнього об’єкту, матеріалами для якої послужили б, передусім, вітагенний досвід
та інформація, отримана у процесі навчання. Голографічна проекція представляється
творчою уявою учнів, яка синтезує перші дві проекції. Термін “ідеальна” означає не
досконалість, відсутність недоліків, а лише умоглядний, відключений від реалій життя
проект, що ілюструє головну ідею автора [4, с. 127].
Отже, сучасний учитель початкової школи повинен володіти інноваційними
педагогічними технологіями та вміти впроваджувати їх у навчальний процес для його
подальшого вдосконалення. Продуктивним в навчанні учнів є застосування нового напряму в
технології освітнього процесу – вітагенного навчання з голографічним підходом як
реального шляху до істинної співпраці вчителів та учнів, злиття освіти і самоосвіти,
перетворення суб’єкт-об’єктних стосунків в суб’єкт-суб’єктні, що уможливлює актуалізацію
життєвого досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного потенціалу в освітніх цілях.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема применения в начальной школе
витагенного обучения с голографическим подходом как реального пути к истинному
сотрудничеству учителей и учеников, слияния образования и самообразования,
преобразования субъект-объектных отношений в субъект-субъектные, что делает
возможным
актуализацию жизненного опыта личности, ее интеллектуальнопсихологического потенциала в образовательных целях.
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Annotation. In the article the problem of application is examined at initial school of the
vitagen educating with holographic approach as the real way to the veritable collaboration of
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Анотація. У статті розглядається питання формування в особистості
естетичного ставлення до буття з метою акумуляції у свідомості людини цінностей
світового мистецтва та досвіду людства.
розвиток особистості, естетична свідомість, суспільна
Ключові слова:
свідомість, естетичне ставлення особистості до дійсності та мистецтва.
Актуальність дослідження зумовлена постійним інтересом до естетизації
особистості, використання потенційних можливостей людини і суспільства до музичнотворчого розвитку підростаючого покоління.
Аналіз
праць
психологів
(І. Бех [1],
О. Лазурський [3],
О. Лактіонов [4],
В. М’ясищев [5], Б. Теплов [6]) показав, що висловлені ними положення про єдину
гносеологічну природу пізнання людиною навколишнього світу та її ставлення до
дійсності, які перебувають в єдиному нерозривному зв’язку, можна віднести до естетичнодіяльнісного процесу людини в оточуючому середовищі, яке визначає особливості
емоційно-почуттєвого сприймання особистістю дійсності, своєрідність вчинків і
поведінки людини у соціумі. Окрім того, розглядаючи природу ставлення людини до
дійсності, вчені звертали увагу на її відображувальний характер. У своїй праці
«Психологія відношень» В. М’ясищев визначав найвищу ступінь психічного розвитку
особистості – свідомість [5].
Людина відображає реальну дійсність в єдності і протилежності не тільки
раціонально, за допомогою виявлення спільних рис явищ і предметів середовища,
факторів впливу на існування, усвідомлених понять, а й емоційно, шляхом створення
мистецьких образів, які несуть в собі характерологічні ознаки естетичних категорій:
прекрасного - потворного, піднесеного – меланхолійного, трагічного – комічного тощо.
Однією з форм суспільної свідомості є естетична свідомість як відображення
естетичного ставлення людини до дійсності і вираження активного прагнення особистості
до гармонії, досконалості, краси, до ідеалу, прекрасного. Формою відображення дійсності
мистецтвом є художній образ, створений у світлі ідеалів митця з допомогою його творчої
фантазії, які є знаковим матеріалом мистецького твору. З огляду на сказане попередньо,
слід зазначити, що першочерговим завданням педагога-наставника є формування у
особистості естетичної свідомість, яка складається з таких феноменів як: естетичне
сприймання як творче відображення особистістю предмета чи явища в цілому при
безпосередній його дії на органи почуттів людини; емоційно-образна пам’ять як
інформативно-трансформуюча особливість людини; естетичні переживання, почуття як
результат безпосереднього чуттєвого сприймання та процес інтерпретації, що актуалізує
особистісний і інтелектуальний досвід людини; естетична оцінка – здатність сприйняття
твору мистецтва як форми, а не як функції естетичного поля; естетичний смак як здатність
робити висновок про те, чи є дещо прекрасним чи ні; естетичний ідеал як завершене з
точки зору конкретної особистості розуміння прекрасного; естетичні потреби як
збуджуюча сила пізнавальної та творчої діяльності особистості.
Естетичний світогляд особистості кардинально впливає на формування естетичного
ставлення за допомогою творів мистецтва. Естетичний світогляд у свою чергу складається з
естетичних цінностей (як результат процесу оцінювання тих чи інших явищ, предметів
дійсності на різних рівнях естетичної свідомості ), естетичних переконань (як формування
під впливом соціуму основної настанови, яка визначає мету і напрям вчинків особистості,
тверда впевненість у здійсненні естетично спрямованої власної діяльності, заснованій на
певній ідеї, на світогляді), естетичних ідеалів (як орієнтир у процесі естетичного
перетворення особистістю дійсності в усіх сферах буття, узагальнення цілісного чуттєвоконкретного образу ідеальної людини й ідеального життя, який викликає естетичні почуття
задоволення, радості й бажання наслідувати).
Формуючи в особистості естетичне ставлення до дійсності, ми розвиваємо в
майбутнього покоління естетичну свідомість як форму суспільної свідомості, яка відображає
рівень естетичного виховання людини.
95

Таким чином, структуру формування в особистості естетичного ставлення до дійсності
складає естетичне виховання, яке включає в себе естетичну свідомість, одним зі компонентів
якої є розвинена естетична чуттєвість, складовими якої є естетичне сприймання, емоції,
переживання, почуття; естетичний інтелект – пізнання особистістю дійсності як раціональна
частина естетичного смаку, естетичний ідеал, естетичні потреби, погляди, переконання і
естетичні здібності до творчості.
У свою чергу естетичні здібності поєднують у собі естетичний смак, який включає в
себе естетичні почуття, естетичні емоції, естетичні переживання, систему естетичних оцінок
і переваг та естетичний ідеал, як найвищий критерій естетичної оцінки дійсності
особистістю, конкретно-чуттєвий образ, взірець прекрасного.
Означені характеристики естетичного виховання особистості можна вважати
показниками ефективного формування в людини естетичного ставлення до дійсності й
інтеріндивідуального розвитку особистості.
Індивідуально-творча самостійна діяльність особистості передбачає формування у неї
естетичної свідомості та емоційно-почуттєвої сфери, є результатом їх взаємозв’язку та
взаємовпливу і першочерговою умовою якраз виховного впливу. Нехтування активною
самостійною оцінною діяльністю особистості, її власними оцінками, почуттями і
судженнями призводить до взаємозамінювання естетичного виховання однією з його
складових – естетичною освітою Д. Джоли й А. Щербо [2].
Основним джерелом формування естетичної свідомості є активно творче середовище,
створення якого є одним із важливих завдань навчально-виховного процесу, адже:
естетично-виховний потенціал творчої діяльності спроможний визначити належний
соціально – психологічний клімат, що сприяє максимальному формуванню естетичного
ставлення особистості до дійсності; людина, залучена в існуючу творчу атмосферу,
багаторазово проживає «уживання» в творчо-рольовий образ і, в результаті, відбувається
«присвоєння» естетичного мистецького досвіду. Естетичний досвід складається уже у
процесі простого повсякденного сприйняття варіантів мистецьких образів, коли
особистість бачить і чує взаємодію мистецтва і навколишнього світу: в свідомості
зароджується «картинка», образ, уявлення загального плану, що відображає варіант
належного.
Основними етапами набуття естетичного та мистецького досвіду є: умоглядний
досвід – сукупність природжених реакцій людини, що зумовлює рефлексію витоків
музично-творчого досвіду – індивідуально-відображувальний досвід (первинний) – дитина
відображає «картинку», але це відображення не створює ідентичного варіанту, а носить
індивідуальний характер – вторинний досвід – з’являються деякі інтегральні утворення,
коли «знаю про творчість», «умію виконувати», «хочу саме так виконувати» утворюють
синкретичну єдність у процесі осмислення дії осмислення того, що відбувається.
Методичний принцип мистецького досвіду набуває форми певного алгоритму: картинка
– інструкція і підтримка – осмислення.
Моделювання процесу формування естетичної свідомості особистості дає змогу
прослідкувати всю траєкторію переходу від первинного досвіду особистості до вільного
усвідомленого нею вибору творчої діяльності, що уможливлює акмеуспіх у зазначеній
діяльності.
Констатуючи посилення інтеграційних тенденцій формування у особистості
естетичного ставлення до буття з метою акумуляції у свідомості людини цінностей
світового мистецтва та досвіду людства, важливо зберегти і розвивати в майбутньому всі
види мистецтва в доступному для неї тлумаченні.
Естетичність, системність, цілісність, образність, асоціативність, імпровізаційність,
інтонаційність і художність є тією основою, яка може стати базою для формування
принципів мистецької дидактики, сприяти продуктивному формуванню у особистості
естетичного ставлення до дійсності у творчій діяльності. Ступінчате сходження – це
поступеневий розвиток змістовної сторони естетичного та мистецького досвіду.
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Психологічний механізм такого розвитку теж змінюється: від «наслідування» до
«оціночної мотивації», до «передбачення наслідків» і, нарешті, до «вільного вибору».
Як зазначалося попередньо, продуктивне формування в особистості естетичного
ставлення до дійсності у творчій діяльності можливе лише за умов створення
сприятливого психологічного клімату у творчому колективі та педагогічного супроводу,
які передбачають заснування та дотримання традицій колективу (підготовка до заходів,
корпоративний відпочинок, акції, сумісні справи тощо), постійне педагогічно-методичне
оновлення творчих навчальних занять (медіатехнології, використання інтерактивних
методик, підготовка тьюторів) з використанням інноваційних методик, видів поліформної
творчої діяльності, психолого-педагогічний супровід з використанням медитаційних, арттерапевтичних та релаксаційних технік як спосіб досягнення максимального заспокоєння
нервово-психічної системи.
Здійснюючи означені завдання, слід пам’ятати, що людині властиве конкретнообразне сприймання дійсності, що в свою чергу, вже робить її в певній мірі готовим
митцем, живить її творче мислення. Особливе місце у творчій діяльності посідають
конкретно-матеріальні образи дійсності, які асоціюються з естетичними категоріями: мама
– добро, війна – зло, лисиця – хитрість, пес – вірність, тощо. Все це сприяє найбільш
глибокому «вживанню» в мистецькі образи та їх «проживанню» в інтерпретаційному
процесі.
Отже, розвиток естетичної свідомості як показника рівня естетичного ставлення
особистості до буття, потреб, відношень та мотивацій є найефективнішими складовими
творчої діяльності, яка є першоосновою формування у особистості естетичного ставлення
до буття; до мистецтва, рівень якого можна дефініціювати за типологічною
характеристикою естетичного сприймання, почуття, судження. Дані компоненти є
необхідними і достатніми для дослідження процесу формування в особистості
естетичного ставлення до буття у творчій діяльності.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования в личности
эстетического отношения к бытию с целью аккумуляции в сознании человека ценностей
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МЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ»
Анотація. У статті розкриваються концепція та зміст навчальної дисципліни
«Теорія спортивного відбору», зроблено розподіл навчального матеріалу за змістовними
модулями «Теоретичні аспекти багаторічного спортивного відбору» та «Спортивна
генетика в індивідуальному прогнозі розвитку людини», розроблено критерії оцінювання
знань студентів з даної дисципліни.
Ключові слова: спортивний відбір, спортивна генетика, спортивний талант,
спортивна орієнтація, обдарованість.
Актуальність. У відповідності до вимог Болонського процесу актуальним є
удосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах. У зв’язку з цим постає
питання про методологію вивчення окремих дисциплін і відповідно з цим формування змісту
та програм нових навчальних дисциплін медико-біологічного та професійно-орієнтованого
циклу. Однією з таких дисциплін професійно-орієнтованого циклу є «Теорія спортивного
відбору», яка вивчається студентами спеціальності «Фізична культура» (освітньокваліфікаційного рівня – магістр).
Концепція навчальної дисципліни «Теорія спортивного відбору» полягає в наступному.
В сучасний період гуманізації системи освіти важливими для дітей та підлітків є визначення
сфери його майбутньої трудової діяльності, а при зацікавленості спортом – орієнтація на той
вид, до якого в нього є схильність. Тому даний навчальний курс повинен сформувати у
спеціаліста загальне уявлення про структуру спортивного таланту, організаційні основи
спортивного відбору, закономірності розвитку і діагностики загальних та спеціальних
здібностей спортсменів, визначити особливості відбору дітей в різні види спорту.
Даний навчальний курс взаємопов’язаний з іншими навчальними дисциплінами:
спортивною генетикою (розглядаються загальні поняття про генетичне прогнозування
розвитку рухових здібностей людини), теорією та методикою фізичного виховання,
загальною теорією та методикою підготовки спортсменів в олімпійському спорті (спільні
питання про технологію контролю загальної та спеціальної підготовленості спортсменів),
спортивною морфологією (загальні питання про визначення морфологічного статусу
спортсменів), психологією, психологією спорту (спільні питання про визначення
індивідуальних особливостей розвитку психічних ознак людини, загальне уявлення про
здібності, обдарованість, талант та ін).
Мета навчальної дисципліни полягає в вивчені проблем сучасного багаторічного
спортивного відбору дітей та підлітків, а також спадкової та рухової обдарованості людини і
формуванні вміння прогнозу розвитку морфологічних ознак і рухових здібностей людини.
Завдання навчальної дисципліни:
v сформувати у студентів загальне уявлення про організаційно-методичні основи
спортивного відбору;
v визначити поняття та технологію прогнозування наявності задатків, обдарованості,
здібностей та талановитості в спорті;
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v розкрити основні засоби та методи контролю загальної та спеціальної
підготовленості спортсменів;
v розглянути основні генетичні закономірності розвитку морфологічних ознак і
рухових здібностей людини;
v сформувати загальне уявлення про генетичні маркери індивідуального розвитку
людини.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• особливості проведення та етапи спортивного відбору;
• організаційно-методичні основи спортивного відбору;
• структуру спортивного таланту, поняття про здібності та задатки;
• технологію відбору в силові, складно-координаційні, циклічні види спорту,
спортивні ігри та єдиноборства;
• методику діагностики розвитку загальних та спеціальних здібностей спортсменів;
• загальні основи та методи спортивної генетики;
• місце і роль спортивної генетики в визначені рухової обдарованості;
• генетику розвитку морфологічних ознак та рухових здібностей людини;
• основні відомості про генетичні маркери індивідуального розвитку людини.
Семінарські заняття та самостійна робота повинні сформувати у студентів наступні
вміння:
Ø використовувати базові знання в практичній діяльності;
Ø навчитись сучасним технологіям тестування рухової обдарованості;
Ø здійснювати генетичне прогнозування рухової обдарованості людини;
Ø вміти визначати наявність певних генетичних маркерів і у відповідності із їх
особливостями прогнозувати рухову обдарованість дитини;
Ø організувати відбір найбільш перспективних спортсменів на різних етапах
багаторічної підготовки;
Ø визначити перспективність спортсмена до занять конкретним видом спорту;
Ø проводити генетично-педагогічне консультування.
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів, які в свою
чергу містять лекційні та семінарські модулі та модулі самостійної роботи.
Розглянемо зміст першого модулю «Теоретичні аспекти багаторічного спортивного
відбору», який розкриває наступні питання:
Вступ до предмету. Система спортивного відбору та її основні етапи
Визначення поняття «Спортивний відбір». Історія вивчення спортивного відбору в світі.
Значення спортивного відбору в системі багаторічної підготовки спортсменів. Визначення
поняття «спортивна орієнтація», «обдарованість», «талант», «спортивний талант». Загальна
характеристика етапів спортивного відбору: порівняльний аналіз спортивного відбору,
запропонований різними авторами. Основні завдання базового відбору, відбору рухово
здібних дітей, відбору обдарованих спортсменів, відбору талановитих спортсменів, відбору
спортивної еліти.
Структура і генетика розвитку спортивного таланту
Загальна структура спортивного таланту. Види загальних здібностей і властивості
спортивного таланту: інтелектуальні здібності, пам'ять, увага, мислення, типологічні
властивості нервової системи. Частота прояву спортивного таланту. Визначення понять
«здібності», «рухові здібності», «задатки», «спортивна обдарованість». Класифікація
здібностей. Спадковість спортивного таланту, розвитку загальних здібностей, розвитку
морфологічних ознак, розвитку рухових здібностей, розвитку функціональних можливостей.
Метрологічне забезпечення спортивного відбору
Вибір інформативних критеріїв оцінки розвитку спеціальних здібностей спортсменів.
Стандартизація проведення та оцінки тесту. Надійність тестових випробувань. Поняття про
валідність тесту. Педагогічна оцінка результатів вимірювальних процедур. Шкали оцінок
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тестових результатів. Визначення належних форм рівня фізичного розвитку і функціональної
підготовленості юних спортсменів. Загальне уявлення про технології прогнозування
схильності людини до спортивної діяльності. Визначення схильності дитини до рухової
діяльності за біологічним віком. Ефективність спортивного відбору. Схема класифікації в
процесі відбору.
Діагностика розвитку загальних та спеціальних здібностей спортсменів
Діагностика розвитку інтелектуальних здібностей спортсменів. Зміст загального та
комбінованого тесту IQ. Діагностика розвитку пам’яті спортсменів. Визначення
короткочасної, наочно-образної, логічної та механічної пам’яті. Діагностика розвитку
мислення та уваги спортсменів. Діагностика типологічних властивостей нервової системи
спортсменів. Розвиток та діагностика координаційних, силових, швидкісних здібностей,
гнучкості та здібності до витривалості людини.
Розвиток і діагностика морфофункціональних показників спортсменів
Розвиток морфологічних ознак людини: довжини і маси тіла, розмірів тіла. Діагностика
морфологічних показників спортсменів (антропометрія). Визначення співвідношення різних
антропометричних показників: ваго-ростові індекси, індекси співвідношення довжинних
морфологічних показників. Визначення біологічного віку людини. Значення розвитку
функціональних систем спортсмена. Діагностика функцій серцево-судинної, дихальної,
сенсорної та нервово-м’язової систем організму людини.
При вивчені другого змістовного модулю «Спортивна генетика в індивідуальному
прогнозі розвитку людини» студенти повинні спиратися на знання отримані при вивченні
дисциплін «Цитологія», «Загальна біологія», «Загальна генетика», «Теорія та методика
фізичного виховання».
Визначення та основні методи «Спортивної генетики»
Визначення поняття «Спортивна генетика». Причини формування нової галузі знань.
Взаємозв’язок спортивної генетики з іншими навчальними дисциплінами. Загальна
характеристика генів. Генотип і фенотип людини: загальна характеристика генотипу і
фенотипу, норма та діапазони реакції генотипу. Загальна характеристика методів спортивної
генетики. Методологія використання онтогенетичного, генеалогічного, сімейного та
близнюкового методів. Методи генетичної діагностики спортивної обдарованості.
Генетика та прогноз розвитку довжини та маси тіла людини
Спадковість розвитку довжини тіла людини. Статеві особливості спадковості довжини
тіла людини. Онтогенетичні особливості розвитку довжини тіла людини. Спадковість
індивідуальної змінюваності маси тіла у людей різних популяцій. Спадковість темпу
змінюваності ваги тіла дитини в онтогенезі. Генетичний прогноз індивідуальної
змінюваності маси тіла і схильності до ожиріння дитини. Онтогенетичні особливості
індивідуальної змінюваності маси тіла людини.
Генетика розвитку рухових здібностей людини
Генетика розвитку гнучкості, витривалості, координаційних, силових та швидкісних
здібностей людини. Структура гнучкості, витривалості, координаційних силових та
швидкісних здібностей людини. Статеві особливості генетичного впливу у розвитку
витривалості, гнучкості, координаційних, силових та швидкісних здібностей людини.
Прогностична значимість показників гнучкості, витривалості, координаційних, силових та
швидкісних здібностей в системі спортивного відбору.
Генетичні маркери в прогнозуванні розвитку рухових здібностей людини
Загальне уявлення про генетичні маркери. Класифікація генетичних маркерів.
Серологічні маркери індивідуального розвитку людини. Серологічні маркери розвитку
морфологічних ознак, спортивних здібностей людини та спортсменів різних видів спорту.
Іридологічні маркери індивідуального розвитку людини. Іридографія, іридологічний аналіз.
Іридологічні маркери фізичного розвитку людини. Дерматогліфічні маркери індивідуального
розвитку людини: поняття «дерматогліфіка», розвиток дерматогліфіки. Методик отримання
відбитків пальців, долонь рук та їх аналіз. Дерматогліфічні маркери розвитку морфологічних
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особливостей людини, розвитку рухових здібностей. Дерматогліфічні маркери спортсменів
різних видів спорту.
Вплив середовища на розвиток морфологічних ознак і рухових здібностей людини
Вплив середовища на розвиток морфологічних особливостей людини. Вплив сімейного
виховання на рухову активність дітей. Вплив екологічних факторів на розвиток рухових
здібностей і функціональних можливостей дітей. Вплив допінгу на фізичну працездатність
спортсменів.
Однією з ефективних форм організації навчально-виховної роботи у вищий школі є
семінарські заняття, метою яких є сприяння поглибленому засвоєнню студентами
найскладніших розділів навчальної дисципліни їх спонукання до самостійної творчої праці,
формування здатності до самоосвіти. Семінарські заняття привчають до систематичної
розумової праці, розвивають комунікативні здібності, формують навички самостійної роботи
та заохочують студентів до наукових досліджень.
Під час проведення семінарських занять з дисципліни «Теорію спортивного відбору»
використовуються семінари – конференції, семінари диспути під час яких студенти
самостійно опрацьовують і висвітлюють певні проблеми та активно обговорюють головні
питання. Майже всі семінари повинні носити дослідницький характер, стимулювати
студентів до глибокого опрацювання окремих найважливіших тем.
Перехід системи вищої освіти на європейську. Продиктовано необхідністю зміни всіх
соціальних умов життя нашого суспільства, вимагає перегляду не тільки організаційних
форм, але й змісту всіх складових навчальної діяльності, утому числі й самостійної роботи
студентів, вивчення механізмів взаємодії їх з обліком відповідних прогресивних змін. За
попередній період у системі фізичної освіти переважало репродуктивне, а не творче
навчання. Перевагою користувалися аудиторні форми, а самостійна робота перебувала на
задньому плані.
Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу в підготовці
кваліфікованих фахівців з фізичного виховання, здатних самостійно і творчо вирішувати
задачі, що стоять перед ними.
Серед основних форм проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія
спортивного відбору» слід виділити:
• огляд з теми – письмове написання короткого літературного огляду з даного питання;
• написання глосарія – коротке роз’яснення термінів і понять;
• доповідь – працюючи з джерелами, потрібно систематизувати знання, зробити
висновки й узагальнення До доповіді по великій темі залучаються декілька студентів, між
якими розподіляються питання виступу.
При організації самостійної роботи використовуються різні види: систематичне читання
та конспектування літератури з методичного забезпечення обраного виду спорту; підготовка
до семінарських та практичних занять, складання планів виступів; написання рефератів
згідно модулів; самостійне поглиблене вивчення питань вузлових питань навчальної
проблеми, недостатньо освітлених у навчальних посібниках; обробка і аналіз
експериментальних даних отриманих під час експериментів і спостережень для науководослідних робіт.
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів з дисципліни «Теорія спортивного
відбору»
Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою з обов’язковим переведенням
оцінок до національної (традиційної) шкали та шкали ECTS.
За повну, точну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та
вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути викладена логічно, без суттєвих
помилок, з необхідними доказами, узагальненнями та висновками студент отримує 5 балів.
За повну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння
розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути дана в логічній послідовності з необхідними
доказами, узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у визначеннях,
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змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках) студент отримує 4 бали.
За відповідь в якій є незначні помилки, матеріал поданий недостатньо систематизовано
і непослідовно, висновки обґрунтовані, але мають неточності студент отримує 3 бали.
Протягом вивчення дисципліни передбачається 5 – 6 виступів, що може складати
максимальну суму 30 балів. В процесі виступів студентів можуть бути доповнення, які
оцінюються від 1 до 3 балів.
Другою складовою є підготовка рефератів. Максимальна оцінка за прочитаний в групі
реферат 15 балів. За семестр рекомендовано підготувати не більше двох рефератів
(максимальна сума 30 балів).
Третьою складовою є проведення дидактичного тестування. Тестування оцінюється в
балах. Максимальна сума балів за правильні відповіді протягом вивчення дисципліни 30
балів.
Наступною складовою може бути написання та участь студента в зовнішньому конкурсі
студентських наукових робіт, за яку можна отримати до 15 балів
За результативну наукову діяльність (підготовку статті, виступ на науковій
конференції, підготовку кваліфікаційгої чи дипломної роботи з предмету) студент отримує
до 50 балів.
Підсумковий контроль здійснюється за шкалою ECTS (див. табл. 1.).
Таблиця 1.
Шкала оцінювання ECTS
Сума в
Оцінка
Національна
Визначення
балах
ECTS
система
Відмінне виконання лише з незначною кількістю
96 – 100
A
5 відмінно
помилок
Вище середнього рівня з кількома помилками
86 – 95
B
4,5 добре
В загальному правильна робота з певною кількістю
71 – 85
C
4 добре
помилок
Непогано, але зі значною кількістю недоліків
60 – 70
D
3,5 задовільно
Виконання задовольняє мінімальні критерії
60
E
3 задовільно
Потрібно попрацювати перед тим, як досягти
50 – 59
FX
2 незадовільно
мінімального критерію
Необхідна серйозна подальша робота з
< 50
F
1 незадовільно
обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Студент, який отримав за всі контрольні завдання не менше 60 балів, за його бажанням
може бути звільнений від екзамену за умови, що він набрав за виконання всіх видів
навчальних робіт по всім модулям певну суму балів по кожному модулю. Ця сума балів
повинна перевищувати суму встановлених мінімумів.
Студент має право відмовитись від запропонованої оцінки і претендувати на її
підвищення на екзамені. Оцінка отримана на екзамені, є остаточною незалежно від
попередньої, отриманої за середній бал.
Студент, який набрав за всі контрольні завдання менше 60 балів, здає підсумковий
семестровий екзамен в екзаменаційну сесію, до якого він допускається, якщо має за
виконання всіх передбачених елементів модуля мінімальну суму 50 балів.
ВИСНОВКИ.
1. Сформована концепція та зміст навчальної дисципліни «Теорія спортивного
відбору».
2. Зроблено розподіл навчального матеріалу за модулями «Теоретичні аспекти
багаторічного спортивного відбору» та «Спортивна генетика в індивідуальному прогнозі
розвитку людини».
3. Розроблені критерії оцінювання знань з дисципліни «Теорія спортивного відбору».
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Аннотация. В статье раскрываются концепция и содержание учебной дисциплины
«Теория спортивного отбора», сделано распределение учебного материала по
содержательным модулями «Теоретические аспекты многолетнего спортивного отбора» и
«Спортивная генетика в индивидуальном прогнозе развития человека», разработаны
критерии оценки знаний студентов по данной дисциплине.
Ключевые слова: спортивный отбор, спортивная генетика, спортивный талант,
спортивная ориентация, одаренность.
Summary. The article describes the concept and content of the discipline "Theory of sports
selection," made the distribution of educational material for meaningful modules "Theoretical
aspects of multi-sport selection" and "Sports Genetics in the prediction of individual rights",
developed criteria for evaluating students' knowledge in this discipline.
Keywords: sports selection, genetics sports, sports talent, sports oriented, talent.
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Мельниченко Наталія

УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДОВІДАЛЬНОСТІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Анотація: Сьогодні концепцію корпоративної соціальної відповідальності поширюють
та намагаються інтегрувати у свою ділову активність усі великі вітчизняні підприємства,
банки, корпорації. За визнанням Форуму КСВ (Україна), офіційно оприлюдненому у 2006 p.,
об’єктом інтересу КСВ є відповідальне ставлення будь-якої компанії до власного продукту,
до його споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії щодо
гармонійного співіснування, взаємодії та постійного діалогу з суспільством, участі у
вирішенні найгостріших соціальних проблем.
Ключові слова: Корпоративна соціальна відповідальність, благодійна допомога,
соціальні проекти.
Для України стає важливим започаткування умов для розвитку корпоративної
соціальної відповідальності (далі КСВ). Сьогодні концепцію КСВ поширюють та
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намагаються інтегрувати у свою ділову активність усі великі вітчизняні підприємства, банки,
корпорації. Водночас вона має суттєвий вплив також на малий та середній бізнес, сталий розвиток суспільства. Нагадаймо, що згідно з опитуваннями ООН, реалізацією програм у сфері
корпоративної соціальної відповідальності займаються в Україні 75,8% бізнес-структур.
Серед майже 3800 комерційних компаній, які підписали “Глобальний Договір ООН”, на
початок 2008 р., за даними офіційного веб-сайта Української мережі Глобального Договору
ООН, налічувалося понад 90 учасників з нашої країни.
Як свідчить практика, центральне місце у соціальній політиці компаній посідають
освітні проекти, що розглядаються керівниками як важлива умова реструктуризації та
модернізації виробництва, а також інші вкладення у “людський капітал”. Організація
підприємствами професійної підготовки кадрів – це у якійсь мірі відповідь на руйнування
ефективної за радянських часів системи професійно-технічної освіти, спроба розв’язати
проблему постаріння кадрів та відсутність на ринку праці працівників відповідних професій
та кваліфікації.
Вивчаючи зміст категорії “відповідальність”, ми повинні виходити з того, що соціальну
відповідальність не можна зводити до одного з її різновидів: моральної, політичної,
юридичної, професійної.
Тематика КСВ стала предметом активного експертного обговорення в Україні на межі
третього тисячоліття. Була проведена, наприклад, низка емпіричних досліджень щодо
практики вітчизняного комерційного сектора стосовно соціально відповідальної діяльності
бізнесу. Втім, проблеми розуміння КСВ, преференції її реалізації для бізнесу залишаються у
нас переважно поза полем професійних дискусій, а значить – не є предметом консенсусу,
залишаючись поза розробкою прийнятних та ефективних “правил гри” при визнаності
самого явища. Нагадаймо, що згідно опитуванню ООН, реалізацією програм у сфері КСВ
займаються в Україні 75,8 % бізнес-структур.
Що саме надає бізнесу реалізація КСВ? Немає нічого дивного, що пошук відповіді на
питання: “Навіщо підприємцям в Україні впроваджувати програми з КСВ?”, зосереджені у
знайомстві та розумінні найбільш сталих, випробуваних серйозною практикою, тверджень
цієї теми, якими оперують національні та міжнародні об’єднання з КСВ. Серед них –
Канадський бізнес за соціальну відповідальність, мережа Глобального Договору ООН,
Європейський Альянс КСВ [3].
Цей досвід дає витоки деяких позитивних якісних ознак їх національного суспільного
розвитку, які виявляються спільними для багатьох країн, пояснюють причини цієї спільноти
і вигоди від такої солідарності. Саме в цьому є сенс аналізувати потенційний зиск, який може
мати компанія від впровадження КСВ у свою бізнес-практику. Він, полягає у наступному:
– Поліпшення управління завдяки запобіганню ризикам різного рівня (соціальні,
економічні, екологічні, юридичні). Досягнення успіху при прийнятті сталих рішень у цих
умовах залежить не стільки від професійності, скільки від існування та дотримання у
суспільстві чітких норм КСВ. Бізнес України, якщо намагатиметься позбутися регіонального
виміру, набути широкий закордонний простір, невідворотно змушений буде відмовитися від
вітчизняного варіанту суто родинно-кланових бізнес-зв’язків і оволодівати КСВ;
– Покращення репутаційного менеджменту в результаті отримання реального сталого
публічного визнання, зміцнення позицій власного бренду та й загалом іміджу компанії. Так,
наприклад, у щорічному списку журналу “Fortune” найбільш поважних комерційних
компаній, одним із 8-ми показників для визначення їх діяльності (нарівні з інноваційністю,
фінансовою стабільністю, професійним рівнем працівників) досить вагоме місце займає
соціальна відповідальність. Саме завдяки КСВ компанії здатні демонструвати свою
діяльність як “корпоративні громадяни”;
– Збільшення обсягу продаж та частки ринку відбувається також внаслідок масової
підтримки населенням саме тих компаній, які постійно публічно дотримуються КСВ.
Відповідно до досліджень уподобань споживачів, які було проведено у США попереднього
року, 83% опитаних значно суттєвіше довіряють саме тим компаніям, що роблять внески у
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різні соціально-доброчинні справи. Навіть 89% з них виявило готовність змінити підтримку
звичної компанії на іншу тотожну заради її підтримки для реалізації запропонованої нею
нової суттєвої соціальної ініціативи, втім небайдужої для споживачів.
За визнанням Форуму КСВ (Україна), офіційно оприлюдненому у 2006 p., об’єктом
інтересу КСВ є відповідальне ставлення будь-якої компанії до власного продукту, до його
споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії щодо гармонійного
співіснування, взаємодії та постійного діалогу з суспільством, участі у вирішенні
найгостріших соціальних проблем [4].
Втім, за розумінням загальнонаціонального опитування вітчизняного бізнесу,
застосування КСВ варте такого порядку здійснення: впровадження соціальних програм
безпосередньо у компанії, спрямованих насамперед на поліпшення умов праці, розвиток
персоналу та його навчання, а також на благодійну допомогу громадськості, етичне
ставлення до покупців. Тобто, в Україні розробники корпоративних соціальних ініціатив
переважно роблять акцент саме на внутрішню КСВ, розраховану для власного вжитку.
Доцільно з’ясувати в такому разі, чим саме характеризується зміст програм внутрішньої
КСВ. Так, на думку експертів комітету з корпоративної відповідальності Європейської
Бізнес-Асоціації, тут йдеться про: 1) соціальні пакети для співробітників; 2) інвестиції у
людський капітал, а саме – тренінги, стажування, корпоративні університети; 3) прозорі
програми мотивації і кар’єрного росту; 4) гранти, наукові та практичні розробки;
5) етичні стандарти роботи; 6) прозору загальну звітність, тобто не лише фінансову, а й
соціальну її складову [1].
Соціальні заохочувальні програми суттєво впливають на імідж компанії як роботодавця
і на українському ринку праці. До числа програм, які реально використовуються в
українських компаніях, відносяться такі: надання безвідсоткових або пільгових кредитів;
медичне страхування; сплата навчання та тренінгів, які вибираються за ініціативою
працівників. Якщо в 90-х роках минулого століття на тренінги направлялися передусім
керівники, то зараз короткотермінові програми професійного навчання відвідують
управлінці середньої ланки та фахівці з продажу, фінансів, маркетингу, управління персоналом, логістики, інформаційних технологій [2].
Так, наприклад, комітет Асоціації Менеджерів з корпоративної відповідальності вважає
найбільш значущими групами впливу акціонерів та інвесторів, органи державної влади та
місцевого самоврядування, співробітників та їх представницькі органи, партнерів по бізнесу,
споживачів, некомерційні недержавні організації.
Проте домінуючу роль у благодійності на Заході грають приватні особи, адже приватні
пожертви перевищують корпоративні у 10-15 разів. Так, у США корпорації протягом року
внесли 12 млрд. доларів, а приватні пожертви – 190 млрд. доларів [5].
Інша ситуація склалася у наших північних сусідів. Домінуюча роль у благодійності в
Росії належить компаніям, їхній внесок, за оцінками російського відділення Фундації
Благодійної Допомоги, складає еквівалент 1,5 млрд. доларів США, водночас – індивідуальні
внески склали суму у 100 млн. доларів США .
Цікаво, хто ж є основними замовниками корпоративної благодійності в Росії. На
відміну від західної традиції, де замовниками можуть бути співробітники підприємств,
інвестори, ділові партнери або місцева громада, у наших східних сусідів основними
замовниками благодійності корпорацій виступають органи влади. Підтверджують це і
дослідження Асоціації менеджерів, в якій звичайною практикою називається державне
планування корпоративної філантропії та “добровільно-примусова участь” в ній російського
бізнесу, держава тут називається “одним з головних та вимогливих стейкхолдерів”.
Варті уваги у цьому сенсі певні недоліки сприйняття української моделі КСВ з боку
вітчизняних бізнес-структур, деяких представників недержавних організацій, які також
зосереджують своє розуміння та активно публічно акцентують першочерговість саме
благодійності.
Втім, в Україні дедалі зростає рівень підтримки благодійних ініціатив. Одним із
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свідчень таких тверджень стали дані, які були оприлюднені під час “круглого столу” 11
грудня 2006 р., організованого БК (бізнес-комітетом) “Жіночої Професійної Ліги” і Бізнесом
та Фінансовим Комітетом “Британсько-Української Професійної Мережі” у Британській
Раді, а саме – лише за Ш квартал 2006 р. на благодійні цілі у Києві було залучено та
спрямовано на підтримку соціальних ініціатив 935 млн. гривень [3].
У висновок можемо додати, що саме КСВ вже є основою для відповідальної конкурентоспроможності для тієї частини світу, яку ми звично називаємо цивілізованою. Маємо
також певні практики українського комерційного сектора, який спрямовує свої кошти, ресурси, час на діяльність з КСВ та допомагає вирішувати деякі соціальні та інфраструктурні
проекти, сприяє підвищенню конкурентності комерційних структур, рівню компетенції своїх
співробітників.
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Аннотация: Сегодня концепцию корпоративной социальной ответственности
распространяют и пытаются интегрировать в свою деловую активность все крупные
отечественные предприятия, банки, корпорации. По признанию Форума КСО (Украина),
официально обнародованном в 2006 г., объектом интереса КСО является ответственное
отношение любой компании к собственному продукту, к его потребителям, работникам,
партнерам, активная социальная позиция компании относительно гармоничного
сосуществования, взаимодействия и постоянного диалога с обществом, участия в решении
острых социальных проблем.
Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность, благотворительная
помощь, социальные проекты.
Annotation: The concept of corporative social responsibility spread and trying to integrate
own business activity of all large domestic business, banks, corporation today. By forum
recognition of the object of interest is responsible attitude of any company to own product, to his
consumers, workers, partners, it was published in 2006. Active social position of company about
harmony coexistence, interactions and permanent dialogue with society and taking part in solution
of most social problems.
Key words: corporative social responsibility, charity help, social project.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Анотація. У статті обґрунтуванні основні методичні підходи до оцінки
ефективності функціонування фермерських господарств. Доведено, що основними
критеріями, що характеризують порівнянність фермерських господарств є: спеціалізація,
розмір землі підприємства, наявність трудових ресурсів тощо.
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Ключові слова: метод, методологія, фермерські господарства, ефективність.
Постановка проблеми. Ефективне функціонування фермерських господарств є
актуальною проблемою, успішне вирішення якої допоможе надійно забезпечити населення
якісними продуктами харчування. Ефективність, як економічна категорія є формою
вираження мети виробництва і показує його результативність. А ефект – це наслідок,
результат проведених заходів. Так, ефект від застосування добрив виражається у вигляді
збільшення врожаю, але отриманий ефект не дає уяви про вигідність цього заходу, якщо не
порівняти отриманий результат з тими витратами, що пов'язані з використанням добрив.
Тільки показники різних видів ефективності дозволяють судити про доцільність проведених
заходів, оскільки вони показують кінцевий корисний ефект раціонального використання
земельних, трудових і матеріально-грошових ресурсів.
Стан вивчення проблеми. Розглядаючи ефективність сільськогосподарського
виробництва, ряд авторів рекомендує визначати економічну ефективність виробництва
окремих видів продукції і галузей сільського господарства, наприклад, виробництва зерна,
таких галузей як скотарства, свинарства тощо [4]. На думку інших вчених, при вивченні
даного питання необхідно розглядати ефективність використання земельних ресурсів,
виробничих фондів, капітальних вкладень [6].
Є науковці, які поєднують дві попередні методики і ділять сільське господарство на
три функціональні підсистеми: технологічну, економічну, соціальну [7]. Відповідно до них
вони виділяють виробничо-технологічну ефективність, що характеризує використання
ресурсів виробництва; виробничо-економічну, що характеризує ефективність виробництва
продукції; соціально-економічну, що характеризує ефективність роботи підприємства в
цілому.
Інші науковці, на відміну від попередніх авторів, відзначають, що сільське
господарство складається не тільки з функціональних, але й організаційної підсистем [1].
Остання являє собою не тільки сукупність форм функціонування технологічного,
економічного і соціального видів ефективності, але ще регіональну і госпрозрахункову, які
характеризують можливості будь-якого підприємства здійснювати процес розширеного
відтворення.
Результати досліджень. На нашу думку, багатоукладність у сільському господарстві,
як і в інших галузях народного господарства, припускає функціонування різних форм
господарювання з таким розрахунком, щоб кожна з них мала мінімально необхідні умови для
ефективного ведення виробництва, максимально використовуючи свій господарський
потенціал. А головним аргументом у виборі тієї чи іншої форми господарювання і власності
повинна стати можливість виробити на одиницю земельних і трудових ресурсів найбільшу
кількість продукції.
При цьому не варто забувати, що в кожній природно-економічній зоні варто
визначитися з найбільш раціональною на найближчу перспективу структурою різних форм
господарювання, яка забезпечувала б подальше нарощування обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції і підвищення ефективності, у т.ч. і фермерських
господарств. У цьому зв'язку для розробки методології оцінки ефективності цих формувань
необхідно враховувати ряд особливостей: тих, що характеризують регіон їх розташування;
відсутність з ряду причин достатньої кількості показників по нових формах господарювання
в перші роки функціонування; організацію роботи з оцінки ефективності, яка включає
основні елементи цієї роботи в сільськогосподарських підприємствах.
Особливу актуальність і необхідність визначення ефективності сільськогосподарських
форм господарювання на сучасному етапі відзначає чимало вчених, які зазначають, що усі
форми господарювання повинні одержати об'єктивну оцінку за результатами порівняльного
аналізу. Питання визначення різних видів ефективності в сільському господарстві,
порівняльного аналізу організаційно-правових форм підприємств і оцінки їхньої
ефективності знаходили своє відображення й в інших роботах [2].
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Так, учені досить докладно описують порядок оцінки соціально-економічної
ефективності різних форм господарювання на рівні підприємства, приводять кілька варіантів
їхньої оцінки для можливих випадків практики. Перший варіант передбачає безпосереднє
порівняння показників контрольного й аналізованого об'єктів і його рекомендують
застосовувати в невеликих підприємствах, особливо коли аналіз потрібно провести в
найкоротший термін за невеликою кількістю показників. Другий варіант – оцінку за індексом
росту ефективності виробництва, де ефективність визначається за певною формулою. Даний
підхід більш прийнятний для великих підприємств, де існує об'єктивне відображення
основних економічних показників. Третій варіант аналізу – основним узагальнюючим
показником ефективності підприємств є рівень використання виробничого потенціалу, а
розрахунок здійснюється за нормативними оцінками і даними про ресурсозабезпеченість
сільськогосподарського підприємства в даний період.
Інші автори при проведені порівняльного аналізу різних форм підприємств у
сільському господарстві перевагу віддають економіко-математичній моделі (ЕОМ) по
суб'єктах господарювання з використанням однакової нормативної бази і на основі цього
роблять висновок про ефективність їх функціонування. Для оцінки ефективності виробничоекономічної діяльності господарств за основними показниками рекомендуємо скористатися
спеціальним методичним прийомом, що називається "матриця координат". Даний прийом
дозволить визначити перевагу тих чи інших порівнюваних підприємств. Отже, дійсно наявні
підходи численних авторів по розглянутому питанню мають свої позитивні моменти при
характеристиці окремих форм господарювання.
Однак в економічній науці проблема оцінки ефективності нових організаційноправових форм підприємств на основі комплексного підходу до її рішення, вивчення
сукупного впливу техніко-технологічних, організаційних, соціально-економічних і
маркетингових проблем на ефективність розвитку різних форм господарювання розроблена
недостатньо. При цьому питання методичного й організаційного характеру, що враховують
регіональні особливості, масштабність оцінки фермерських господарств до цього часу в
спеціальній літературі не розглядалися.
Оскільки фермерський уклад став реальністю, а фермери грають певну роль у
забезпеченні населення країни продуктами харчування, зміцнення економіки сільського
господарства, є необхідність розробки методики оцінки ефективності даної форми
сільськогосподарського підприємництва. Це дозволило б більш об'єктивно оцінити
результати їхньої діяльності у відповідності з існуючими методичними підходами до оцінки
ефективності. Пропонуємо комплексне застосування наступних основних підходів до оцінки
ефективності функціонування фермерських господарств (рис. 1).
У залежності від поставлених задач, масштабності проведення аналізу, обраного
складу показників оцінки, періоду часу, за який буде проводитися аналіз та інших
конкретних умов обирається той чи інший, а можливо формується і новий методичний
підхід, який дозволить у кожному окремому випадку вирішити конкретно поставлену задачу.
Актуальний і інший методичний підхід визначення ефективності господарювання
підприємств на селі. Так, побудова економіко-математичної моделі, за даними деяких джерел
досить ефективна для проведення порівняльного аналізу підприємств різних регіонів. Схема
організації даного виду аналізу полягає у виборі об'єктів для проведення порівняння;
постановці по кожному з них відповідних задач; побудови і реалізації економікоматематичної моделі на ЕОМ і визначення оптимальних рішень. Даний підхід дозволяє
одержати оптимальний варіант організаційно-економічної структури стосовно обраної
форми господарювання. Причому розроблені моделі є типовими і можуть бути використані з
урахуванням прив'язки до різних регіонів. За результатами проведення аналізу робляться
висновки про усунення окремих виявлених недоліків або удосконалення існуючого
положення.
Методичний підхід до оцінки ефективності нової форми господарювання,
здійснюваний за індексом росту ефективності виробництва, передбачає використання
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великої кількості показників. Цей прийом можна застосувати в багатогалузевих
формуваннях, де налагоджені облік і звітність за результатами фінансово-господарської
діяльності. В даний час визначення ефективності фермерських господарств в природноекономічних зонах і районах, де вже існують об'єктивні дані стосовно основних виробничоекономічних показників, за допомогою індексу росту ефективності виробництва є цілком
можливим.
Висновки та пропозиції. Таким чином, порівнюючи різні методичні підходи до оцінки
виробничих ресурсів ми переконуємося, що методично ці питання ще не вирішені.
Розглянуті способи визначення потенціалу сільськогосподарських підприємств вимагають
удосконалювання. Вибір методу оцінки визначається поставленими цілями і задачами. Так
показники грошової оцінки виробничого потенціалу знайдуть застосування в системі
оподаткування сільськогосподарських підприємств, визначенні величини орендної плати,
управлінні процесом формування ресурсного потенціалу. Використання рівняння регресії
ефективне при аналізі господарської діяльності підприємства і плануванні його розвитку,
розрахунків фактичного і нормативного потенціалів.

Методичні підходи
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на одиницю
ресурсів

Рис. 1. Основні методичні підходи до оцінки ефективності функціонування фермерських
господарств.
Крім розглянутих методів значної уваги заслуговують об'єктивно обумовлені (двоїсті)
оцінки ресурсів в оптимізаційних задачах, розв'язуваних методами математичного
програмування. Оптимізаційний метод, як і інші методи оцінки виробничого потенціалу,
базуються, насамперед, на оцінці впливу відповідних ресурсів на результативний показник.
Застосування лінійного програмування дає можливість чисельно виразити комплексну
оцінку ресурсів через максимальний обсяг валової продукції.
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Аннотация. В статье обоснованы основные методические подходы к оценке
эффективности функционирования фермерских хозяйств. Доказано, что основными
критериями, которые характеризуют сравнимость фермерских хозяйств являются:
специализация, размер земли предприятия, наличие трудовых ресурсов, и тому подобное.
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Набільська Ольга

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН
Анотація. У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів до
формування у школярів екологічної культури; розкрито авторську позицію до вирішення
означеного процесу.
Ключові слова: майбутні вчителі, молодші школярі, екологічна культура, екологічна
освіта.
Сьогодні очевидно, що людство вступило у критичний період своєї історії – епоху
екологічної кризи. У цих умовах особливої уваги заслуговує проблема виховання екологічно
грамотного високоморального і здорового покоління. Вона повинна вирішуватися шляхом
екологізації сучасної науки і освіти. Інтенсивно зростаюча потреба в учителях, які спроможні
виконувати свої професійні обов’язки на належному науково-теоретичному рівні і знаходити
найбільш ефективні способи вирішення завдань екологічного виховання учнів, значно
актуалізує проблему дослідження.
За останні роки проблеми екологічної освіти і виховання досліджують багато
українських учених. У дисертаційних роботах знайшли відображення питання системи
формування складових екологічної культури (Л. Б. Лук’янова), формування у студентів
природничо-наукової картини світу (А. В. Степанюк), комплексного формування в дітей
дбайливого ставлення до рослинного світу (Г. С. Марочко), теорії і методики формування
еколого-педагогічної культури вихователя дошкільного закладу в системі вищої педагогічної
освіти України (Н. В. Лисенко), проблем екологічної освіти в педагогічній теорії і практиці
роботи шкіл України (І. М. Костицька), змісту учнівських дослідницьких робіт з екології в
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позашкільних закладах (Г. П. Пустовіт), загальних проблем екології та геоекології
(М. Д. Гродзинський, О. В. Плахотник) та інші.
Утім комплексного підходу до підготовки майбутніх учителів початкових класів до
екологічного виховання учнів у процесі вивчення природничих дисциплін допоки не
розроблено.
Наявна система організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних
закладах хибує на формалізм, підпорядкована потребам звітності, нерідко ігнорує
індивідуальні можливості і потреби в належній підготовці майбутніх учителів початкової
школи до екологічного виховання учнів у процесі вивчення природничих дисциплін.
Існують суперечності між теорією підготовки майбутніх учителів початкової школи до
екологічного виховання учнів у процесі вивчення природничих дисциплін і результатами її
практичної реалізації.
Необхідність вирішення зазначених протиріч визначила проблему дослідження процесу
підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання учнів у процесі
вивчення природничих дисциплін.
Соціально-екологічні цінності значимі для процесу розвитку взаємовідносин
суспільства та природи людськими та культурними явищами є результатом синтезу
цінностей екологічних, соціальних і політичних і виступають результатом та основою
підвищення ефективності екологічного виховання.
Виявилося, що ми до цього часу ще не достатньо інформовані про всі механізми, які
функціонують в біосфері, щоб управляти ними.
Внаслідок екологічної неосвіченості багато педагогів не спроможні надати потрібного
значення діяльності в конкретних екологічних ситуаціях. Тому досить актуальним є завдання
підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання учнів у процесі
вивчення природничих дисциплін, формування у кожного вчителя екологічної культури,
ґрунтовних еколого-світоглядних переконань. У процесі екологічної підготовки
цілеспрямовано формується екологічний стиль мислення, який включає екологічне,
юридичне, моральне, естетичне ставлення до природи. Це означає, що екологічно
підготовлена людина розуміє місце людини в природі, має активну життєву позицію у
здійсненні заходів з охорони та використання природних ресурсів.
Ступінь спільного вирішення даної проблеми зумовлюється відповідно підготовленими
педагогічними кадрами. Аналіз цього питання показує, що еколого-природоохоронна
підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів полягає в розробці екологоприродоохоронної концепції та відповідних професійних умінь здійснення загального
еколого-природоохоронного виховання в початковій освіті, педагогічних коледжах та
університетах.
Головними напрямами даної підготовки є:
– усвідомлення спеціальної значущості екологічної освіти підростаючого покоління,
оволодіння його психолого-педагогічними основами і відповідними професійними вміннями;
– оволодіння системою наукової бази та практичних навичок охорони природи
(збереження, раціональне використання природних ресурсів);
– поглиблене вивчення, систематизація та інтеграція знань у галузі екології та охорони
природи;
– практична громадська природоохоронна діяльність студентів за спільним планом
деканів і громадських організацій факультетів з охопленням усіх років навчання у вищих
педагогічних навчальних закладах, в тому числі і літньої польової практики;
– дослідна робота в галузі екології та охорони праці та еколого-природоохоронного
освіти, написання курсової та дипломної робіт [1].
Важливо відмітити, що в екологічній підготовці особливо необхідно здійснювати
особистісно-орієнтований підхід:
1. У центрі освітнього процесу знаходиться сам учень, формування його особистості
здійснюється засобами даного конкретного навчального предмета.
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2. Навчальний процес передбачає організацію та управління навчальною діяльністю
учнів у співпраці та педагогічному спілкуванні з викладачем, спрямовану на їх всебічний
розвиток і освоєння ними предметних знань.
Розглянемо поняття «екологічна освіта», «екологічне виховання», «природоохоронне
просвітництво».
На думку Е. Манушина, мета екологічної освіти – формування в учнів уміння
осмислення фактів і наукових ідей, предметом яких є навколишнє середовище, як в
локальному, так і в глобальному масштабі і виконання їх у повсякденному житті [2].
Під екологічною освітою Е. Флешар розуміє процес, кінцевими результатами якого є
формування відповідних знань і навичок теоретичної і практичної роботи у сфері екології та
охорони навколишнього середовища. Екологічна освіта покликана формувати у структурі
особистості пізнавальні орієнтири і духовні цінності, необхідні для відповідного ставлення
людини до навколишнього середовища, позитивного і дбайливого ставлення до природи, до
всіх форм її прояву[5].
На нашу думку, найбільш повним і аргументованим є визначення, що екологічна освіта
майбутнього вчителя становить складну багатопланову сукупність методологічних, ідейних,
дидактичних, методичних та організаційних засобів впливу на студентів з метою
формування в них професійної готовності до природоохоронної роботи в школі. Головне їх
призначення – орієнтація студентів на завдання їх майбутньої педагогічної діяльності за
освітою школярів у сфері навколишнього середовища [4].
У системі екологічної освіти М. М. Моїсеєв визначає три істотно різних напрями.
Перший напрямок слід назвати світоглядним. Він безпосередньо продовжує той освітній
(швидше, виховний) напрям, який було закладено ще в середній школі Незалежно від тієї
сфери діяльності, яку вибирає майбутній фахівець, він повинен володіти необхідним
розумінням світотворення, певним філософським фундаментом для своєї діяльності,
емпірично обґрунтованим раціоналістичним баченням людини в біосфері і бути здатним
спиратися на наочні досягнення природничих наук.
Другий напрям – екологічний професіоналізм майбутнього фахівця. Якщо перший
напрямок є досить універсальним, то другий пов’язаний із характером майбутньої діяльності
студента, з його здатністю приймати найбільш раціональні, конструктивні, технологічні,
господарські або адміністративні рішення з урахуванням екологічних факторів. Така
підготовка має бути абсолютно різною в навчальних закладах різного профілю.
Третій напрям діяльності випливає з необхідності підготовки фахівців, здатних
вирішувати численні завдання, пов’язані із взаємовідношенням людини і навколишнього
середовища. [3].
Природоохоронне просвітництво полягає у здійсненні науково обґрунтованої системи
педагогічних впливів, спрямованих на виховання почуття природи, виявлення мотивів
природоохорони, оволодіння основними навичками, поняттями охорони навколишнього
середовища, збереження раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
вироблення у студентів потреби у практичній участі в цій найважливішій сфері діяльності.
Таким чином, перелічені та багато інших аналогічних фактів обумовлюють нагальність
системи дієвих заходів щодо суттєвого поліпшення навколишнього природного середовища,
екологічного як спеціальної виховної діяльності, спрямованої на розвиток екологічної
освіченості і формування екологічних умінь, морально-естетичних почуттів і твердої волі у
здійсненні природоохоронної роботи. До цього виду діяльності має бути готовий учитель
початкової школи.
З огляду на зазначене стверджуємо, що готовність майбутніх учителів початкових
класів до екологічного виховання учнів є результатом їх професійно-педагогічної підготовки
і передбачає розвиток інтелектуальної, емоційної і вольової сфер психіки людини в єдності з
удосконаленням їх моральних та етичних якостей.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. В даній статті проаналізовано деякі аспекти професійної підготовки
соціального педагога, зміст поняття «соціальний педагог», «професійне самовизначення
майбутнього соціального педагога».
Ключові слова: професійна підготовка, професійне самовизначення, соціальний
педагог.
На сучасному етапі змін соціальних інститутів і систем проблема підготовки
студентів до соціально-педагогічної діяльності набуває все більшої актуальності. Саме тому
великого значення набуває необхідність забезпечення якості професійної підготовки
майбутніх соціальних педагогів в умовах університетської освіти, що вимагає узагальнення
існуючого досвіду та визначення можливостей фахової освіти в контексті професійного
самовизначення майбутнього соціального педагога.
У сучасних наукових дoслiдженнях розглядаються різні аспекти процесу професійної
підготовки соціальних педагогів, а саме: особливості формування спеціаліста в системі
вищої освіти розглянуті в роботах В.Бочарової, Р.Вайноли, Л.Міщик, А.Капської,
Р. Куличенко, Ю. Льоніної, В. Поліщук, Є. Холостової, М. Шмельової; багаторівневої
підготовки соціальних педагогів - М. Дронь; практичні аспекти професійної підготовки у
роботах В. Симонович; питання готовності до професійної діяльності В. Сластьонін тощо.
Незважаючи на те, що дані дослідження здійснили вагомий внесок в розробку
проблеми професійної підготовки соціальних педагогів, слід зазначити, що питання
професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів не було окремою темою
дослідження.
Тому метою нашої статті є аналіз понять «професійна підготовка майбутніх
соціальних педагогів» та «професійне самовизначення майбутніх соціальних педагогів» у
вищому навчальному закладі.
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Професійна підготовка соціального педагога в умoвах вищoгo навчальнoгo закладу
регламентується низкoю нoрмативних дoкументiв, oснoвним серед яких є Державний
галузевий стандарт пiдгoтoвки фахiвця. Аналізуючи основні підходи до професійної
підготовки соціальних педагогів, ми вважаємо за необхідне спочатку уточнити основні
поняття: соціальний педагог, професійна підготовка.
Професія «соціальний педагог» в Україні була введена до кваліфікаційного переліку
спеціальностей у 2002 році [4; с.24]. А. Капська охарактеризувала поняття «соціальний
педагог»: спеціаліст, зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або виховної
діяльності. Він організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім’ї,
громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та
благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічному розвитку [4; с. 24].
Соціальний педагог, як вважає В. Поліщук, «покликаний творчо реалізовувати
систему соціально-педагогічного сприяння розвитку і саморозвитку особистості, створювати
умови найбільшого сприяння реалізації життєвих потреб і можливостей кожної людини» [6;
с. 136].
На думку М. Галагузової: соціальний педагог – це фахівець-професіонал, який
ґрунтовно розбирається в соціальних і ситуативних труднощах життя дитини, здатний
прийти їй на допомогу, досконало володіє комплексом загальнотеоретичних і спеціальних
знань, сукупністю необхідних умінь, навиків, певних здібностей [2; с. 311].
Іншої думки дотримується у своєму дослідженні Ю. Єгорова, яка вважає, що
соціальний педагог – це професійно підготовлений спеціаліст у сфері «педагогіки стосунків в
соціумі», який орієнтований на роботу з усіма категоріями населення [3; с. 26]. Дослідниця
зазначає, що специфічність діяльності соціального педагога проявляється у вираженій
«педагогізації взаємостосунків», які забезпечують виховну допомогу людині у подоланні
життєвих труднощів [3; с. 26].
Одними із перших Україні в галузі професійної підготовки соціального педагога є
наукові дослідження Л. Міщик, яка визначає професійну підготовку соціальних педагогів, як
процес формування фахівця нового типу, який має швидко і адекватно реагувати на зміни,
що відбуваються в суспільстві, компетентно вирішувати соціально-педагогічні проблеми [5;
с. 135]. Вона зазначає, що в основу професійної підготовки соціальних педагогів має бути
покладено системний, особистісно-діяльнісний та індивідуально-творчий підходи [5; с. 136].
Структурними компонентами професійної підготовки соціального педагога є педагогічний,
психологічний та управлінський аспекти.
Процес професійної підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери, на думку
А. Капська має бути орієнтований на розв’язання соціальних проблем, тому зміст підготовки
майбутніх соціальних педагогів передбачає певні особливості, зокрема аналіз стану
соціального розвитку та визначення тенденцій соціальної політики; обґрунтування змісту та
класифікацій сучасних форм, методів практики соціальної роботи; удосконалення
педагогічного процесу підготовки фахівців соціальної сфери (теорій, моделей, технологій);
розробка та реалізація програм, що орієнтовані на підвищення професійної компетентності
соціального педагога [5].
У контексті нашого дослідження важливе значення має робота В. Полiщук, яка
характеризує прoфесiйну пiдгoтoвку сoцiальних педагoгiв як прoцес i результат oвoлoдiння
цiннoстями сoцiальнo-педагoгiчнoї дiяльнoстi, прoфесiйнo неoбхiдними знаннями, умiннями
й навичками, прoфесiйнo важливими oсoбистiсними якoстями, якi є oснoвoю фoрмування
гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї сoцiальнo-педагoгiчнoї дiяльнoстi [6; с. 139].
Досліджуючи особистісний розвиток майбутньoгo сoцiальнoгo педагога, Р. Вайнола
визначає прoфесiйну пiдгoтoвку майбутньoгo сoцiальнoгo педагoга в умoвах вищoгo
навчальнoгo закладу як систему oрганiзацiйнo-метoдичних захoдiв, якi забезпечують
фoрмування в oсoбистoстi прoфесiйнoї спрямoванoстi, знань, умiнь, навичoк. Вчена зазначає,
що прoфесiйна пiдгoтoвка відбувається завдяки ствoренню педагoгiчних умoв, якi
сприятимуть трансфoрмацiї навчальнo-пiзнавальнoї дiяльнoстi в пiзнавальнo-прoфесiйну [1;
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с. 99].
У своїх дослідженнях С. Харченко зміст і процес підготовки студентів до професійної
соціально-педагогічної діяльності визначає як «педагогічну систему» і наголошує на тому,
що «навчання повинно мати випереджаючий характер у розрахунку на розвиток соціальної й
педагогічної ситуації, на перехід від навчально-дисциплінарного виховання до
особистісного». [8; c. 32].
У контексті нашого дослідження значний інтерес становлять висновки В. Бочарової,
Л. Міщик, В. Сластьоніна, які пов'язують проблему професійного становлення майбутнього
соціального педагога із формуванням у випускника соціально-професійної орієнтації,
розглядаючи останню як характеристику об'єктивної диспозиції до даної діяльності. На
думку цих вчених, успішне вирішення завдань професійної підготовки соціальнопедагогічних кадрів знаходиться у прямій залежності не тільки від орієнтації студентів на
професію, але й від залучення їх до професійної діяльності.
Так Л. Міщик вважає, що найповніше механізми управління реалізуються у
професійному самовизначенні. Воно є тим інтегральним процесом, в якому взаємодіють
особистісні і професійні аспекти та яке здійснюється завдяки рефлексії. Самовизначення
взагалі і професійне зокрема, зазначає вчена, має «багато емпіричних індикаторів і достатню
опрацьованість як у змісті, так і в процесуальності. Остання обставина дозволяє будувати як
зміст, так і процес навчання як управління професійним самовизначенням майбутніх
соціальних педагогів» [5; с. 122]. Управління професійною підготовкою, побудоване з
урахуванням моделей професійного самовизначення, включає дві групи процесів. З одного боку,
- це активізація рефлексивних можливостей і, відповідно, процесів пошуку своїх смислів, а
значить і місця у спеціальності, яка освоюється. З іншого боку, - слід пам'ятати, що все навчання
в наш час носить масовий, соціально опосередкований характер. Ця обставина вимагає як
при виборі змісту професійної підготовки, так і його методів та форм, виходити з деякого
усередненого, узагальненого стандарту [5; с. 129].
Розглядаючи професійну підготовку соціальних педагогів в умовах неперервної
освіти, В. Поліщук досліджує допрофесійну підготовку майбутніх соціальних педагогів на
основі активізації процесу професійного самовизначення. Метою допрофесійної підготовки,
яка несе в собі функції професійної орієнтації і професійного самовизначення учнів, на
думку вченої, є актуалізація професійного самовизначення, усвідомлення професійного
вибору, оволодіння знаннями і вміннями, які відповідають рівню волонтера-помічника
соціального педагога і формуванню професійно важливих особистісних якостей. [6; с. 166].
Важливим для нашого дослідження є робота російської вченої Ю. Єгорової, яка
вивчала процес підготовки студентів до самовизначення в спеціалізації професійної
діяльності соціального педагога. Вона зазначає, що «самовизначення майбутніх соціальних
педагогів в спеціалізації їх діяльності - це процес і результат вибору студентами напряму
діяльності на основі сукупності загальних і спеціальних знань, умінь і досвіду особистості»
[4; с. 56]. Центральним стрижнем самовизначення є внутрішня готовність самостійно і
усвідомлено реалізувати перспективи свого професійного і особистісного розвитку. Як
суб'єкт самовизначення, студент здійснює самоосвіту, самопізнання і самореалізацію в
діяльності, значущій для професійного майбутнього. Ефективність підготовки студентів до
самовизначення в спеціалізації соціального педагога залежить від загальноосвітньої,
психолого-педагогічної і наочно-профільної підготовки їх до самовизначення. Як бачимо в
ході даного дослідження студенти визначаються із сферою соціально-педагогічної
діяльності, в якій в майбутньому планують працювати.
Ми, базуючись на визначенні Л. П’янкової. [7], розуміємо професійне самовизначення
майбутніх соціальних педагогів як процес вступу особистості в сферу майбутньої
професійної діяльності через її включення в навчальну, виробничо-практичну і
позанавчальну діяльність на основі співставлення своїх можливостей з вимогами професії,
реалізація потенціалів, усвідомлення себе як майбутнього професіонала.
Отже, метою професійної підготовки соціального педагога є, насамперед, розвиток
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його в особистісному та професійному плані, а її результатом є набуття професійних знань та
вмінь, розвиток професійно необхідних якостей, високий рівень професійного
самовизначення. Адже для соціальних педагогів більш важливим стає не тільки опанування
достатнім обсягом професійних знань, а й уміння швидко реагувати на соціальнопедагогічну ситуацію та приймати компетентне рішення, орієнтуватись на нагальні потреби
суспільства, займатись самоосвітою, бути професійно мобільним. У процесі і в результаті
професійного самовизначення відбувається формування внутрішньої готовності майбутніх
соціальних педагогів до усвідомленої і самостійної побудови моделі власної поведінки і
перспектив свого розвитку, формування якостей, необхідних для професійної діяльності.
Потреба самовизначатись є рушійною силою подальшого професійного розвитку.
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Подкаура Татьяна

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ
В статье представлено теперешнее состояние и раскрыты возможные перспективы
развития внешней торговли Украины.
Ключевые слова: внешняя торговля, сальдо, перспективы.
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Данная тема актуальна в современных условиях развития человеческого общества, так
как сегодня все большее значение приобретают внешнеэкономические связи и как их
элемент – международная торговля. Именно благодаря ей, возможно, увеличить влияние
Украины на мировой арене.
Для Украины ее будущее в первую очередь связано с утверждением государственности
и оформлением общенациональной идеи. Украина должна разработать стойкую и
динамичную модель собственной экономики.
По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и
услугами в минувшем году составило $6,75 млрд., что на $3,72 млрд., или в 2,2 раза больше,
чем в 2010 г. При этом экспорт за минувший год возрос на 30%, или на $18,94 млрд. - до
$82,11 млрд., в то время как импорт - на 34,2%, до $88,85 млрд. [2]
Таким образом, даже при положительной динамике увеличения экспорта и импорта,
разрыв между ними не только не сокращается, а и наоборот увеличивается. Значит, вместо
улучшения состояния экономики и попыток выхода из экономического кризиса, можно
наблюдать ухудшение картины в целом, при увеличении отдельных показателей.
Торговля услугами, как правило, положительно влияет на торговый баланс. В 2011 г.
положительное сальдо внешней торговли Украины услугами выросло на 18% - до $7,45
млрд. Таким образом, наблюдается положительная динамика. Однако это не покрыло
отрицательное сальдо торговли товарами, а значит, внешнеторговое сальдо осталось
отрицательным. [2]
Ситуация складывается достаточно тревожная, так как негативное сальдо торговли
товарами и услугами увеличивается большими темпами именно тогда, когда Украина имеет
ограниченный доступ к внешним источникам финансирования и кредитования.
По экспертной оценке, приведенной недавно представителем Минфина, вне
банковского обращения в Украине находится порядка 150 млрд. грн. и 50-80 млрд. долларов.
В связи с этим возникает опасность последующего ухудшения платежного баланса,
золотовалютные резервы сократятся, что может привести к нестабильности гривны.
Возможность девальвации определяется многими факторами, среди которых рост
инфляции не главный. Гораздо более серьезную роль играет динамика сальдо торгового и
платежного баланса, а также размеры золотовалютных резервов.
По этим пунктам заметно ухудшение, поэтому для девальвации гривны в Украине есть
серьезные экономические основания. [2]
Дефицит текущего счета в Украине в декабре 2011 г.сократился на 20% - до 1,2 млрд.
долл. Последний раз сальдо текущего счета было положительным в январе 2011 г., 336 млн.
долл. За 2011 г. дефицит текущего счета Украины увеличился в 3,1 раза - до 9,3 млрд. долл.
(5,5% от ВВП), по сравнению с 3 млрд. долл. (2,2% от ВВП) в 2010 г. [3]
В НБУ главными факторами такого роста назвали: рост стоимостных объемов импорта
энергоносителей (на 8,8 млрд. долл. по сравнению с 2010 г.); расширение внутреннего
спроса, связанный с реализацией ряда инвестиционных проектов (импорт продукции
машиностроения увеличился на 7,3 млрд. долл.); ухудшение во втором полугодии внешней
конъюнктуры на мировых товарных рынках; увеличение выплат доходов по инвестициям (на
2,5 млрд. долл.).
Прогнозировалось, что дефицит текущего счета Украины в 2011 г. может увеличиться
до 4,5% от ВВП.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дефицит платежного баланса
Украины в 2012 г. в 5,3%. [3]
В современных условиях Украина нуждается в новой государственной стратегии, новой
модели торгово-экономических отношений, в основе которых лежит единство производства,
экспорта и импорта в процессе кругооборота и оборота капитала, расширенного
воспроизводства.
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Развитие украинского экспорта на основе модели кругооборота капитала позволит
использовать отечественный малый и средний бизнес для изготовления товаров на экспорт.
Стратегия международного маркетинга в условиях перехода к высшим формам
сотрудничества требует от Украины создания торговых представительств за рубежом,
отдельных групп по изучению рыночной конкуренции; от дипломатических служб
ожидается исчерпывающая информация о характере рынка страны (региона) с точки зрения
возможностей для Украины нарастить экспорт, получить инвестиции, импортировать новые
технологии, наладить деловые связи с иностранными товаропроизводителями потенциальными партнёрами.
Либерализация внешней торговли также помогает делать внутренний рынок более
конкурентоспособным, позволяя активно использовать преимущества международного
разделения труда, специализации и кооперирования производства, помогает успешно
добиваться макроэкономической стабилизации и последующей структурной перестройки
экономики. Кроме того, либерализация внешней торговли способствует интенсивному
внедрению государства в систему международных экономических отношений.
Последующий рост интенсивности внешней торговли приводит к углублению кооперации
Украины со странами – торговыми партнёрами, и как следствие – улучшению положения
страны на мировой арене. [1]
Итак, для ускоренного развития экономики Украины необходимо:
- обеспечить финансирование фундаментальных и прикладных исследований
наукоемких отраслей и производств;
- осуществить поэтапное снижение налогового давления на предприятия, что позволит
им быстро накопить стабилизационный капитал, расширить производство удержаться на
плаву в условиях нестабильности финансового рынка;
- увязать темпы увеличения доходов и социальных гарантий населению с
опережающими темпами роста ВВП.
- привлекать иностранный капитал для ускорения модернизации;
- активно внедрять международные стандарты и процедуры сертификации;
- использовать политические и экономические рычаги влияния для обеспечения
участия Украины в больших международных кооперационных проектах;
- должным образом обеспечить информатизацию внешнеэкономической деятельности.
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РОЗВИТОК УНІВЕРСАЛЬНОГО БОЮ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті розкривається історія виникнення універсального бою в Україні і
на Херсонщині. Це комплексний вид одноборства, що включає послідовне виконання вправ на
смузі перешкод, стрільбу з пневматичної зброї, метання спортивного ножа і рукопашний
бій на рингу. Українська спортивна федерація "Універсальний бій" була заснована у 2000
році як всеукраїнська громадська організація. Універсальний бій сьогодні не має
альтернативи у світі прикладних видів спорту.
Ключові слова: універсальній бій, одноборство, рукопашний бій, федерація.
Актуальність. У останні 10-20 років в розвитку єдиноборств відзначається
принципово нова тенденція - поява нових видів на основі інтеграції і комплексування з
іншими видами спорту. Так, наприклад, в середині 90-х років ХХ століття в Україні з'явився
універсальний бій (Unifight) - комплексний вид, що включає послідовне виконання вправ на
смузі перешкод, стрільбу з пневматичної зброї, метання спортивного ножа і рукопашний бій
на рингу. Цей вид спорту, спочатку виникнувши як військово-прикладний, став досить
популярним не лише в силових структурах різних країн, але і у світі. Нині членами
Міжнародної любительської федерації Універсальний бій (Unifight) являються 30 країн,
проведено 11 Чемпіонатів світу у яких приймали участь спортсмени з 35 країн світу.
Виклад основного матеріалу. "Спортивний рукопашний бій" став активно розвиватися
з 1939 року, коли почали проводитися змагання різного рангу, у тому числі і чемпіонат
країни – тоді СРСР, з двоборства, що включав фехтування на карабінах з еластичним
багнетом і подолання 150-метрової смуги перешкод. Чемпіонати СРСР проводилися до 1952
року, а чемпіонати Збройних Сил - до 1967 року. Відродження спортивного рукопашного
бою почалося в силових структурах у кінці 70-х - початку 80-х років в двох версіях: версії
правоохоронних органів і армійської версії. Прикладні версії розвивалися як самостійні
напрями, оскільки вони відбивали різну специфіку професійної діяльності і спрямованість
підготовки фахівців різних силових структур (у армії - це, в першу чергу, знищити,
травмувати супротивника у ближньому бою, а в правоохоронних органах - затримати
злочинця, завдавши йому мінімально можливої в конкретній ситуації шкоди).
У правоохоронних органах рукопашний бій розвивався як двоборство і включав 2 тури:
демонстрацію техніки самооборони і поєдинки з обмеженим контактом. Проте правила
суддівства поєдинку ґрунтувалися на правилах спортивного карате і припускали численні
обмеження і зупинки для оцінки проведених дій, що істотно порушувало динаміку бою і
значно знижувало його видовищність (у версії правил 2002 року зроблена спроба усунути ці
недоліки).
Армійський рукопашний бій став культивуватися з 1979 року (перший чемпіонат ВДВ
проведений в Каунасі) і спочатку замислювався і створювався як спортивний поєдинок, в
якому практично немає обмежень і моделюється динаміка реальної рукопашної сутички без
зброї. Це досягається тим, що поєдинок ведеться в спеціальній і досить надійній захисній
екіпіровці без обмеження сили ударів і з мінімальними зупинками. За правилами цієї версії
рукопашного бою дозволяється завдавати ударів будь-якою частиною тіла і практично у
будь-яку точку (за винятком традиційно заборонених в спортивних єдиноборствах - по
суглобах, в горло, в пах) і навіть по супротивникові, що знаходиться в партері. Прикладні і
психологічні можливості цього виду єдиноборств для підготовки військовослужбовців
очевидні. Проте цей важливий прикладний аспект вступає в протиріччя з принципами етики і
естетики спорту і не завжди зустрічає розуміння на змаганнях у непідготовленого глядача.
Загальним недоліком цих версій є те, що вони спрямовані тільки на формування
навичок єдиноборства, але в недостатній мірі моделюють широкий діапазон професійної
діяльності військовослужбовців і в першу чергу того, що передує безпосередньому
зіткненню із злочинцем
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Українська спортивна федерація "Універсальний бій" (далі – Федерація) була заснована
у 2000 році як всеукраїнська громадська організація.
Основною метою діяльності є задоволення та захист законних соціальних, творчих,
спортивних та інших спільних інтересів її членів шляхом сприяння розвитку, популяризації
та пропаганді універсального бою, укріпленню здоров'я і фізичного розвитку населення.
Відповідно до Статуту Української спортивної федерації "Універсальний бій" членство
у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним та почесним.
Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни, які досягли 14 років,
визнають її Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно
сприяють діяльності Федерації.
Колективними членами Федерації можуть бути колективи громадських, кооперативних
та інших об'єднань, підприємств, закладів, організацій з різними формами власності, які
визнають Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно
сприяють діяльності Федерації. Колективні члени будують свою діяльність з Федерацією на
договірних засадах, реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.
Почесними членами Федерації можуть бути особи, що зробили істотний внесок у
розвиток універсального бою.
Основою Федерації є її місцеві осередки, які створюються за територіальними
ознаками, керуються у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, Положеннями
про місцеві осередки та інше.
Вищим керівним органом Федерації є Загальні збори Федерації.
Загальне керівництво діяльністю Федерації на період між загальними зборами здійснює
Президія Федерації. Члени Президії обираються загальними зборами Федерації строком на
п'ять років і можуть бути переобрані неодноразово. Кількісний склад Президії визначається
Загальними зборами Федерації, але не можуть бути менше 3 (трьох) осіб. Керує діяльністю
Президії Президент Федерації.
Виконавчим органом Федерації є Дирекція, яка здійснює поточне керівництво
діяльності Федерації. Керує Дирекцією Генеральний директор. Генерального директора
Федерації обирає Президія Федерації по представленню Президента Федерації. Чисельний та
персональний склад членів Дирекції затверджує Президія Федерації за поданням
Генерального директора. Термін повноважень Генерального директора та членів Дирекції п'ять років з правом перепризначення.
Контроль за фінансовою діяльністю Федерації здійснює Ревізійна комісія (ревізор), яка
обирається Загальними зборами Федерації терміном на п'ять років.
10 грудня 2011 року у м. Києві (Україна) відбувся Конгрес Європейської
континентальної міжнародної федерації "Універсальний бій" (ЄСІФАУ). На даному Конгресі
були присутні представники 16 країн з 21. які входять до складу ЄСІФАУ (Росія, Україна,
Молдова, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Азербайджан, Греція, Франція, Чехія, Бельгія і
т.д.). Головою на даному Конгресі був Президент Міжнародної любительської федерації
"Універсальний бій". олімпійський чемпіон з боротьби дзюдо Новіков Сергій Петрович.
На порядку денному Конгресу були розглянуті та вирішені певні організаційні питання,
де одним із головних було обрання нового Президента та виконком ЄСІФАУ. Так,
Президентом ЄСІФАУ був обраний Президент Української спортивної федерації
"Універсальний бій" Кондрашов Олександр Миколайович, а генеральним секретарем
ЄСІФАУ був обраний генеральний директор Української спортивної федерації
"Універсальний бій" Кузнець Олександр Васильович.
Відповідно до Календарного плану спортивно-масових заходів Української Федерації
чемпіонат України з універсального бою серед дітей (хлопчиків та дівчаток) 10-11 років ,
юнаків та дівчат молодшого віку 12-13 років відбудеться 24-27 травня 2012 року у м.
Скадовську, Херсонської області.
Відповідно до Міжнародного календарного плану змагань з універсального бою на 2012
рік чемпіонат світу з універсального бою серед дітей (хлопчиків та дівчаток) 10-11 років,
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юнаків та дівчат молодшого віку 12-13 років відбудеться 07-11 червня 2012 року у м.
Скадовську, Херсонської області.
Висновки. Універсальний бій сьогодні не має альтернативи у світі прикладних видів
спорту. Це унікальне двоборство, що включає смугу подолання перешкод, стрільбу, біг,
метання ножа і бій на рингу із завданням ударів ногами, руками і задушливими больовими
прийомами.
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Аннотация. В статье раскрывается история возникновения универсального боя в
Украине и на Херсонщине. Это комплексный вид единоборства, включающий
последовательное выполнение упражнений на полосе препятствий, стрельбу из
пневматического оружия, метание спортивного ножа и рукопашный бой на ринге.
Украинская спортивная федерация "Универсальный бой" была основана в 2000 году как
всеукраинская общественная организация. Универсальный бой сегодня не имеет
альтернативы в мире прикладных видов спорта.
Ключевые слова: универсальной бой, единоборства, рукопашный бой, федерация.
Summary. The article reveals the history of the universal battle in Ukraine and Kherson. This
comprehensive view odnoborstva that includes consistent exercise of band interference, shooting
with airguns, throwing sports knife and melee in the ring. Ukrainian Sports Federation "universal
battle" was founded in 2000 as an all-. Universal battle today is not an alternative to the world of
applied sports.
Keywords: universal battle odnoborstvo, dogfight, federation.
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Саврасова-В’юн Т. О.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЧИННИКА ТА ТИПІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Анотація. У статті розкрито загальну стратегію експериментального
дослідження громадянської активності старшокласників. Висвітлено результати
факторного та кластерного аналізу. Проаналізовано психологічні особливості взаємозв’язку
типів громадянської активності старшокласників та навчально-організаційного чинника.
Ключові
слова:
громадянська
активність,
громадянська
активність
старшокласників, типи громадянської активності старшокласників.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значимість активності особистості зростає у змінних ситуаціях, особливо це
стосується учнів старших класів. Проблема громадянської активності старшокласників, яка
представляє собою сукупність знань, умінь, навичок, схильностей, вольових зусиль, мотивів,
почуттів, що спрямована на ефективне здійснення громадянської діяльності, – гостроти
набирає на переломних етапах соціально-економічного, політичного розвитку суспільства.
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Сьогодні потреба осмислення громадянської активності старшокласників,
підкреслюється особливою увагою таких дослідників, як: О. Г. Баранков [1],
М. Й. Боришевський [2], Н. М. Жидкова [3], Л. М. Семенюк [4], Л. А. Cнігур [5]. Незалежно
від того, що тема громадянської активності у працях науковців розглядається спеціально:
вивчаються її психологічні механізми, умови, шляхи формування, – недостатньо досліджені
психологічні особливості зв’язку між навчально-організаційним чинником та типами
громадянської активності старшокласників. Тому мета нашого дослідження: визначити
особливості взаємозв’язку навчально-організаційного чинника з типами громадянської
активності старшокласників.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Для з’ясування типів громадянської активності старшокласників та навчальноорганізаційного чинника було проведено емпіричне дослідження з залученням
старшокласників 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, як традиційної, так і
інноваційної форми навчання, з різних регіонів України, у кількості 262 особи. Дослідження
проводилося упродовж 2011 року.
Всі респонденти були розподілені на групи залежно від соціально-психологічних
характеристик, а саме: вік – старшокласники 14 (14,1 %), 15 (42,4 %), 16 (29 %), 17 (14,5 %)
років; стать – юнаки (43,9 %) та дівчата (56,1 %); сімейний стан – сім’я, в якій проживає
старшокласник повна (82,8 %), неповна (17,2 %); матеріальний стан сім’ї – старшокласник
проживає в малозабезпеченій (7,3 %), забезпеченій сім’ї (92,7 %); регіон проживання – центр
(37,4 %), південь (9,9 %), захід (52,7 %); тип проживання – місто (61,5 %), село (22,5 %),
селище міського типу (надалі СМТ) (16 %).
Аналіз результатів факторного та на його основі кластерного аналізу надав
можливість виділити типи громадянської активності старшокласників: «громадянська
врівноваженість» (20,6 %), «громадянська обізнаність» (19,4 %), «громадянська
агресивність» (15,3 %), «громадянська готовність» (15,3 %), «громадянська відповідальність»
(14,9 %), «громадянська ригідність» (14,5 %).
До основного навчально-організаційного чинника, який впливає на становлення типів
громадянської активності старшокласників, було віднесено: тип навчального закладу –
загальноосвітня школа (26 %), гімназія (22,9 %), ліцей (51,1%).
Для встановлення взаємозв’язку між навчально-організаційним чинником та типами
громадянської активності старшокласників було використано кореляційний аналіз
(використовувався критерій χ2 і коефіцієнт рангової кореляції (ρ). Статистична обробка
даних здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS (версія 13.0).
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз отриманих результатів за критерієм χ2 і коефіцієнтом рангової кореляції (ρ)
виявив наявність статистичного зв’язку (на рівні тенденції, ρ>0,05)
між виявленими типами громадянської активності старшокласників та типом навчального
закладу (табл. 1).
Як видно з табл.1, cеред типів громадянської активності старшокласників, які
навчаються у ЗНЗ, переважають типи «громадянська обізнаність», «громадянська
агресивність», «громадянська врівноваженість» (19,1 % відповідно). Інші типи громадянської
активності виражені в такій послідовності: «громадянська готовність» (17,6%),
«громадянська відповідальність» (14,7%), «громадянська ригідність» (10,3%).
Серед старшокласників, які навчаються в гімназії, найбільша кількість осіб входить у
групу типу «громадянська відповідальність» (25,0%). Менша кількість респондентів мають
такі типи громадянської активності: «громадянська врівноваженість» (20,0 %),
«громадянська готовність» (18,3%), «громадянська обізнаність» (15,0%), «громадянська
агресивність» (11,7%), «громадянська ригідність» (10,0%).
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Серед типів громадянської активності старшокласників, які навчаються у ліцеї,
переважають «громадянська врівноваженість» та «громадянська обізнаність» (21,6%). Інші
типи громадянської активності виражені в такій послідовності: «громадянська ригідність»
(18,7%), «громадянська агресивність» (14,9%), «громадянська готовність» (12,7%),
«громадянська відповідальність» (10,4%).
Таблиця 1
Зв’язок типів громадянської
активності старшокласників та типу навчального закладу
(в % від загальної кількості опитаних)
Типи громадянської
Тип навчального закладу
активності
Загальноосвітня
Гімназія
Ліцей
старшокласників
школа
«громадянська
14,7
25,0*
10,4
відповідальність»
«громадянська обізнаність»
19,1*
15,0
21,6*
«громадянська агресивність»
19,1*
11,7
14,9
«громадянська готовність»
17,6
18,3
12,7
«громадянська
19,1*
20,0
21,6*
врівноваженість»
«громадянська ригідність»
10,3
10,0
18,7
Примітка: *- ρ>0,05.
Отримані дані свідчать про те, що старшокласники, які навчаються в загальноосвітніх
закладах та ліцеях, мають емоційну стійкість щодо вирішення громадянських питань та
спрямовують свою активність на досягнення громадянських цілей, хоча деяка частина
старшокласників із ЗНЗ проявляють байдужість до будь-яких громадянських проблем.
Старшокласники, що навчаються в гімназії, відповідально ставляться до вирішення проблем
громадянського характеру та більш здатні проявляти громадянську активність.
ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі емпіричного дослідження громадянської активності
старшокласників, встановлено статистично значущий зв’язок між типами громадянської
активності старшокласників: «громадянська врівноваженість», «громадянська обізнаність»,
«громадянська агресивність», «громадянська готовність», «громадянська відповідальність»,
«громадянська ригідність» та навчально-організаційним чинником - типом навчального
закладу: загальноосвітня школа, гімназія, ліцей (на рівні тенденції ρ>0,05).
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Аннотация. В статье раскрыта общая стратегия экспериментального
исследования гражданской активности старшеклассников. Отражены результаты
факторного и кластерного анализа. Проанализированы психологические особенности
взаимосвязи типов гражданской активности старшеклассников и учебно-организационного
фактора.
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Annotation. General strategy of experimental research of civil activity of senior pupils is
exposed In the article. The results of factor and cluster analysis are reflected. The psychological
features of intercommunication of types of civil activity of senior pupils are analysed and
educational-organizational factor.
Keywords: civil activity, civil activity senior pupils, types of civil activity of senior pupils.
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Селуянова Марина
ОРГАНІЗОВАНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Анотація. Статтю присвячено проблемі визначення сутності поняття
«організованість», вивченню організованості в рамках психолого-педагогічного напрямку,
психологічним особливостям організованості молодших школярів. Розкрито підходи вчених
щодо вивчення організованості як психолого-педагогічної проблеми.
Ключові слова: організованість, молодші школярі, планування, самоконтроль.
Актуальність дослідження. Нова парадигма освіти, зумовлюючи перехід до
особистісно-орієнтованої моделі, акцентує пріоритетність завдань своєчасної реалізації і
розвитку особистісного потенціалу школяра, його здібностей до засвоєння знань. Завдання
гуманізації та індивідуалізації процесу навчання вимагають обов'язкового врахування
індивідуальних особливостей кожної дитини, створення умов для її повноцінного
особистісного розвитку, становлення як суб'єкта діяльності.
Серед позитивних потенційних можливостей розвитку у молодшому шкільному віці
важливу роль відіграє організованість. Вона є найважливішим компонентом загальної
здібності до навчання.
За своєю психолого-педагогічною сутністю та способами формування організованість
є складною та багатогранною характеристикою. Разом з тим, маємо визнати, що до
теперішнього часу феномен організованості є маловивченим, внаслідок того, що у
психолого-педагогічній науці немає єдиної думки відносно природи даної властивості
особистості.
Проблема організованості активно вивчається представниками різних напрямів
сучасної науки. У філософському аспекті (Р.Зобов, В.Келасьєв), поняття «організованість»
розглядається в рамках синергетичного підходу, сутність якого полягає у формуванні
«самоорганізаційного циклу людини» (функціонування цього циклу дозволить людині
управляти власною активністю, удосконалювати себе). У соціально-психологічних
дослідженнях (Л.Уманський, О.Чернишев) організованість представлена як здатність групи
до самоврядування і розглядається в контексті до вивчення психологічних особливостей
колективу. Ряд психологів і педагогів визначають структуру та види організованості,
виявляють умови її формування (О.Висоцкий, В.Гольнева, Т.Довга, Т.Єгорова, Р.Єршова,
В.Калін, В.Маралов, В.Морозова, Н.Прокіна В.Степанов, Г.Фрадкін , С.Якобсон).
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У педагогічному словнику [12; с.349] організованість називається серед важливих рис
характеру, до яких належать самостійність, ініціативність, комунікабельність тощо. Але,
якщо названим рисам дається визначення, то організованість лише згадується, а сутність її не
роз’яснюється. У тлумачному словнику організованість інтерпретується як властивість та
стан за прикметником організований, а організований тлумачиться як такий, якому
притаманна зосередженість, самодисципліна, уміння діяти точно і цілеспрямовано [2; с.740].
У словнику «Живого великорусского языка» В.Даля [5;с.690] немає іменника
«організованість», а дієслово «організувати» розуміється як «влаштувати, утворити,
встановити, привести до порядку». Сучасний тлумачний словник російської мови С.Ожегова,
за редакцією Н.Шведової [7; с.458] визначає прикметник «організований» як «планомірний,
що відрізняється точним порядком, дисциплінованістю, діючий точно й планомірно». Таким
чином, у даних джерелах до ряду основних характеристик організованості відноситься
планомірність, упорядкованість і дисципліна.
Мета нашого дослідження полягає у розкритті сутності поняття «організованість»,
визначенні її основних складових.
Сьогодні існує лише невелика кількість спеціальних досліджень, присвячених
вивченню організованості як важливої якості особистості.
У психолого-педагогічній літературі знаходимо різі підходи щодо інтерпретації
організованості. Так, організованість розглядається як якість особистості (Н.Бекузарова,
Т.Довга, Н.Кузьміна, І.Раченко, Л. Уманський, О. Чернишев), як вольова якість (О.Висоцький,
В.Гольнева, Є.Ільїн, В.Калін), як властивість, що визначає здатність до організаторської та
педагогічної діяльності (О.Ковальов, B.Крутецький, Н.Кузьміна, Н.Тализіна).
Крім того, досліджуються конкретні прийоми і способи формування організованості
(Л.Божович, П.Бугаков, Р.Буре, В.Гольнева, Т.Єгорова, Р.Єршова, В.Котирло, В.Морозова,
Н.Прокіна, В.Степанов, С.Якобсон).
Вивчаючи проблему вольової активності особистості, В.Селіванов виділяє ознаки, за
якими можна розглядати організованість як вольову якість. Це насамперед те, «як людина
використовує свій робочий і неробочий час, чи вміє витрачати його доцільно і економно або
не цінує його». [9; с.14] Підкреслюючи роль вольового компонента, автор зазначає, що «в
розвинутій формі організованість стає звичкою, але це така узагальнена звичка, яка постійно
вимагає вольової регуляції, оскільки умови застосування організованості постійно
змінюються». [9; с.14]
Розглядаючи організованість, як вольову якість особистості О. Висоцький дає таке
визначення: організованість - це «... розумне планування і впорядкована організація своєї
діяльності». [3; с.27] В якості ознак організованої поведінки дослідник виділяє наступні:
дотримання певного порядку, що сприяє успіху в діяльності (тримати в порядку книги,
робоче місце, предмети праці та розваг); планування своїх дій і розумне їх чергування;
раціональне витрачання часу з урахуванням обставин, уміння вносити у свою діяльність
певну організацію при зміні обставин.
В. Гольнева у своїй роботі, присвяченій психологічній характеристиці організованості
старших школярів, зазначає, що «організованість може бути якістю особистості (у
сукупності з мотивами, потребами і способами поведінки) і психічним станом в тому
випадку, якщо організованість є тимчасовою, а не стійкою характеристикою діяльності
особистості». [4; с.8] Автор вважає, що саме здатність до регулювання поведінки лежить в
основі вищого ступеню організованості старших школярів, характерними рисами якої є:
- вміння цінувати фактор часу;
- щоденне планування своєї праці та відпочинку;
- сувора підпорядкованість усіх занять і справ;
- ефективне використання часу дня;
- значущість і сталість зусиль у підтримці встановленого для себе порядку використання часу.
У даному контексті можна відзначити дослідження І. Раченко [8; с.38]. Автор розуміє
організованість як якість особистості, що виявляється у взаємодіючому комплексі навичок і
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вмінь діяти організовано, тобто усвідомлено, цілеспрямовано, упорядковано, планомірно.
Дослідник виділяє параметри вивчення та оцінки рівня організованості: режим дня, робоче
місце, умови праці, техніка праці, організація праці.
Певний інтерес представляє собою дослідження Т. Довгої [6; с.9], присвячене
вивченню проблеми формування організованості у молодших школярів у навчальній роботі.
Автор визначає організованість як цілісну якість, де взаємодіють зовнішня і внутрішня
сторони. Організованість проявляється в умінні:
організувати
робоче
місце
(правильно
відбирати
необхідне
для уроку прилади, підтримувати порядок на робочому місці впродовж уроку);
орієнтуватися
в
часі
(встановлювати
тимчасову
послідовність, визначати час і тривалість роботи);
- планувати майбутню роботу (працювати за готовим планом, самостійно складати
план);
- у прагненні до обов'язкового завершення роботи (прагнення завершити роботу,
долаючи труднощі під час її виконання).
У дисертаційній роботі Н. Бекузарова зазначає, що «організованість - це якість
особистості, що дозволяє успішно справлятися з вимогами навколишньої дійсності,
погоджувати ці вимоги із власними бажаннями, звільняючи себе від зовнішнього,
примусового контролю та перевірок».[1; с.9]
Дослідниця виділяє наступні ознаки сформованості організованості молодших
школярів:
- дотримання порядку, що сприяє успіху в діяльності (підбір необхідного обладнання,
раціональне розташування його на робочому столі, приведення в порядок робочого місця
після закінчення роботи);
- раціональне виконання діяльності (чітке уявлення про мету діяльності, складання
програми дій при раціональному витрачанні часу, внесення змін за необхідності);
- самоконтроль (перевірка дій, виявлення та виправлення помилок у ході роботи,
об'єктивна оцінка своїх дій і роботи);
- культурна поведінка (облік і прийняття до уваги позиції «іншого»).
Таким чином, на основі вивчення психолого-педагогічної літератури можна
узагальнити, що організованість – це якість особистості, яка виявляється:
- у здатності самостійно планувати свої дії і контролювати результати (мета
діяльності, план дій, внесення змін за необхідності);
- в умінні створювати умови для досягнення цілей діяльності (організація робочого
місця, добір обладнання, підтримка певного порядку);
- у здатності самостійно виконувати завдання (терплячість, посидючість,
зосередженість, старанність);
- в умінні брати до уваги позицію іншого, об’єктивно оцінювати власні дії.
Окремо дослідники розглядають питання про визначення видів організованості.
Найбільш поширеною є поділ за ступенем відхилення від норми і за видом управління та
контролю.
Відповідно до першого підходу виділяють нормативну організованість – як регулятор
діяльності відповідно до вікових особливостей. Виявляється в умінні планувати,
організовувати і контролювати власну діяльність.
Неорганізованість і заорганізованість - як різні види відхиленої поведінки, які не
сприяють раціональному виконанню діяльності.
За видом управління та контролю організованість буває зовнішня, коли планування
та контроль діяльності здійснюється зовнішніми регуляторами (секундоміром і т.д.) і
внутрішня, за якої працюють внутрішні механізми саморегуляції та контролю.
На нашу думку можна виділити такі рівні розвитку організованості:
- ситуативна організованість, яка може проявлятися як ситуативна характеристика дій
суб'єкта, реалізована лише в деяких випадках;
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особистісна
організованість,
що
виявляється
як
усталена
якість
особистості, що є компонентом стилю поведінки людини.
Таким чином ми розуміємо організованість як якісну характеристику соціальної
активності особистості, що набуває свою специфіку в залежності від сформованої ініціативи
і старанності, що виражається в умінні планувати, організовувати і контролювати власну
діяльність.
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Анотація. У статті
розглядається стан формування професійно-творчого
потенціалу майбутніх вчителів початкових класів.
Ключові слова: творчість, творчий потенціал.
Основним завданням, що стоїть перед ВНЗ сьогодні, є формування гармонійно
розвиненої, соціально активної творчої особистості студента, яка не тільки має знання, але і
здатність до самоосвіти та саморозвитку, вміння вирішувати нестандартні завдання, які не
мають аналогів в минулому, вчасно реагує на зміни, що відбуваються в суспільстві , і разом з
тим орієнтується на вічні загальнолюдські цінності. Тому сучасна освіта відкриває нові
шляхи вдосконалення фахової підготовки майбутніх учителів. Суттєва роль у цьому процесі
відводиться усвідомленню індивідуальної сутності кожної особистості, визначенню її
потенційних можливостей, розвитку творчих здібностей. Незважаючи на дану від природи
здатність до творчості, тільки цілеспрямоване навчання і виховання дає особистості
можливість забезпечити високий рівень розвитку закладенного творчого потенціалу.
У нинішній соціально-економічній ситуації ми визначаємо творчість як основну
складову професійної майстерності, яка є домінантою в успішній трудовій діяльності і
значним фактором кар'єрного зростання. У зв'язку з цим творчість стає одним з важливих
факторів захисту молодого спеціаліста на ринку праці.
Мета статті розглянути теоретичні основи формування професійно-творчого
потенціалу майбутніх учителів початкових класів.
Гуманістичний напрямок сучасної освіти відкриває нові шляхи вдосконалення
фахової підготовки майбутніх учителів. Суттєва роль у цьому процесі відводиться
усвідомленню індивідуальної сутності кожної особистості, визначенню її потенційних
можливостей, розвитку творчих здібностей. Творчий підхід до виконання професійних
обов'язків одночасно є і умовою, і показником інтенсивного оновлення педагогічної праці.
Тому ми приєднуємось до думки С.О.Сисоевої , що в майбутньому здатність до творчості
буде одним з найголовніших критеріїв професійної придатності вчителя і вважаємо, що
домінуючою метою професійної підготовки студентів в умовах вищого навчального
педагогічного закладу повинно бути формування готовності майбутнього вчителя до
педагогічної творчості, яка зумовить професійний і особистісний саморозвиток педагога і
всебічний розвиток творчих можливостей учнів. Інтеграційним чиником саморозвитку особи
виступає її творчий потенціал. Могутнім творчим потенціалом для майбутніх учителів
повинна стати творча професійна діяльність. Демократичні процеси в нашому суспільстві
зумовили значний інтерес науковців до проблем підготовки майбутніх вчителів до
професійної діяльності та формування готовності студентів вищих навчальних педагогічних
закладів до педагогічної творчості. У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття
«педагогічна творчість» тлумачиться вкрай неоднозначно. Його визначають як педагогіку
творчості (В. Андрєєв); як особливу галузь педагогічної науки, що спрямована на виявлення
закономірностей формування творчої особистості (В. Шубинський).
У сучасній психолого-педагогічній літературі приділяється значна увага проблемам
специфіки педагогічної творчості та особливостям підготовки до неї студентів вищих
навчальних
педагогічних
закладів
освіти
І-ІУ
рівнів
акредитації (В.І Андрєєв, Ю.К. Бабанський, Д.Б.Богоявленська,Н.М.Бружукова,
В.І.
Загвязинський, В.А. Кан-Калик, О.В.Киричук,Н.В. Кичук, Л.М. Лузіна, М.Д. Нікандров,
М.М. Поташник, С.О. Сисоєва).
О.Я. Савченко, розглядаючи особистість педагога, зазначає, що саме слово «учитель»
охоплює такі поняття, як викладач, вихователь, наставник, людина, яка має незаперечний
авторитет у певному виді діяльності. Самодостатній учитель
у розумінні
В.Сухомлинського наділяється такими позитивними рисами як освіченість, педагогічний
такт, доброзичливість, відчуття прекрасного. Творчого вчителя характеризують такі риси, як
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постійний пошук оптимальних педагогічних рішень, здатність бачити проблеми, виявляти
суперечності, творча фантазія, альтернативність і критичність мислення, високий рівень
загальної культури. У процесі педагогічної творчості творчий розвиток учнів виступає як
метою діяльності вчителя,так і засобом творчого розвитку особистості самого вчителя,
підвищення його професійної компетентності і рівня педагогічної майстерності. Педагогічна
творчість веде до професійної самореалізації вчителя в процесі педагогічної діяльності. Це
підкреслюється в усіх документах про освіту нашої держави, а в Державній національній
програмі «Освіта» («Україна ХХ1 століття») одним із стратегічних завдань окреслено
створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина, реалізації та
самореалізації його природних задатків і можливостей в освітньому процесі. Саме тому
важливого значення набуває фундаментальна професійно-педагогічна підготовка вчителя,
його психологічна і фахова компетентність, методологічно, теоретично і методично
обґрунтована підготовка вчителя до професійно-педагогічної творчості У зв’язку з цим
доцільно звернутися до визначення понять «творчість» та «педагогічна творчість» в
психології й педагогіці.
Аналізуючи різні визначення творчості (А.В.Батюшков, В.М.Бехтєрєв, П.К. Енгельмейр,
А.П. Матейко, В.В.Савич та ін.), Я.О. Пономарьов робить висновок, що незважаючи на
різноманітність уявлень про творчість, усі дослідники вважають, що ця проблема є
комплексною. Прихильники інтуїтивізму, деякі природодослідники ( А.Пуанкаре.
Г.Гельмгольц, А.Ейнштейн) вважали творчість виключно інтуїтивним процесом, продуктом
без свідомої роботи мозку. Прихильники емпіричного процесу виведення знань з вихідних
посилок ( Т.Едісон. І.В. Бичко, Є.С.Жариков). Прихильники інтуїтивістьского і логічного
підходів до творчості виділяли й досліджували різні її сторони , але при цьому представники
кожного напряму абсолютизували свої позиції і висновки, протиставляли інтуїцію логіці.
Підкреслюючи важливу роль інтуїції у науковій творчості, Луі де Бройль разом з тим
відмічає, що інтуїція без логічного мислення може ввести в оману. Для викриття механізму
творчого процесу велике значення має дослідження того,як виникає задум і план його
здійснення. А.В. Брушлинський у роботі «Творчий процес як предмет дослідження» висунув
гіпотезу, що сучасне має зворотній вплив на ті знання, що були накопиченні раніше; чим
більший цей вплив, тим вищий рівень творчого процесу»[ 1,с 88 ].
На думку Н. Кичук, творчість – це найважливіший критерій якісного становлення
особистості вчителя сучасної школи, що проявляється, насамперед, у соціальній потребі
працювати творчо. Н. Кичук, до складу першочергових проблем, висунула проблему
формування творчого потенціалу майбутнього вчителя як професіонала, відзначаючи, що
сучасна концепція розвитку педагогічної освіти в Україні передбачає перехід від масоворепродуктивного до індивідуально-творчого підходу в організації професійної підготовки.
При цьому автор підкреслює, що процес становлення творчої особистості педагога як
професіонала в умовах підготовки у ВНЗ не є всебічно вивченим, особливо з точки зору
його суб’єктивних детермінант, динаміки професійно-особистісного росту Важливо і те, що
Н. Кичук, осмислюючи і критично оцінюючи науковий фонд з проблеми формування творчої
особистості вчителя, доходить висновку, що визначальним у творчій особистості вчителя є
не тільки факт наявності високого рівня творчого потенціалу як такого, але й факт наявності
цілеспрямованості і мотивованої спрямованості його зусиль щодо реалізації свого творчого
потенціалу в контексті досягнення все більш конструктивних результатів педагогічної
діяльності[2,с.76]. При всьому розмаїтті вивчення проблеми формування майбутнього
вчителя як творчої особистості, підготовки його до творчої професійної діяльності
недостатньо досліджений у теоретично-методичному та методичному плані. Разом із цим у
системі професійної підготовки майбутнього вчителя, на початкових етапах його залучення
до педагогічної праці, існує особливо велика потреба в поглибленні теоретичної та
практичної підготовки до творчої професійної діяльності, в озброєнні майбутніх учителів
технологією орієнтації навчально-виховного процесу на розвиток їх творчих можливостей .
Все більш дослідників вважають, що творчість є специфічною здатністю кожної
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людини, яка може і повинна розвиватися. З.Петрасинський наголошував, що розвиток
комплексу творчих рис особистості сприяє формуванню творчого стилю життя і творчої
особистості. У педагогіці поняття «розвиток» вживається часто як синонім поняття
«формування». Ми підтримуємо погляд тих авторів, які розрізняють змістовне навантаження
цих понять. Якщо під розвитком особистості ми розуміємо зміни її внутрішніх задатків,то
формування – це подальший розвиток або становлення особистості. З огляду на усе вище
зазначене, ми вважаємо, що стосовно творчого педагогічного потенціалу майбутнього
вчителя необхідно використовувати саме термін «формування», що розуміється нами як
додання структурованої форми творчому педагогічному потенціалу, або як конструювання
нового,цілісного творчого педагогічного потенціалу, якого немає ще в студентів, але який
може бути створений при цілеспрямованому, науковому підході до даної проблеми.
Німецькі дослідники експериментально довели, що здібності до творчої діяльності не
виникають самі по собі, їх треба розвивати і формувати. Формування творчого потенціалу
особистості потребує особливої уваги, додаткових педагогічних впливів і напруги,що
повинно враховуватися у системі вищої освіти при підготовці студентів. Тому одним із
завдань ВНЗ з підготовки майбутніх учителів є розвиток їхніх творчих здібностей,
нестандартного мислення, формування вмінь та навичок здійснювати в майбутньому
навчально-виховний процес на творчому рівні.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Анотація. У статті обґрунтовано значення професійного інтересу майбутніх
учителів музики у фаховій підготовці в педагогічних коледжах, розкрита сутність понять
„професійний інтерес”, „потреба”.
Ключові слова: інтерес, потреба, майбутній вчитель музики, особистість,
професійна діяльність.
Історичний досвід засвідчує, що утвердження людських інтересів, як правило,
здійснюється у вигляді певних ідеологічних, морально-етичних концепцій, теорій, програм,
які прагнуть надати людським інтересам соціального суб’єкта всезагального значення, що
досягається за допомогою певної ідеології.
Оскільки педагогічна професія відображає соціальний аспект суспільних відносин, то
професійний інтерес майбутніх учителів музики включається в сферу соціального інтересу.
Ставлення до професійного інтересу, до можливостей його розвитку і використання для
підготовки майбутнього вчителя музики у педагогічних коледжах все більшою мірою
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визначається як необхідний елемент в системі вищої освіти, суспільстві.
Результати аналізу психолого-педагогічної літератури свідчать про те, що проблемі
професійної підготовки майбутніх учителів музики у системі вищої мистецької освіти
присвячені дослідження таких вітчизняних і зарубіжних учених як: О.Апраксіна,
Л.Арчажнікова,
Л.Коваль,
О.Олексюк,
Г.Падалка,
Г.Побережна,
Т.Рейзенкінд,
О.Ростовський та інші.
Сучасна наукова думка потребує дослідження закономірностей комплексного
розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики у музично-педагогічній галузі
освіти.
Метою статті є обґрунтування значення розвитку професійного інтересу майбутніх
учителів музики в мистецьких вищих навчальних закладах.
У вітчизняній психології та педагогіці інтерес висвітлений як цілісне утворення. Одні
автори зводили інтерес до потреб («інтерес - усвідомлена потреба»), інші - до пізнавального
ставлення, треті - до спрямованості уваги (Б.М.Теплов). Розрізняючи потреби й інтерес,
психологи зазначають, що потреба спрямована на оволодіння предметом, а інтерес - на
пізнання (В.Г. Іванов, В.Н. Мясищев). Інтерес є прагненням до: пізнання об'єкта чи явища, до
оволодіння тим чи іншим видом діяльності. Але такі відмінності між потребами та
інтересами є односторонніми. По-перше, оволодіння предметом не можна розуміти в сенсі
його споживання, по - друге, пізнання об'єкта є теж своєрідним його оволодінням.
Більшість психологів схиляються до визначення інтересу як пізнавального ставлення
особистості до дійсності (О.Г. Архипов, В.Г. Іванов, В.Н. Мясищев), як прояви розумової та
емоційної активності людини (С.Л. Рубінштейн), як виборчої спрямованості уваги людини
(Н.Ф. Добринін, Т. Рибо), як активатору різноманітних почуттів (Д. Фрейер), як особливого
сплаву емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, що підвищують активність
свідомості і діяльність людини (Л.А. Гордон) [1, с. 3].
Інтерес відноситься до області суб'єктності в пізнанні, дослідження якої залишається
актуальним у сучасній філософії.
Інтерес розрізняється як:
1) вигода становища: інтерес-вигода завжди спирається на потребу;
2) предметна спрямованість, зосередженість на основі особистісного сенсу, як
перевага;
3) комплекс психологічних властивостей і станів суб'єкта: уважність, допитливість і
т.д.
При характеристиці інтересу центральною категорією виступає інтенціональність,
спрямованість свідомості на предмет, ідеальне положення предмета в думки. Інтерес є
формою переваги в пізнавальній діяльності.
Ю. Хабермас стверджує, що формування знань підпорядковане певним інтересам, що
відображають глибинні структури „життєвого світу” [10, с. 11].
Для навчально-освітньої діяльності важливо, що пізнавальний інтерес вкорінений в
екзистенціальних структурах особистості і не може бути сформований виключно
методичними засобами. Інтерес виявляється як свідчення особистісного сенсу, присутнього у
відношенні суб'єкта до об'єкта. Якщо інтерес є спрямованість на предмет, «захват»
предметом, то основа цього захвату - особистісний сенс. Процес утворення повинен
спиратися не тільки на механічні властивості психіки і свідомості, а і , в першу чергу, на
передумови особистісно-смислового ряду.
Виходячи з цього зауважимо, що професійний інтерес – це активне пізнавальне й
емоційно-дійове ставлення студентів до своєї майбутньої діяльності, що знаходить
вираження у такому:
1) зосередженості думок особистості на предметі обраної професійної діяльності;
2) позитивному емоційному ставленні до неї;
3) вивченні її у практичному оволодінні.
Специфіка інтересу до професії вчителя музики полягає в прагненні до творчої
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самореалізації, розкритті свого власного потенціалу в умовах мистецької діяльності. Творча
особистість „сама себе здійснює, тобто зберігає і розвиває у матеріальному світі”, говорив П.
Енгельмейєр [8, c. 659].
Професійний інтерес виступає рушійним важелем розвитку майбутнього вчителя
музики в умовах фахового навчання. У даному випадку інтерес до предмету та інтерес до
майбутньої спеціальності починають взаємодіяти.
Формування професійної майстерності і високого рівня професійної надійності
особистості майбутнього вчителя музики відбувається поступово, крок за кроком, що
послідовно змінюють один одного на різних етапах професіоналізації: адаптація до
професійної діяльності; регулярної професійної діяльності.
Н. Левітов уважав, що для того, щоб виховувати інтерес, для студента треба
«створити таку ситуацію, за якої він не міг би не пережити стан зацікавленості» [4, с. 287].
Однак, щоб стан зацікавленості міг перетворитися у стійкий інтерес, його необхідно
постійно підтримувати в процесі навчальної діяльності. Для підтримання постійної
зацікавленості важливо «збагачення вихованця необхідною інформацією», а також
«формування переконання у значимості предмета, котрим він має займатися» [2, с. 110].
Сама діяльність при цьому займає провідне місце.
Для формування стійкого інтересу до предмета важливо організувати навчальну
діяльність таким чином, щоб вона викликала зацікавленість майбутніх учителів музики, щоб
кожний етап навчальної діяльності, а також кожний вид навчальної роботи студентів сприяв
більш усвідомленому прагненню до пізнання, формуванню умінь і навичок, досягненню
нових успіхів у цій діяльності.
Висновки. У системі вищої освіти важливе місце займає професійне виховання, яке
передбачає формування у представників молодого покоління інтересів і мотивів вибору
професії, любові до праці і обраній діяльності, професійної честі і етики.
Інтереси, мотиви, орієнтація особистості майбутнього вчителя музики слід вважати
одним з найважливіших критеріїв професійної підготовки, оскільки ефективність діяльності
значно зростає за збігом особистих прагнень і вимог спеціальності.
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Аннотация. В статье обосновано значение профессионального интереса будущих
учителей музыки в подготовке по специальности в педагогических колледжах, раскрыта
сущность понятий "профессиональный интерес", "потребность".
Ключевые слова: интерес, потребность, будущий учитель музыки, личность,
профессиональная деятельность.
Annotation. In the article the importance of professional interest future teachers in
professional training in pedagogical college, the concept of "professional interest", "needs."
Keywords: the interest, needs, the future teacher of music, personality, profession.
УДК 519.863

Спринь Олена

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ПОДОЛАННІ НЕДОЛІКІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ СВІТОВОЇ РЕЦЕСІЇ
Анотація. У статті розглядаються методи стимулювання валового внутрішнього
продукту країн Європейського Союзу в умовах світової рецесії.
Ключові слова: рецесія, кейнсіанський підхід, гуверівський підхід, множинна регресія.
Початок світової економічної рецесії був уповільнений збільшенням державних
витрат, спрямованих насамперед на підтримку фінансового сектору, що позначилося на
збільшенні бюджетного дефіциту і заборгованостей. На початку кризи протягом нетривалого
часу переважав кейнсіанський підхід боротьби з наслідками кризи, коли переважна більшість
урядів світу вважала, що урядові витрати є не лише ефективним, але й необхідним
інструментом державної політики.
Конфлікт між кейнсіанською і гуверівською точками зору існує вже біля століття.
Прихильники гуверівського підходу вважають, що для поновлення економічної міцності
необхідно поновити довіру, для чого потрібно скородити дефіцит за рахунок зниження
державних витрат і збільшення податків [1; с. 352].
Проте програми МВФ, які ґрунтувалися на гуверівському підході у Східній Азії,
Латинській Америці, Росії не стали доказом ефективності цього підходу. Скорочення витрат
підриває потужність економіки, а слабка економіка скорочує податкові надходження і
скорочення дефіцити державного бюджету стає меншим, ніж очікується. Довіра не
поновлюється, так як не поновлюються споживання та інвестиції [3; с. 74].
Економічне моделювання не обґрунтувало гуверівський підхід. У переважній
більшості моделей зменшення витрат, здійснюваних із метою скорочення дефіциту,
призводить до зниження темпів зростання. Виключенням є Японія, коли витрати не призвели
до поновлення зростання у 1990-х рр. Проте і політика поновлення там не велася послідовно,
що відобразилося у підвищенні податків на етапі поновлення, що загальмували цей процес.
Проте Іспанія і Греція, які віддають перевагу кейнсіанському підходу, опинилися в
ситуації, що у низ немає іншого вибору, окрім скорочення свого бюджетного дефіциту. Якщо
вони не здійснять цього, то не зможуть залучити засоби на фінансових ринках і тоді все одно
вимушені будуть скорочувати свій дефіцит [2; с. 102].
Підтвердити чи спростувати необхідність певних заходів державної політики можна
за допомогою аналізу статистичних даних по кожному регіону.
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У таблиці 1 зазначені структурні (cross-section) дані для побудови лінійної залежності
між ВВП і макроекономічними індикаторами по країнам Європейського Союзу.
Таблиця 1.
Залежність ВВП країн Європи від макроекономічних індикаторів
Середній
Рівень
Чистий
ВВП, Інфляція,%
рівень
№
Країна
безробіття
експорт
%Y
X1
заробітної
X3
Х4
плати X2
1
Румунія
-0,7
4,74
-0,8
7,8
18,4
2
Польща
1,7
-3,5
4,9
2,8
27,5
3
Чехія
-4,1
-1
-2,8
3,2
3,4
4
Словакія
-6,7
-3
-1,9
3,7
3,4
5
Литва
-15
-1,3
-10
6,3
11,6
6
Естонія
-2,8
-0,8
-7
8,4
9
7
Угорщина
-1,8
-4,8
2,6
2,4
6,5
8
Німеччина
-4,7
3,3
-2,9
8,2
-2,2
9
Британія
-4,9
2,5
1,2
4,1
-4
10
Греція
-6
8,1
-8,3
9,7
22,5
11
Іспанія
-3,7
2,7
-1,7
11,1
24,8
12
Італія
-5,2
3,3
-4,2
12,6
13,45
13 Нідерланди
-4
2
-1,7
5,3
0,9
14
Франція
-2,7
2,3
-2,4
9,2
1,55
15
Україна
-2,1
-1,3
-3,6
2
-1,2
16
Росія
4,1
-4,5
1
-1,6
3,7
Тепер, застосовуючи пакет прикладних програм MS Excel, визначимо вплив основних
макроекономічних змінних на валовий внутрішній продукт (ВВП) зазначених країн ЄС. Дані
розрахунків наведені у наступній таблиці (табл. 2).
Таблиця 2.
Параметри регресійної залежності
b4
b3
b2
b1
b0
-0,259
0,712
0,205
-1,029
0,054
0,094
0,384
0,257
0,359
2,030
0,537
3,189
136,316
t(b4)

3,269
11,000
117,561

-

-

-

t(b3)

t(b2)
t(b1)
t(b0)
0,575
0,675
2,770
0,572
0,507
незначиме незначиме значиме незначиме незначиме
tkr
2,200985
Після застосування критерію Стьюдента для перевірки статистичної значимості
параметрів одержимо, що ВВП країн ЄС у значній мірі зазнає впливу лише середнього рівня
заробітної плати. Інші чинники також вливають на зміну ВВП, але їх вплив статистично
незначимий.
Одержані результати у таблиці 3.2 рівносильні наступному рівнянню множинної
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лінійної регресії:
(1)
Параметри лінійного множинного рівняння мають наступну інтерпретацію:
 -1,029 – показує, що при нульових значеннях всіх макроекономічних індикаторів ВВП
впаде на 1%
 0,205 – показує, що при рості інфляції на 1% рівень ВВП збільшиться на 0,2%
 0,712 – при збільшенні середнього рівня заробітної плати на 1% ВВП зросте на 0,7%
 0,259 – при рості рівня безробіття на 1% ВВП впаде на 0,26%
 0,054 – при підвищенні чистого експорту на 1% ВВП зросте на 0,05%
Тепер розглянемо вплив макроекономічних показників на ВВП для провідних країн
світу і порівняємо ці данні з країнами ЄС (Додаток В).
Застосуємо функцію «ЛИНЕЙН» для побудови багатофакторної лінійної залежності
між показники додатку В, отримаємо наступні результати (табл. 3):
Таблиця.3.
Параметри регресійної залежності
b4
b3
b2
b1
b0
0,116
-0,248
0,541
0,491
-2,277
0,093
0,318
0,165
0,223
1,336
0,483
3,722
5,374
23,000
297,809
318,672
t(b4)
t(b3)
t(b2)
t(b1)
t(b0)
1,247
0,782
3,281
2,197
1,704
незначиме незначиме значиме значиме незначиме
tkr
2,068658
Тепер отримали, за критерієм Стьюдента, що вже два параметри є статистично
значимими щодо впливу на динаміку ВВП є середній рівень заробітної плати та рівень
інфляції.
Результати, одержані у таблиці, запишемо у вигляді багатофакторного лінійного
рівняння:
(2)
де:
 -2,277 – показує, що при нульових значеннях всіх макроекономічних індикаторів ВВП
впаде на 2,3%
 0,491 – показує, що при збільшенні інфляції на 1% рівень ВВП зросте на 0,5%
 0,541 – при збільшенні середнього рівня заробітної плати на 1% ВВП підвищиться на
0,54%
 0,248 – при рості рівня безробіття на 1% ВВП впаде на 0,25%
 0,116 – при зростанні чистого експорту на 1% ВВП зросте на 0,1%
Тепер одержали, що, з точки зору світових економік, існує більше показників, які
суттєво впливають на рівень ВВП. Серед них – рівень заробітної плати та рівень інфляції
(який не мав суттєвого впливу на економіку країн ЄС).
Отже, можна прийти до наступних висновків:
1. З огляду на ризики скорочення експортоорієнтованого виробництва внаслідок
падіння світового попиту та ускладнення платежів за експортними операціями, необхідно
започаткувати нові інфраструктурні та житлові будівельні проекти, що фінансуються з
бюджету.
2. Щоб запобігти банківській кризі, НБУ доцільно прийняти низку рішень, які
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з
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короткострокової ліквідності під час проявів ознак фінансової кризи. З огляду
на обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів в умовах погіршення доступу до зовнішніх
кредитів підприємці мають знизити ціни, тим самим відновивши попит на свою продукцію і
зберігши споживача.
3. Після застосування критерію Стьюдента на перевірку статистичної значимості
параметрів одержимо, що ВВП країн ЄС у значній мірі зазнає впливу лише середнього рівня
заробітної плати. Інші чинники також вливають на зміни ВВП, але їх вплив статистично
незначимий, що підтверджує доцільність проведення кейнсіанських методів державної
політики у країнах ЄС під час економічної рецесії за рахунок стимулювання споживання
шляхом підвищення (не скорочення) заробітної плати.
4. З точки зору світових економік, у порівнянні з ЄС, існує більше показників, які
суттєво впливають на рівень ВВП. Серед них – рівень заробітної плати та рівень інфляції, що
підтверджується застосовуваними статистичними критеріями (коефіцієнт детермінації,
критерії Стьюдента і ксі-квадрат).
5. Країнам слід стимулювати помірну інфляцію, оскільки вона пожвавлює ВВП –
кожен відсоток помірної інфляції збільшує ВВП на 0,49%, що є важливим для виведення
економіки зі стану рецесії, а кожен відсоток заробітної плати стимулює ріст ефективного
попиту, споживчих витрат і врешті-решт має мультиплікативний вплив на подальше
збільшення ВВП на 0,541%. Як і в країнах Європейського Союзу, у всьому світі значний
вплив має чинник стимулювання заробітної платні на ріст ВВП. Інші чинники також
впливають на рівень ВВП, але цей вплив не є значимим.
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Станкевич Юлія

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В МЕЖАХ
ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Анотація. Визначено сутність домогосподарства й проаналізовано основні функції,
які пов’язані з формування людського капіталу, зокрема: дітородну та рекреаційну функції,
а також функцію соціалізації. З’ясовано значення домогосподарства у розвитку людського
капіталу.
Ключові слова: домогосподарство, людський капітал, соціально-економічні функції
домогосподарства.
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Сучасне домогосподарство виступає суспільно-необхідним елементом великої
системи – економіки країни. Активність даної економічної організації сприяє підвищенню
зайнятості населення, послабленню соціальної напруги, забезпеченню економічної
стабільності та інноваційного зростання, тобто вирішенню не тільки економічних, але й
соціальних проблем, зокрема, відтворенню населення, формуванню та вихованню індивіда,
передачі набутого досвіду та традицій наступним поколінням. Враховуючи широкий спектр
тих завдань, які вирішує домашнє господарство, стає зрозумілим, чому в економічно
розвинутих країнах сукупність домогосподарств розглядається як важлива частина
національної економічної системи.
В Україні активізація дослідження економічної природи домогосподарства тільки
розпочинається. Така ситуація виникла у зв’язку з тим, що за радянських часів навіть термін
«домогосподарство» не вживався, основні дослідження стосувалися сім’ї, її економічної
функції. В українській науці відродження терміну «домогосподарство» відбулося у період
переходу вітчизняної статистики на міжнародні стандарти системи національних рахунків у
1993 році. Основні дослідження домогосподарства, специфіки його діяльності на
пострадянському просторі проводять такі вчені як Н.Манохіна, В.Жеребін, С.Реверчук,
О.Ковалюк, І.Калабіхіна та інші [2-4].
В сучасній літературі існує багато підходів до трактування економічної природи
домогосподарства, але, на нашу думку, найбільш комплексним визначенням, що враховує
різносторонні прояви діяльності даної господарської форми є наступне: «Домогосподарство
– це складна цілісна система, яка одночасно поєднує в собі наступні риси: 1) є добровільним
об’єднанням людей, які, здебільшого, перебувають у родинних або кровноспоріднених
відносинах, об’єднані не тільки спільним бюджетом та цілями діяльності, але й місцем
проживання, іноді домашнє господарство може складатися з однієї людини; 2) проявляє себе
як важливий економічний суб’єкт ринкового господарства, який впливає не тільки на
добробут та процвітання національної економіки, але й на морально-духовне становище
населення; 3) може вільно розпоряджатися наявними правами власності на ресурси (грошові,
трудові, інтелектуальні, майнові та інші); 4) охоплює усі види економічної діяльності, що
можуть носити як натуральний, так і товарний характер; 5) виступає не тільки головним
постачальником фінансових ресурсів до бюджету сім’ї, але й вирішує проблеми відтворення
населення та розвитку індивіда, особистості в межах власної сім’ї, тим самим суттєво
впливає на розвиток соціальної складової суспільства; 6) побудоване на принципах
взаємодовіри, взаємодопомоги, співробітництва, навчання та передачі досвіду майбутнім
поколінням тощо» [5, с. 13].
В умовах постіндустріального суспільства домогосподарство виступає як самостійне
джерело економічного зростання та є одним з провідних факторів розвитку національної
економіки, оскільки поєднує власність та економічні інтереси суб’єктів господарювання.
Крім того, сектор домогосподарств впливає на якісну структуру ВВП, сприяє переходу до
інноваційного типу економічного зростання.
В межах ринкової економіки домогосподарство виступає основним осередком
формування і нагромадження людського капіталу. В його межах створюється фізіологічна
основа даного капіталу, що постійно розвивається, одночасно адаптуючись до мінливих
соціально-економічних перетворень суспільства. До функцій домогосподарства, які пов’язані
з формуванням людського капіталу слід віднести:
1) створення сприятливих умов для виробництва людського капіталу, що передбачає
формування і використання бюджету домогосподарства і його ведення;
2) виробництво людського капіталу;
3) реалізацію людського капіталу, що пов’язано з участю членів домогосподарства у
ринковому господарстві, використанням індивідом творчого, освітнього,
ініціативного, підприємливого потенціалу.
Важливе значення для суспільства відіграє функція, яка відповідає за виробництво або
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створення людського капіталу, оскільки такі завдання можна виконати лише в межах сім’ї
або домогосподарства як її складової й будь-яка інша економічна або соціальна організація
не здатні її вирішити. Дана функція конкретизується за допомогою дітородної, рекреаційної
функцій та функції соціалізації.
Згідно з неоінституціональною теорією діти – це економічне благо, адже вони
розглядаються як джерело інвестицій та об’єкт споживання. Забезпечуючи батьків і родичів
значними вигодами, діти виступають як результат процесу суспільного виробництва, що
розвивається й передбачає витрату ресурсів (матеріальних, часових, емоційних, духовних та
інших).
Відомий американський дослідник, лауреат Нобелівської премії 1992 року Г. Беккер в
економічній теорії народжуваності розглядає рішення щодо народження дітей як
інвестиційне, у якому діти виступають як «блага тривалого користування», які на перших
роках життя потребують значних капіталовкладень (належний рівень охорони здоров’я,
освіти, дозвілля), але згодом починають приносити своїм батькам дивіденди [1, с. 483].
Здебільшого, батьки здійснюють споживчий вибір між дітьми та іншими товарами при
бюджетному обмежені, оскільки в межах «нової економіки домогосподарства», діти
виступають як блага, що потребують значних часових та грошових вкладень.
Згідно з економічною теорією народжуваності, кількість дітей у сім’ї залежить від
багатьох чинників, серед яких важливе місце займає рівень доходів батьків. Дійсно, адже при
збільшені або зменшені оплати праці змінюється не тільки рівень доходів батьків, але й
вартість їх часу, що використовується для виховання дітей. Тому зі збільшенням оплати
праці коригується рівень народжуваності, але якщо зростання заробітної платні жінки
негативно позначається на кількості дітей, то чоловіка – навпаки. Серед інших факторів, які
впливають на рівень народжуваності, Г. Беккер розглядає зокрема такі: релігія, вік
подружжя, раса, сімейні традиції тощо. Крім того, попит на дітей як блага довготривалого
користування перебуває у зворотному зв’язку з витратами на їх утримання.
До основних економічних мотивів бажання мати дітей належать:
- потреба зробити внесок у суспільне відтворення сім’ї, показати здатність до
виховання дітей. У таких відносинах діти виступають як споживче благо;
- «самострахування на старість», незважаючи на те, що у розвинутих країнах люди
більше покладаються на наявне пенсійне забезпечення, збереження ринком
альтернативного пенсійного страхування все ще має місце;
- діти можуть бути важливим джерелом праці, особливо в домогосподарствах, які
проживають у сільській місцевості або займаються фермерством. Тобто спочатку
батьки інвестують у розвиток дітей, а потім, коли останні отримують кваліфікацію й
стають носіями робочої сили, батьки отримують дивіденди від своїх вкладень;
- зіставлення витрат на виховання дітей з можливими прибутками в майбутньому.
Функція соціалізації означає включення індивіда в суспільну систему шляхом освіти,
медичних послуг, виховання дітей, культури тощо. У ринковій економіці держава надає
населенню різноманітні соціальні послуги: допомога у здобутті освіти, заходи з
працевлаштування, страхування у зв’язку з безробіттям, соціальна допомога
малозабезпеченим, сім’ям з дітьми, пенсійне та медичне страхування, соціальне житлове
будівництво, страхування від нещасних випадків та інше.
У сучасних складних соціально-економічних умовах та у період значного зростання
інтенсифікації та продуктивності праці зростає значення рекреаційної функції. У
постіндустріальному суспільстві, в якому переважає інтенсивна інтелектуально-розумова
праця, потрібно більше можливостей для повноцінного відновлення працездатності. Тому
належна організація відпочинку та дозвілля дасть можливість відновити здатність до праці,
трудові ресурсів, власником яких є домогосподарство. Такий процес передбачає постійне
підтримання на належному рівні фізичних сил. Крім того, за допомогою якісної організації
відпочинку, вільного від праці часу відбувається задоволення духовно-естетичних,
культурних потреб індивіда, що також мають вплив на трудову діяльність членів
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домашнього господарства.
Отже, поряд з яскраво вираженими економічними функціями (виробництво,
споживання, заощадження, інвестування) домогосподарство також виконує і соціальні, які
стають вагомим підґрунтям для вирішення перших. Таким чином, домогосподарство є одним
з найвизначніших соціально-економічних винаходів людства, у якому сконцентровано та
відображено у мініатюрі важливі досягнення тисячолітньої цивілізації людських об’єднань, а
також процеси, характерні для розвитку всього суспільства. Одним з важливих результатів
діяльності домогосподарства є відтворення та розвиток індивіда, роль якого в господарській
системі значно посилюється при переході до інформаційної економіки.
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Аннотация. Определено сущность домохозяйства и проанализированы основные
функции, которые связаны с формированием человеческого капитала, а именно:
детородная, рекреационная функции и функция социализации. Выяснено значение домашнего
хозяйства в развитии человеческого капитала.
Ключевые слова: домашнее хозяйство, человеческий капитал, социальноэкономические функции домохозяйства.
Annotation. The content of the household was defined and the main functions were analyzed,
which connect with the human capital formation, such as childbearing, recreational and
socialization functions. The meaning of the household in the human capital development was
clarified.
Keywords: household, human capital, socioeconomic functions of the household.
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Фазилова Тамила

ФОРМУВАННЯ ШОТЛАНДСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
У XVIII-XIX СТ.
Анотація. У статті ми аналізуємо історичний процес формування шотландської
національної ідентичності, а також об’єднання Шотландії з Англією, яке було необхідне для
обох сторін з різних причин, але при цьому Шотландія продовжувала боротися за свою
незалежність та національну ідентичність.
Ключові слова: національна ідентичність, унія, шотландський націоналізм,
незалежність.
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Как показывают многочисленные исследования, а также как оговаривается в статье
Володиной Т.А., в отечественной традиции историографических исследований «учебнонациональный» ракурс развития исторической науки практически не изучался, но в
зарубежной научной литературе этим сюжетам в последние десятилетия уделяется
значительное внимание.
Целью нашего исследования является всестороннее изучение и комплексный анализ
формирования шотландской национальной идентичности в условиях модернизационного
процесса XVIII – первой половины XIX вв.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:1)
рассмотреть и проанализировать положение Шотландии накануне унии 1707 г., 2) изучить
позиции разных слоев по отношению к объединению и те политические практики, в
условиях которых был заключен и реализовывался договор 1707 г.
Объектом нашего исследования станет преломление в исторических сочинениях
процесса вхождения Шотландии в Великобританию в XVIII-XIX вв.
Ярким свидетельством успеха того взаимного слияния, которое было достигнуто
Англией и Шотландией, может выступить любая энциклопедия. Если мы откроем
соответствующие энциклопедические статьи по персоналиям – Дэвид Юм, Адам Смит,
Джеймс Уатт, Вальтер Скотт, и многие другие, – они все имеют одну особенность. Все эти
деятели рассматриваются как «английские» – историки, философы, изобретатели. В
подобных формулировках мы видим следы культурного сдвига, который совершился в
сознании шотландцев на протяжении XVIII – первой половины XIX вв. Дэвид Юм, который
родился и умер в Эдинбурге, тем не менее, называется «английским» философом, историком,
экономистом и публицистом. О Вальтере Скотте БСГ сообщает: «Английский писатель. Сын
состоятельного шотландского юриста». Как могло произойти, что на протяжении жизни
одного поколения «сын шотландского юриста» превратился в «английского писателя»?
Причем, следует отметить, что все эти деятели, превращаясь в британцев, сохраняли свою
шотландскую идентичность. На языке антропологов и психологов такой тип трансформации
носит название интеграции. Это процесс «вхождения» в новую культуру, при котором
человек или сообщество продолжают идентифицировать себя и с прежней культурой [4].
Шотландия — в новое время ей, имеющей за плечами опыт долгого и славного
существования в качестве независимого государства, пришлось присоединиться к более
сильным соседям, и присоединение это воспринималось с горечью.
Трудно точно измерить уровень вражды и предубеждения одного народа к другому;
история соседей часто бывает омрачена войнами, конфликтами и взаимными претензиями.
Как и показывает нам история Шотландии и Англии до их воссоединения.
Сближение Шотландии с Англией имеет две важнейшие вехи – 1603 г. и 1707 г. В
начале XVII в., оно реализовалось в специфической форме личной унии [2].
Шотландская национальная идентичность занимает особое место в ряду себе
подобных, и не только потому, что уже на протяжении трех столетий нация, хотя и лишенная
государственности, постоянно торжествует, воспевая свое место в рамках Соединенного
Королевства, но и потому, что именно англо-шотландская парламентская уния 1707 г.
заложила основу первой полиэтничной и полирелигиозной европейской нации [1].
Англия и Шотландия были объединены в королевство Великобритания в 1707 г. Со
времени возвышения в 1603г. шотландской линии Стюартов эти два королевства находились
в личной унии короля. Каждое из них сохраняло собственный парламент, граждане одного из
них считались иностранцами на территории другого. Тарифные и иные ограничения, в
частности на проход судов, мешали развитию экономических связей; например,
шотландским купцам был закрыт доступ к торговле в рамках Британской империи. Лишь на
короткое время, в 1654-1660 гг., при Кромвеле, Англия и Шотландия составляли части
единой республики. С политической точки зрения, позиция шотландцев была сильной и они
могли диктовать свои условия, но с экономической точки зрения Шотландия была бедна и
уязвима. Северное королевство, никогда не имевшее сильной экономики, было к тому же
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значительно ослаблено попыткой создать в 1698г. базу в Дарьене (Панама). Поэтому союз
двух королевств привлекал обе стороны, хотя и по совершенно разным причинам. Итак, 1
мая 1707г. по акту об унии Шотландии с Англией два королевства были объединены в одно
государство [8].
Утрата независимости в случае Шотландии имела существенные особенности. Первой
фазой выступает фактический протекторат более сильного государства над более слабым; в
Шотландии этот этап приходится на XVI век. Уже здесь обращает на себя внимание
стадиальное различие, определяющееся хронологической дистанцией в двести лет. К началу
XVI века, когда Европу (да и Британские острова) захлестнула Реформация, Шотландия
оставалась независимой страной. Однако культурное и языковое влияние Англии в ней было
уже настолько прочным, что английский язык в некоторых регионах полностью вытеснил
гэльский (кельтский). В 1603 году на английский престол взошла шотландская династия
Стюартов (как уже говорилось раньше), но это только способствовало росту английского
влияния в стране. Две страны фактически уже представляли собой экономическое целое.
Первым шагом к действительному объединению Шотландии и Англии стала дуалистическая
монархия (начало XVII в.), лишь спустя сто лет их взаимоотношения перешли на уровень
инкорпорации.
В зарубежной историографии был отмечен феномен — «аномальный» характер
развития Шотландии в конце XVIII-XIX вв. Когда по всей Европе начинают прокатываться
бурные волны формирования национальных государств, шотландский национализм, столь
мощный и яростный в прошлом, испаряется. Недаром известный исследователь Т. Смоут
заглавиями своих книг подчеркивал, что до XIX в. можно говорить об «истории»
Шотландии, но позднее она исчезает, и вместо «истории» начинается «столетие» в жизни
шотландского народа. Заголовки работ других авторов звучат в той же тональности – «Где
была Шотландия XIX века?» или «Странная смерть шотландской истории» [6].
Один вариант концептуального объяснения «смерти» шотландского национализма
представлен в работах Тома Нэйрона, профессора Эдинбургского и Мельбурнского
университетов, который связывает особые пути развития шотландской идентичности с
социально-экономическими реалиями. Суть его объяснений сводится к следующему —
шотландский национализм был вытеснен чечевичной похлебкой экономического
процветания. По уровню хозяйственного развития, по уровню жизни Шотландия всегда
заметно отставала от Англии. Попросту говоря, она была бедной страной. Однако договор
1707 г. открыл перед нею блестящие экономические перспективы: свободный выход
шотландцев на рынки Англии и английских колоний стимулировал их предприимчивость и
приносил высокие доходы. В XVIII-XIX вв. шотландцы не просто участвовали в дележе
прибылей, вместе с Англией они ощутили себя сердцем Британской империи,
индустриальным средоточием мира; и в результате забыли о былой вражде и канувшей в
лету независимости [3; 6].
Хотя, на современном этапе мы можем наблюдать обратное, надо признать, что
некоторые атрибуты независимого государства у Шотландии, такие как экономические
основы, уже имеются, что мы можем обосновать статьями в СМИ [9].
Заключение: Рассматривая все факты, входящие в формирование национальной
идентичности, можно сделать следующий вывод о том, что Шотландии пришлось пройти
сложный путь, чтобы сохранить свою идентичность, что является не менее важным этапом
для каждой нации. В период глобальной трансформации национальной идентичности,
связанной со стремлением народа к самобытности и к самоопределению в настоящем мире.
С целью сохранения национальной самобытности, родного языка, национальной культуры,
Шотландия сумела отстоять и сохранить свою идентичность, в большей или меньшей
степени. Но вопрос в целом о шотландской национальной идентичности, остается открытым.
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Аннотация. В статье рассматривается исторический процесс формирования
шотландской национальной идентичности, а также объединение Шотландии с Англией,
которое было необходимо для обеих сторон по разным причинам, но при этом Шотландия
продолжала бороться за свою независимость и национальную идентичность.
Ключевые слова: национальная идентичность, уния, шотландский национализм,
независимость.
Annotation. Historical process of Scottish national identity formation is analyzed in the
given article, as well as Scotland and England uniting, which was necessary for both sides by
various reasons was reviewed, but at the same time Scotland continued to fight for its independence
and national identity.
Key words: national identity, Scottish nationalism, unification, independence.
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Христенко А. В., Вейцблит А. И.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР АБИТУРИЕНТОВ
Анотація. В роботі досліджуються фактори, які визначають вибір абітурієнтами
спеціальності та університету. Вона включає кореляційний аналіз факторів і оцінку
статистичної значущості отриманих результатів. Важливою метою статистичного
дослідження є диференціація респондентів на більш однорідні групи. Таким чином ми
спробували оцінити фактор впливу батьків на прийняття рішень. Робота орієнтована не
тільки на безпосереднє використання в проф. орієнтаційній роботі, але й на застосування в
самому навчальному процесі. Її повна реалізація передбачається у підсистемі "Аналіз" сайту
Факультету фізики, математики та інформатики, що розробляється зараз в Херсонському
державному університеті.
Ключові слова. Фактори, статистичний, економетричний, прийняття рішень,
університет, спеціальність.
В работе исследуются факторы, определяющие выбор абитуриентами специальности
и университета. Она ориентирована не только на непосредственное использование в проф.
ориентационной работе, но и на применение в самом учебном процессе: ментальность,
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зафиксированная в полученных в работе распределениях, как правило, не претерпевает
заметных изменений за время учёбы. Формально эти распределения задают целевые
функции оптимизационных задач, используемых для поддержки принятия решений. Их
реализация предполагается в подсистеме “Анализ” сайта Факультета физики, математики и
информатики, разрабатываемого в Херсонском государственном университете.
Далее приведена гистограмма распределения значимости факторов, определивших
выбор специальности, для “типичного” студента I курса специальности “информатика”
(точный смысл его типичности указан ниже).
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Здесь
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.

Репутация (престижность)
Мне нравится программировать.
Мне нравится общаться с компьютером.
Мне нравилась в школе 1) информатика или 2) программирование или
3) математика или 4) экономика.
Q5. Это в будущем обеспечит высокооплачиваемую работу.
Q6. Это в будущем обеспечит работу, на которую есть спрос.
Q7. Большое число бюджетных мест на эту специальность.
Q8. Лёгкость поступления.
Факторы влияния:
Q9. Лицей и довузовская подготовка.
Q10. Знакомые на факультете (студенты или сотрудники).
Q11. Программа обмена с иностранными университетами.
Q12. Советы родителей.
Q13. Советы знакомых родителей.
Q14. Советы сверстников.
Q15. Советы учителей.
Q16. Выступления в классе преподавателей кафедры информатики.
Q17. Рекламные проспекты кафедры информатики.
Q18. Впечатление от практикантов из университета.
Q19. Сведения из газет.
Q20. Сведения из Интернета.
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1) Именно эти факторы были выделены в результате “мозговой атаки”, где
экспертами выступали студенты I и IV курсов специальности “информатика”. Этот
экспертный опрос был построен по методике “шести шляп мышления” Э. де Боно [1] ,
которая обеспечивает максимальную открытость и раскованность участников. Во всех
случаях единогласно было выражено мнение, что данный набор факторов является полным и
честным. 2) Затем по таким реквизитам был произведен опрос студентов I курса
специальностей “информатика” и “программная инженерия”. Респондент оценивает
значимость для него каждого фактора баллами от 0 (при его полной незначимости) до 10. Он
сам произвольно задаёт имя файла, содержащего его опрос (т.е. его ключ). Доброволец –
участник опроса собирает все файлы в папку и сортирует их (т.е. тасует). Лишь после этого
папка передавалась студенту старших курсов, проводившему опрос: эта простая и открытая
процедура гарантировала участникам анонимность опроса. 3) Результаты опроса затем
заносятся в таблицу базы данных сайта факультета. Запросы, реализуемые сейчас на основе
шаблона MVC (модель – представление - контроллер) для базы данных MySQL проводят и
выдают результаты эконометрического анализа опроса. Они включают корреляционный
анализ факторов и оценку статистической значимости полученных результатов (см. [2], [3]).
Приведём некоторые результаты анализа. Гистограмма распределения средних
значений баллов приведена ниже.
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1. Наиболее значимыми факторами оказались (в порядке убывания) Q3, Q2, Q6, Q5.
2. Наиболее существенными факторами влияния на выбор со значительным отрывом
от остальных оказались (в порядке убывания) Q20 и Q18; однако оба фактора имеют
большую дисперсию: существенны для одних и безразличны для других.
3. Прояснилось понимание респондентами фактора Q1 (репутация, престижность):
этот фактор сильно коррелирует только с двумя: Q5 и прежде всего с большим отрывом Q6.
4. Именно те респонденты, которые заметно реагировали на престижность, более
существенно реагировали на факторы влияния Q18 и Q20.
Можно провести корреляционный анализ также между ответами респондентов и
таким образом выявить наиболее типичного респондента, опрос которого и представлен
выше на гистограмме. Это тот респондент, у которого средний коэффициент корреляции с
другими респондентами максимален.
Параллельно и так же проводилось исследование ментальных факторов и факторов
влияния, определяющих выбор абитуриентами университета. Гистограмма распределения
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средней значимости факторов, определивших выбор университета, приведена ниже.
Средние баллы
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Здесь
Q1. Расстояние (местонахождение).
Q2. Репутация (престижность)
Q3. Знакомые (студенты или сотрудники) в университете.
Q4. Преподаватели этого университета действительно работают со студентами и дают
реальные знания.
Q5. Студенческая жизнь.
Q6. Большое количество бюджетных мест.
Q7. Сравнительная дешевизна обучения по сравнению с другими университетами.
Q8. Программа обмена с иностранными университетами.
Q9. Возможность обучения совместно с иностранными студентами.
Условия для обучения:
Q10. 4 дня обучения (наличие метод. дня)
Q11. Wifi
Q12. Теплые помещения
Q13. Занятия в одном корпусе (“не надо бегать по корпусам”)
Факторы влияния:
Q14. Лицей и довузовская подготовка.
Q15. Советы родителей.
Q16. Советы знакомых родителей.
Q17. Советы сверстников.
Q18. Книга “Вузы Украины”.
Q19. Советы учителей.
Q20. Выступления в классе преподавателей университета.
Q21. Рекламные проспекты университета.
Q22. Впечатление от практикантов из университета.
Q23. Сведения из газет.
Q24. Сведения из Интернета.
Здесь результаты корреляционного анализа факторов, определяющих выбор, оказались
такими.
1. Наиболее значимыми факторами со значительным отрывом от остальных оказались:
Q2, Q4, Q5, Q10 – Q13 (условия для обучения). Различия значимости между этими
факторами десятые доли балла, что пренебрежимо по сравнению со
среднеквадратичными отклонениями этих факторов.
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2. Наиболее существенные факторы влияния на выбор университета те же, что и при
выборе специальности – это Q24 (Интернет) и Q22 (практиканты университета в
школах). Оба фактора имеют большие среднеквадратичные отклонения: они для
одних решающие, для других безразличны.
3. При выборе университета престижность вошла в число основных факторов. Как
показал корреляционный анализ, престижность сильно связана со всеми значимыми
факторами, указанными в пункте 1, обоими факторами влияния из пункта 2, и слабо
связана с остальными рассматриваемыми факторами.
4. Опрос показал, что значительное большинство сначала выбирает специальность, а
затем университет: соотношение баллов примерно 7 : 3.
Важной целью статистического исследования является подразделение респондентов
на более однородные группы. В данном случае, однако, результаты оказались очень
однородными (с высокими коэффициентами взаимной корреляции) для факторов при
выборе специальности и немногим менее однородными при выборе университета. В
последнем случае мы попытались оценить фактор влияния родителей на принятие
решений.
На прямой вопрос значительное большинство ответили, что решение принимали
сами либо с небольшим участием родителей: соотношение баллов ≈ 8,5 : 1,5. Мы
отделили ответы 14 респондентов из 21, утверждавших, что их решения принимались
практически без влияния родителей (соотношения баллов 10 : 0 или 9 : 1) и сравнили
ответы этой группы с ответами оставшейся подгруппы. Наиболее значимые факторы и
существенные факторы влияния оказались все те же в обеих подгруппах. Вместе с тем,
соотношение значимости этих факторов изменилось. В подгруппе респондентов,
утверждавших о независимости от родителей, на балл возросла значимость фактора Q4
(преподаватели этого университета действительно работают со студентами и дают
реальные знания) по сравнению с данными для всей группы, и этот фактор стал
лидирующим (средний балл ≈ 7,57, средний балл по всей группе ≈ 6,85). В другой
подгруппе значимость этого фактора соответственно уменьшилась (средний балл ≈ 5,28).
В то же время, во второй подгруппе по сравнению с данными для всей группы на балл
выросли средние баллы для факторов условий обучения Q10 – Q13. Так Q13 во второй
подгруппе ≈ 7,83, для всей группы ≈ 6,21, для независимых от родителей респондентов ≈
5,46. Для фактора влияния Q22 (практиканты университета) для независимых от
родителей респондентов ≈ 4,57, для всей группы ≈ 3,8, для второй подгруппы ≈ 2,28.
Средние баллы остальных факторов не отличаются существенно в обеих подгруппах.
Сравнительная гистограмма значимых факторов для подгрупп приведена ниже.
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Аннотация. В работе исследуются факторы, определяющие выбор
абитуриентами специальности и университета. Она включает корреляционный анализ
факторов и оценку статистической значимости полученных результатов. Важной целью
статистического исследования является подразделение респондентов на более однородные
группы. Таким образом здесь мы попытались оценить фактор влияния родителей на
принятие решений. Работа ориентирована не только на непосредственное использование в
проф. ориентационной работе, но и на применение в самом учебном процессе. Её полная
реализация предполагается в подсистеме
“Анализ”
сайта Факультета физики,
математики и информатики, разрабатываемого сейчас в Херсонском государственном
университете.
Ключевые слова. Факторы, статистический, економетрический, принятие
решений, университет, специальность.
Annotation. In this article the factors determining a choice by entrants of a speciality
and university are investigated. They include the correlation analysis of factors and an
estimation of the statistical importance of the received results. The important purpose of
research is the division of respondents on more homogeneous groups. Thus we have tried to
estimate the factor of influence of parents on decision-making. This work is focused not only on
direct use, but also on application in the educational process. It full realization is supposed in a
subsystem "Analysis" of a site of Faculty of physics, mathematics and informatics, developed in
the Kherson state university.
Keywords. Factor, statistical, econometric, decision-making, university, speciality.
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Цюпак І.М.

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХХ ст.
Анотація. У статті описано розвиток теорії трудового виховання дошкільників у
педагогічних дослідженнях ХХ століття. Розкрито зміну напрямків трудового виховання
дошкільників у досліджуваному періоді.
Ключові слова: трудове виховання, дошкільний вік.
На сучасному етапі розвитку суспільства трудове виховання дошкільників є
актуальним не лише з точки зору формування елементів самообслуговування, елементарних
трудових дій, ручної і господарської праці, а й ознайомлення дітей із працею дорослих, що є
важливою проблемою виховання, яка потребує вирішення. Розвиток соціально-економічних
умов життя, технічний прогрес стали причинами виникнення великої кількості
різноманітних професій, тому ознайомлення дітей із сучасними професіями є не менш
важливою умовою для всебічного розвитку особистості. Удосконалення методики трудового
виховання неможливе без дослідження теоретичної бази надбань минулого, які були
направлені на ознайомлення дітей з професіями через безпосереднє включення їх у трудове
життя дорослих.
На початку ХХ ст. педагоги (Н.Альмединген, Л.Тезавровська, Є.Тихеєва, Г.Тумім,
Л.Шлегер та ін.) наголошували на особливій ролі праці у вихованні дітей, надаючи
вирішального значення формуванню особистості саме засобами ручної праці, оскільки
вважали, що вона впливає не лише на фізичний розвиток дитини (поставу, силу,
координацію рухів тощо), а й на важливі риси особистості, зокрема працелюбність [4, с.10].
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У 20 – 30 рр. ХХ ст. працелюбність визначалась педагогами як важлива моральна риса
особистості з такими складовими компонентами: повага до праці інших, розуміння її
суспільної цінності, звичка до трудової дії, бажання виконувати із задоволенням різні види
трудової діяльності та доводити розпочату справу до кінця, оволодіння життєво необхідними
трудовими вміннями та навичками [4, с.10].
У 30-х роках ХХ ст., за даними досліджень Т.Степанової, праця розглядалася
науковцями як певна діяльність людини, що спрямована на задоволення життєво необхідних
потреб. Відповідно розглядалися погляди на дитячу працю, а особливо на її зв’язок із працею
дорослих. Такі погляди спричинили розширення завдань дошкільного виховання в 30-х рр.,
оскільки дітей необхідно було озброїти знаннями про працю дорослих, її суспільну цінність і
сформувати бажання брати посильну участь у виробництві. Цей підхід дещо обмежував
дитячу творчість, але водночас спрямовував увагу дітей на отримання соціально корисного
результату у власній трудовій діяльності і на суспільне життя. В той же час необхідно
підкреслити і прогресивний аспект трудового виховання дошкільників: поява нового
напряму в роботі з дітьми, а саме ознайомлення дошкільників із працею дорослих. Цей
аспект вказував на тісний зв’язок дошкільного виховання із трудовим життям суспільства
[6].
Завдання і зміст трудового виховання, а також форми організації дітей на заняттях,
було визначено у програмних документах для дошкільних установ (1928, 1932, 1933, 1934,
1938) та методичних листах, де висвітлювались особливості організації ручної праці були
основним і головним підґрунтям для розвитку трудового виховання. Основні положення цих
документів спрямовували діяльність вихователя на організацію трудового виховання,
знайомили з методикою його проведення, особливостями виховання працелюбності як
важливої моральної риси особистості, відображаючи тенденції розвитку трудового
виховання дошкільників. Розробка програм стала позитивним явищем [4, с.10].
1930 – 1936 рр. характеризується активізацією роботи педагогів з трудового
виховання: в контексті ідеї політехнізації праця визнається головним засобом участі дітей у
„соціалістичному будівництві”; в дошкільних установах ця робота тісно пов’язувалася з
конкретним підприємством; зміст, форми, методи ручної праці спрямовувалися лише на
досягнення суспільно корисної мети [4, с.14].
Наприкінці 30-х — на початку 40-х років визначився новий напрям у поглядах на
трудове виховання: виникла ідея поєднання власної трудової діяльності дитини зі
спостереженнями за працею дорослих, відображенням її в ігровій діяльності [5]. 1937 – 1941
рр. пов’язано із кардинальними змінами в політиці держави в галузі трудового виховання. З
1937 р. (після виходу наказу Наркомосу УРСР „Про відміну ручної праці, занять у
майстернях і на пришкільних земельних ділянках”) актуалізувалася тенденція до відмови від
попереднього позитивного досвіду організації трудової діяльності призвело до змін у змісті,
формах, методах виховання працелюбності та згасання дитячої активності в різних видах
діяльності. Тематика виробів була одноманітна і спрямовувалася на виготовлення іграшоксаморобок з паперу та природного матеріалу. Переважали словесні методи керівництва
діяльністю дітей, яким не надавалося можливості самостійно обирати вид праці, матеріал та
шляхи виконання роботи, що не сприяло вихованню інтересу до трудової діяльності,
працелюбності, поваги [4, с.14].
Про зниження уваги до питань трудового виховання говорить той факт, що в журналі
“Дошкільне виховання” за 1939-1940 рр. відсутні статті з цієї проблеми [3, с.90].
Важливу роль у розробці теоретичних і методичних питань виховання зіграли
науково-практичні конференції, початок яким було покладено ще в передвоєнні роки. У
період 1941—1945 рр. було проведено 16 таких конференцій, присвячених різним питанням
теорії й практики дошкільного виховання [2].
У 40-х роках проблема трудового виховання, як і всі інші, розглядалась у контексті
патріотичного виховання. Радість мирної праці і результативність спільних трудових дій у
повоєнні роки як у дзеркалі відображалась у трудовій діяльності дітей в умовах дитячого
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садка. Видатний педагог Олександра Усова зазначала, що важливим джерелом навчання
дітей трудовим умінням є наслідування трудових дій дорослих. Вона шукала методи
заохочення дітей до реальних трудових дій, необхідність яких викликається потребами
навколишнього життя дітей. О.Усова стверджувала, що правильно поставленим трудове
виховання може вважатися лише тоді, коли діти будуть братися за працю так само охоче, як і
за гру. Тому для підвищення ефективності виховного впливу праці на дітей вона
рекомендувала вносити до неї елементи гри [5].
Головним документом, що детально розкривав важливіші питання діяльності дитячих
садків, був прийнятий у грудні 1944року (затверджений Народним комісаріатом освіти УРСР
від 1947 р.) “Статут дитячого садка”, що відіграв велику роль в організації дошкільного
виховання в післявоєнні роки. Він встановлював два типи дитячих садків – державні, які
організовували відділи народної освіти та відомчі, що відкривалися фабрично-заводськими
підприємствами, установами, кооперативними й колгоспними організаціями. Цей документ
регламентував діяльність радянських дошкільних закладів різних типів до початку 60-х рр.
[2].
Особливе значення мала розробка “Керівництва для вихователя дитячого садка” (1945
р.), що містило програмні й методичні вказівки для роботи в різних вікових групах, що
сприяло поліпшенню практичної роботи, організації, змісту й методики роботи дитячого
садка на нових теоретичних засадах. У “Керівництві” був введений новий розділ
“Ознайомлення з оточуючим”, де встановлювався об’єм знань про громадське життя, про
працю людей, професії батьків, ставилося завдання формування “правильного” ставлення
дітей до оточуючого середовища [1, c. 324; 2; 3, c. 90].
Ініціативні вихователі (І.Балабанович, В.Полєжаєва, А.Чанова та ін.) проводили
пошуки змісту знань дітей про працю дорослих із врахуванням місцевих умов дитячого
садка, уточнювали й конкретизували виховні завдання. Однак їх підхід до розуміння завдань
трудового виховання був дещо однобічними. Ознайомлення дітей з працею дорослих частіше
за все розглядалося лише як засіб розвитку спостережливості, розширення кругозору,
активного словника і т. ін., дітей знайомили з назвами професій, інструментів, дій.
Пізнавальний характер знайомства дітей з працею слабко співвідносився з моральним
вихованням [5, с. 90-91].
У повоєнні роки над проблемою трудового виховання робота науковців не
припинялася. У різний час до неї зверталися З.Борисова, Т.Введенська, В.Котирло,
Г.Лєскова, Т.Маркова, Я.Неверович, В.Нечаєва, Л.Образцова, Л.Порембська, О.Флорова та
ін. Систематизуючи здобутки науковців у сфері трудового виховання, можна вказати, що
напрям ознайомлення дошкільників із працею дорослих набув важливого значення і
дозволив вирішити низку виховних завдань. Зокрема, у дошкільників формувалось
узагальнене уявлення про працю дорослих, що впливало на виховання у них позитивного
ставлення й поваги до трудівників, бажання брати участь у спільній роботі з дорослими.
Такий підхід зближував трудове виховання з моральним: підкреслювалася цінність праці,
відбувалося пробудження інтересу і любові до неї, виникало прагнення до трудової
діяльності, бажання працювати сумлінно, старанно [6].
Активно проводилися пошуки методів ознайомлення дітей з працею дорослих, які
забезпечували в єдності рішення завдань морального й розумового виховання (Є.Радіна,
Г.Лєскова). Є.Радіна показала, що відбір знань про оточуюче повинен проходити з
урахуванням єдності завдань морального й розумового виховання. Є.Радіна підкреслила, що
при ознайомленні дітей з працею дорослих слід звертати їх увагу на суспільне значення
праці людей, її колективний характер, на працелюбство й відповідальність і на повагу
людина, яка працює. Необхідно показати дітям соціалістичний характер праці радянських
людей, на її думку, саме ці знання в більшій мірі впливають на моральний розвиток дітей [3,
с. 91].
Однак, у цілому увага до організації трудової діяльності дітей була недостатньою.
Мала чисельність статей по цій проблемі в журналі “Дошкільне виховання” підтверджує це.
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Так, у 1947-1948 рр. не було надруковано ні єдиної статті, а за 1949-1953 рр. – лише декілька,
які стосувалися однієї сторони трудового виховання – ознайомлення з працею дорослих.
Праця як засіб виховання не знайшла висвітлення ні на одній конференції з дошкільної
педагогіки [3, с. 91].
50—60-ті pp. питання трудового виховання були відображені і в програмних
документах дошкільних закладів, і в наукових дослідженнях (О.Усова, Л.Порембська,
Я.Неверович та ін.) [8].
У той же час під керівництвом О.Усової розроблялися теоретичні основи навчання,
визначалися його зміст, форми й методи. Узагальнення передового досвіду роботи дитячих
садків і наукових досліджень знайшло своє відображення в “Керівництві для вихователя
дитячого садка” (1953 р.), де значно більше ніж раніше, відводилося місце грі, розширювався
зміст, конкретизувалися завдання й методи ознайомлення дітей з працею дорослих. Однак
трудова діяльність дітей була представлена недостатньо, її зміст і методика роботи з дітьми
розкривалися попутно в різних розділах керівництва, не було чітких вказівок про місце праці
в режимі дитячого садка. Нечіткість програми трудового виховання впливали на роботу
дошкільних закладів [3, с. 91-92].
Значний вплив на подолання однобічного підходу до трудового виховання (лише
через ознайомлення з працею дорослих) мали роботи Я.Неверович. Автор переконливо довів,
що в дошкільника можуть бути правильні уявлення про суспільне значення праці, однак, не
знаходячи практичного застосування в житті дитини, вони існують лише як формальні
знання, не є мотивом власної трудової діяльності дитини і не перебудовують поведінку
дитини [3, с. 92].
З 60-х та протягом 70-х років теорія дошкільної педагогіки систематично
поглиблювалася дослідженнями проблем трудового виховання. Розглядаючи питання
трудового виховання дошкільників, дослідники почали пов'язувати їх із формуванням поваги
до праці дорослих, таких моральних якостей підростаючої особистості, як працелюбність,
відповідальність, розвитком самостійності дітей, їхньої здатності до самооцінки [5].
Привернула увагу до трудового виховання рішення ХХІІ з’їзду партії і прийнята на
ньому Програма КПРС. Партія поставила в центр виховної роботи розвиток комуністичного
відношення до праці всіх членів суспільства. Як відповідь на це в “Програмі виховання в
дитячому садку”, яка вийшла у 1962 р., вперше визначалися завдання й зміст систематичної
діяльності дітей на різних ступенях дошкільного віку. Основна увага направлялася на
формування моральних рис у праці, виховання в дітей інтересу до цього виду діяльності,
розвиток позитивного відношення до своїх трудових обов’язків, прагнення зробити щось
корисне для оточуючих, формування навичок працювати у колективі, виховання
елементарних трудових навичок, а також інтересу й поваги до праці дорослих [3, с. 92].
У період 60-80-х рр. інтерес до проблеми трудового виховання не згасав. Праці
радянських педагогів (З.Борисової, Р.Буре, М.Васильєвої, Т.Введенської, Г.Годіної,
В.Логінової, В.Нечаєвої, Т.Сауліної, Д.Сергєєвої та ін.) дозволили розширити значення
впливу праці дорослих на розвиток дітей. Вони підкреслювали велике значення тієї трудової
атмосфери, яка постійно оточує дитину. Однак сформувати в дітей настанову на працю
батьків можливо лише в процесі діяльності. Тому необхідно створювати такі умови, за яких
діти могли б використовувати животворні приклади дорослих. Тут існують два шляхи.
Перший – це показ дітям різноманітної праці дорослих і пояснення її значення, другий –
безпосередня організація суспільної діяльності дітей і дорослих [3, с. 92-93].
Науковці зазначали, що вибір занять з ознайомлення з оточуючим є дуже важливим
фактором створення позитивної трудової направленості в дітей дошкільного віку. При цьому
дуже суттєво, як цей зміст доводить до свідомості дітей, якими прийомами користується
вихователь. Найбільш переконливими є живі образи, реальний приклад праці дорослих.
Педагоги підкреслювали, що життєва наочність (спостереження, екскурсії) забезпечує
найбільшу виразність уявлень, максимальну дієвість знань, які набувають діти [3, с. 93].
Радянські педагоги виявили вплив трудової спеціалізації тієї чи іншої місцевості на
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розвиток дитини і її відношення до праці. За їх словами праця, характерна для тієї чи іншої
місцевості, яка протікає на очах у дітей, створює те середовище, з якого діти можуть
постійно здобувати образи для наслідування. Важливою є й та обставина, що в цій праці
часто приймають участь батьки чи інші близькі дітям люди; це посилює враження дітей,
надихає їх на повторення дій батьків. Тим самим, завдяки виховній роботі, які проводить
дитячий садок, і впливу місцевості, яка спеціалізується на тому чи іншому виді праці, у
дитини дошкільного віку формується чітка психологічна настанова на працю [3, с. 93].
Як відомо, найбільш загальним результатом трудового виховання дошкільників є
формування в особистості такої якості, як працелюбність. Але в період дошкільного
дитинства можна говорити лише про сформованість основ працелюбності. І.Дьоміна
аналізуючи працелюбність дитини-дошкільника, відмічає кілька аспектів: уміння і звичку
виконувати певну роботу (практичний компонент); здатність переборювати труднощі, які
зустрічаються на шляху до мети (вольовий); готовність до виконання посильних завдань або
доручень дорослих, уміння самостійно знаходити собі роботу, отримуючи задоволення від
того, що зайнята, що приносить користь, відчувати радість у посильній праці (моральноетичний). Також працелюбність передбачає наявність у дитини певної суми знань про працю
дорослих, розуміння її значення в житті суспільства, кожної людини, бережне, шанобливе
ставлення до неї, вміння радіти результатам праці (пізнавальний і емоційний компоненти)
[6].
З перетворенням України в незалежну державу в системі дошкільної освіти відбулися
докорінні зміни. Педагоги виключили ідеологію як основний фактор впливу на освітньовиховний процес і здійснили перехід від навчально-дисциплінарної до особистісно
орієнтованої моделі виховання. Таким чином суспільство перестало готувати малюків до
свідомого вибору професії, не орієнтує на той вид діяльності, який їм подобається, не
привчає їх працювати, тобто підготовка до активного життя в дітей відбувається сама собою
[3, с. 94].
Отже, система трудового виховання дошкільників змістовно була відображена у
діяльності дошкільних закладів та пройшла у своєму розвитку певні перетворення: від
трудового виховання під час якого надавалися формальні знання при ознайомленні з працею
дорослих до формування моральних рис у процесі ознайомлення з працею, її відношення до
праці, формування чіткої психологічної настанови на працю.
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Аннотация. В статье описано развитие теории трудового воспитания
дошкольников в педагогических исследованиях ХХ века. Раскрыто изменение направлений
трудового воспитания дошкольников в исследуемом периоде.
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Annotation. The article describes the development of the theory of labor education of
preschool children in the pedagogical research of the twentieth century. Revealed changes in the
directions of labor education of preschool children in the study period.
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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ
Анотація. У статті розглядаються деякі аспекти проектування та реалізації
міжпредметної інтеграції як важливої умови реалізації етнопедагогічної підготовки
учителя-гуманітарія.
Ключові слова. Міжпредметна інтеграція, етнопедагогіка, етнопедагогічна
підготовка.
Зростаючі інтеграційні тенденції у рамках всього світового співтовариства, різке
збільшення етнічних факторів все більше акцентують увагу на розвитку національних
культур. Саме багатогранність культур дає підстави говорити про полікультурні процеси
світового суспільного життя, а у дидактичному плані – про міждисциплінарну освіту, яка
органічно пов’язує всі види культур в єдиному баченні. У світлі вищезазначеного
активізується роль етнопедагогічного знання у сучасній освіті, зокрема у професійній
підготовці майбутніх учителів. При цьому особливої уваги потребують питання
міждисциплінарної інтеграції етнопедагогіки та дисциплін, що входять до циклів фахової
підготовки майбутніх учителів.
Питанню міждисциплінарної інтеграції присвячено роботи Н.Амінова, О.Афанасьєвої,
А.Бєляєвої, Ю. Брановського, В.Вершиніна, Є.Вишнякової, С.Григорьєва, В.Леднєва,
Ю.Первина, В.Яценко та ін.. Значення міждисциплінарних зв’язків у підвищенні якості
навчання та професійної підготовки спеціалістів відображено у працях Є.Бєлозерцева,
Г.Берулави, І.Ганеліна, В.Давидова, І.Журавльова, Л.Зоріної, І.Лернера, В.Сластеніна,
І.Чечель та ін.
Дотично проблему міжпредметної інтеграції етнопедагогіки та дисциплін, що входять
до циклів фахової підготовки майбутніх учителів, розкривали у своїх дослідженнях
Г.Волков, Г.Кайсарова, О.Кузнецова, Н.Лисенко, Т.Петрова, М.Стельмахович, Г.Філіпчук,
М.Харитонов та ін..
Однак, проведений нами аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що ціла
низка питань з проектування та реалізації міжпредметної інтеграції знань з етнопедагогіки і
дисциплін, що входять до циклів фахової підготовки учителів-гуманітаріїв, на сьогоднішній
день досліджена недостатньо.
Враховуючи вищезазначене, мета нашого дослідження - висвітлення методичних засад
міжпредметної інтеграції етнопедагогіки та дисциплін, що входять до циклу фахової
підготовки майбутніх учителів-гуманітаріїв.
У докторській дисертації М.Сови інтеграція знань розглядається як цілісний процес
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взаємодії та взаємопроникнення різних систем знань, котрий виражається у виникненні їх
інтегрованих форм, узагальнюючих теорій та „наскрізних” методів пізнання, ущільненні та
взаємообміні інформації, діалектизації та логізації, фундаменталізації та спеціалізації,
посиленні міждисциплінарності та комплексності, у результаті чого створюється нова
інтегративна цілісність [3; с.12].
У науковій роботі О.Шоштаєвої міждисциплінарна інтеграція визначається як процес
узгодження співдружності навчальних дисциплін з точки зору відображення ними єдиних,
безперервних та цілісних явищ професійної діяльності [6; с.57].
О.Шорнікова вважає, що міждисциплінарна інтеграція розширює освітній простір,
створює своєрідну віртуальну лабораторію, у якій студент, багаторазово застосовуючи
знання з кожної дисципліни у нових умовах, за рамками самої дисципліни, розвиває уміння
застосовувати знання і у професійній діяльності [5].
Отже, інтеграція предметів у сучасній вищій освіті – один з напрямків активних пошуків
нових педагогічних рішень, що сприяють поліпшенню справ у ній, розвитку творчих
потенціалів у педагогічних колективах і окремих викладачів з метою більш ефективного
впливу на студентів. Результати інтегрованого навчання проявляються у розвиткові творчого
мислення студентів. Воно сприяє інтенсифікації, систематизації, оптимізації навчальнопізнавальної діяльності.
Відомі дослідники етнопедагогіки неодноразово звертали увагу на її інтегративний
характер. Зокрема Г.Волков стверджував, що традиційна педагогічна культура «інтегрує
етнопедагогічні знання, конкретизує їх та опосередковано переносить до практики навчання
того чи іншого предмету» [1; с. 236]. Т.Петрова розглядає етнопедагогіку як інтегруючу
дисципліну, що «забезпечує цілеспрямоване створення у студентів цілісних структур –
етнопедагогічних дій» [2; с. 21]. М.Харитонов вважає однією з видових ознак поняття
«етнопедагогічна підготовка» притаманну їй інтегруючу властивість по відношенню до
інших елементів професійної підготовки вчителя. Вчений наголошує, що етнопедагогічна
підготовка, завершуючи становлення вчителя, синтезує, пов’язує в один вузол, комплексно
переводить у практично-діяльнісний план різнобічні знання та уміння, набуті при вивченні
загальнокультурних, медико-біологічних, психолого-педагогічних та предметних дисциплін
[4; с. 110]. Інтеграційна якість, притаманна етнопедагогічній підготовці, дозволяє
класифікувати її як систему, що об’єднує та пов’язує основні знання та навички, набуті
майбутніми вчителями при вивченні дисциплін навчального плану та почасти реалізовані та
закріплені під час проходження педагогічних практик.
Ми дотримуємося наукової позиції названих авторів відносно інтегративного
характеру етнопедагогіки і визнаємо інтегруючу роль системи етнопедагогічної підготовки,
яка повинна пронизувати більшість виучуваних у вузі дисциплін, надаючи їм
етнопедагогічної спрямованості.
Ми вважаємо, що у змісті етнопедагогічної підготовки інтегруються, синтезуються в
одне ціле багато складових:
• етнопедагогічні аспекти циклу гуманітарних (загальнокультурних) дисциплін
(філософія, історія, іноземна мова, релігієзнавство, культурологія, етика та естетика
та ін.. );
• етнопедагогічні аспекти дисциплін психолого-педагогічного циклу (історія
педагогіки, загальна педагогіка, вікова психологія, психологія, теорія та методика
виховної роботи, педагогічне краєзнавство тощо);
• дисципліни циклу спеціальної (професійної) підготовки (методика викладання
української мови, історія української літератури, дитяча література, фольклор,
практикум з української мови тощо);
• комплекс етнопедагогічних умінь, набутих та реалізованих у процесі педагогічної
практики та подальшої педагогічної діяльності.
Завдяки посиленню зв’язків між предметами, що входять до різних циклів підготовки
та етнопедагогіки, активізується пізнавальна діяльність студентів, зростає інтерес до
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етнопедагогічної науки, надається можливість варіативного використання у навчальному
процесі нетрадиційних форм і методів побудови процесу етнопедагогічної підготовки.
На нашу думку, інтеграція змісту етнопедагогіки та інших дисциплін забезпечується
наступними умовами: реалізація провідних ідей етнопедагогічної науки; вивчення спільних
для інтегрованих предметів об’єктів пізнання (дитина, виховання, традиції, звичаї тощо);
формування у студентів системи етнопедагогічних знань (понять, прийомів, методів та ін..);
використання єдиних методів пізнання (моделювання, експерименту тощо); формування у
майбутніх учителів системи спільних способів і видів діяльності (пізнавальної, практичної,
комунікативної та ін.); ознайомлення з провідними міжнауковими проблемами сучасності
(глобалізації, полікультурності та ін..).
Необхідними умовами міждисциплінарної інтеграції етнопедагогіки та дисциплін
циклу професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей є:
1.
Уникнення фрагментарності етнопедагогічних знань. Поряд з поглибленим
висвітленням проблем певної науки, доцільно демонструвати її зв’язки з етнопедагогікою,
розкривати значення того чи іншого теоретичного питання для практичної етнопедагогічної
роботи та підвищення ефективності майбутньої етнопедагогічної діяльності.
2.
Звернення уваги на зв’язки гуманітарних дисциплін з етнопедагогікою,
врахування міждисциплінарної інтегрованості навчальних предметів при підготовці робочих
програм.
3.
Збільшення ролі самостійної роботи студентів, оскільки інтеграція розширює
тематику виучуваного матеріалу, забезпечує необхідність глибшого аналізу та узагальнення
явищ, обсяг яких збільшується за рахунок етнопедагогіки.
Таким чином, міжпредметна інтеграція етнопедагогіки та дисциплін, які входять до
циклу професійної підготовки, є однією з важливих педагогічних умов реалізації
етнопедагогічної складової підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей.
Продумана та методично правильно побудована система міждисциплінарної інтеграції
підсилює використання знань, набутих при вивченні етноспрямованих дисциплін та
спецкурсів, при цьому студенти вчаться використовувати отримані знання у майбутній
професійній діяльності.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты проектирования и
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Чорноіваненко Інна

ІВАН СКАДОВСЬКИЙ І ХЕРСОНСЬКЕ ЗЕМСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
УЧИЛИЩЕ
Анотація. В статті розкрито період навчання І.Скадовського в Херсонському
земському сільськогосподарському училищі, виявлено фактори вибору місця навчання, рівень
успішності.
Ключові слова: І.Скадовський, Херсонське земське сільськогосподарське училище,
сільськогосподарська освіта
Розвиток особистості є складним процесом, який відбувається під впливом
середовища, спадковості, навчання і виховання [2, 46]. Тому особливу увагу для
комплексного дослідження персоналій слід приділяти ролі організованого навчання і
самостійного засвоєння знань, тобто освіті. Про зв'язок між інтересами, фаховою
підготовкою та діяльністю особистості вже раніше наголошувалось (на прикладі персоналій
представників національної педагогічної думки) [1, c. 6].
Загальновідомо, що провідну роль в житті людини відіграє період навчання,
протягом якого формується особистість, розвиваються її творчі сили і здібності,
закладаються підвалини світогляду. В цьому контексті показовим є виявлення ставлення
учня до навчання, факторів, які впливали на процес оволодіння знаннями та вміннями, аналіз
рівня успішності, сфери зацікавлень. Просопографічні дослідження лише посилюють увагу
істориків до джерел, які відображають процес набуття освіти.
Найбільш інтенсивного розвитку на українських землях в ХІХ ст. набула нижча
сільськогосподарська освіта, яка відповідала запитам економічного розвитку Російської
імперії і задовольняла потреби в забезпеченні кваліфікованими кадрами. Однією з перших
сільськогосподарських шкіл можна вважати курси для садоводів і городників в Нікітському
ботанічному саду (1823 р.). Мережа навчальних закладів включала сільськогосподарські
училища, загальні І, ІІ, ІІІ розрядів, спеціальні сільськогосподарські школи. В Херсоні
сільськогосподарську освіту можна було отримати в Херсонському земському
сільськогосподарському училищі, яке відкрилось 1 вересня 1874 р. Нині це Херсонський
державний аграрний університет.
Перед
такими
закладами
стояла
задача
підготовки,
передусім,
управителів поміщицьких маєтків. Однак діяльність окремих випускників вийшла далеко за
межі заняття сільським господарством.
Тому наше завдання полягає в визначенні ролі аграрної освіти в житті одного з
неординарних представників визначної в історії Херсонщини родини Скадовських - Івана
Скадовського.
Питанням історії становлення сільськогосподарської освіти приділялася значна
увага [3-6]. Натомість процес отримання знань конкретною особистістю та роль освіти
розглядалась дослідниками загально, в зв’язку з необхідністю створення біографічних
довідок.
Іван Георгійович Скадовський народився 30 травня 1876 р. в відомій дворянській
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родині [7, арк. 18]. Його батько – Георгій Львович - був багатим поміщиком (мав більше 11
тисяч десятин землі), повітовим предводителем дворянства. Земля становила одну з
основних цінностей в сім’ї, оскільки забезпечувала економічну стабільність та наступність
родинних традицій. Необхідність продовження сімейної справи вплинула на вибір місця
навчання для Івана Скадовського.
Для реконструкції соціально-психологічного портрету даної особистості цінну
інформацію містить особова справа, що зберігається в Державному архіві Херсонської
області. Її обсяг становить 22 аркуші, хронологічні межі документів – з 1890 по 1898 рр.
Справа містить дані щодо віросповідання, походження, успішності учня. Аналіз документів
надає інформацію про здібності учня, сфери зацікавлень та ставлення до навчання.
Після складання екзаменів, в серпні 1890 р., І.Скадовський вступив до третього класу
Херсонського реального училища. В червні 1892 р., за проханням батька, вибув з училища до
закінчення курсу [7, арк. 12]. Тому не отримав прав тих осіб, які закінчили курс навчання в
повітових училищах. З 1892 р. Іван Георгійович розпочинає навчатись в Херсонському
земському середньому сільськогосподарському училищі, яке готувало спеціалістів для
сільського господарства.
Згідно Статуту від 25 травня 1882 р., училище перейшло в відання Міністерства
землеробства і Херсонського губернського земства, загальний термін навчання становив 6
років, сьомий рік передбачав практичну роботу [4, с. 19]. Училище давало високий рівень
теоретичної та практичної підготовки. Для практичних занять використовували дослідне
поле, лабораторію, метереологічну станцію і ферму пасіку.
При вступі в училище, як передбачав Статут, перевага надавалась дітям
землевласників Херсонської губернії. Серед документів, які І.Скадовський подавав для
вступу, були заява батька (з зобов’язанням вносити в установлений строк оплату за
навчання, наслідки дострокового виключення учня), документи про дворянство, копія
метричного свідоцтва, свідоцтво про закінчення Херсонського реального училища, довідка
про щеплення від віспи [7, арк. 13, 22]. Після складання вступних іспитів, його прийняли на
платну форму. Плата за навчання в 1893 р. становила 25 крб. за півріччя і така ж сума
надавалась в заставу. Також треба було сплатити 5 крб. за право користування навчальними
посібниками [7, арк. 6].
Очевидно, що в виборі професії визначальну роль відігравав його батько, Георгій
Львович. Він навчався на біологічному факультеті Новоросійського університету. Відомий
своїми ініціативами в сільському господарстві, провідний діяч Херсонського губернського
земства усвідомлював значення аграрної освіти для добробуту господарства, був в добрих
відносинах з керівництвом училища.
Іван Скадовський інколи пропускав навчальні заняття. Часті хвороби, несприятливі
погодні умови, незадовільний стан шляхів заважали регулярному відвідуванню училища [7,
арк. 2, 4, 9]. В пояснювальних записках Георгій Львович регулярно повідомляв про причини
відсутності на заняттях.
На основі аналізу атестата про закінчення сільськогосподарського училища, можна
зробити наступні висновки про успішність учня. Найбільший інтерес серед загальних та
допоміжних предметів для Скадовського становили Закон Божий, російська мова, історія,
природничі дисципліни (ботаніка, зоологія, анатомія і фізіологія тварин). Добру успішність
він показав з спеціальних предметів: сільськогосподарські технології та економія,
рослинництво, скотарство. Водночас предмети, для яких характерний формально-знаковий
характер, були більш складними для учня. До них слід віднести алгебру, фізику, вчення про
сільськогосподарські знаряддя і машини з викладом основ математики. В практичних
заняттях по землеробству, огородництву, геодезії, вміння і навички І.Скадовського
заслуговували на оцінку «добре» [7, арк. 21].
Окрім теоретичної підготовки, училище забезпечувало високий рівень практичної
підготовки, що позитивно позначилось на процесі формування професійної компетентності
майбутнього господаря. Частину практичних занять
Іван Скадовський проходив в
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господарстві батька. В заяві на ім’я директора училища А.О.Ніколаєва Г.Л.Скадовський
прохав направити сина практикантом в м.Білозерку Херсонського повіту (в 1892, 1896, 1898
рр.) [7, арк. 5, 14, 16]. Педагогічна Рада дозволяла проходити практику в своєму маєтку з
зобов’язанням з’явитись в училище на практичні заняття з геодезії [7, арк. 17].
Навчання тимчасово звільняло І.Скадовського від виконання військової повинності.
Тому учень звертався до керівництва закладу з проханнями про видачу довідки в Херсонське
повітове по військовій повинності присутствіє про підтвердження навчання (в 1897 р.) [7,
арк. 3, 15]. Очолював відповідну установу в 1897 р. Г.Л.Скадовський.
В 1898 р. І.Скадовський в віці 22 років закінчив семирічний «повний курс
теоретичного і практичного навчання» в училищі. 17 грудня Іван отримав атестат другого
розряду, який давав право на отримання звання «помічника ученого управителя» (в той час
як атестат першого розряду передбачав право на звання особистого почесного громадянина).
Після закінчення Херсонського земського середнього сільськогосподарського
училища, Іван Скадовський навчався на вищих курсах хімії, виноробства і виноградарства в
Ялті, працював земським начальником в Херсонському повіті. Після відставки організував
власне поміщицьке господарство. Революція 1917 р. та інспіровані нею процеси в суспільстві
зумовили кардинальні зміни в житті Івана. Все майно, окрім будинку і частини
сільськогосподарського інвентарю, конфіскували. Наступного року він прийняв сан
священника, однак виступ проти церковно-політичного курсу митрополита Сергія
Страгородського (був лояльний до політичного режиму радянської влади) зумовив
проведення таємної служби. Наслідком звинувачення в контрреволюційній монархічній
агітації та організації нелегальних молінь стало винесення покарання у вигляді розстрілу, що
відбувся 1937 р.
Священним синодом Української православної церкви Іван (Іоанн) Скадовський був
причислений до лику святих на Ювілейному Архієрейському соборі Російської православної
церкви в серпні 2000 року.
Отже, навчання в училищі заклало основу сільськогосподарських знань, засвідчило
про сформованість планів та направленість інтересів І.Скадовського. Розуміння зв’язку
спеціальної фахової освіти з процесом аграрного виробництва визначило його подальше
навчання, сприяло формуванню особистості землевласника відповідно до нових суспільноекономічних умов. Однак встановлення радянської влади поклало початок новому періоду в
житті І.Скадовського, на жаль трагічному.
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Аннотация. В статье рассмотрено процесс обучения И.Скадовского в Херсонском
земском сельскохозяйственном училище, выявлено факторы выбора места обучения,
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Шеіна Вікторія

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Анотація: стаття присвячена вивченню нормативно-правової бази ринку
туристичної діяльності. Розглядається проблематика правової бази ринку туристичної
діяльності. У статті запропоновано оптимізувати нормативно-правові документи, через
комплекс заходів.
Ключові слова: міжнародні відносини, нормативно-правова база, міжнародна туристична
діяльність.
Інтенсивний розвиток міжнародного туризму викликав необхідність встановлення
відповідних норм, що регулюють цю сферу діяльності. Нормативно-правове регулювання
туристичної діяльності здійснюється на трьох рівнях: міжнародний, регіональний,
державний.
Перш ніж перейти до аналізу міжнародних правових актів у сфері туризму, слід
охарактеризувати роль і місце Всесвітньої туристичної організації - ЮНВТО (World Tourism
Organization (UNWTO) в міжнародному правовому регулюванні туризму.
ЮНВТО є спеціалізованою організацією в системі ООН, створеної в 1975 р., штабквартира у Мадриді (Іспанія). До складу ЮНВТО входять 150 країн, 7 територій та близько
300 членів, що приєдналися, вони представляють підприємства приватного сектора,
навчальні заклади, туристичні асоціації та місцеві туристські адміністрації. Україна вступила
в ЮНВТО у 1997 р., ставши 142 членом цієї організації.
Передача туристського досвіду країнам, що розвиваються є однією з основних
завдань Всесвітньої туристської організації. ЮНВТО забезпечує фінансування, залучає
провідних світових експертів, а також реалізує численні проекти розвитку. Діяльність
ЮНВТО у сфері нових інформаційних технологій (ІТ) спрямована на забезпечення
лідируючих позицій у питанні впровадження передових технологій в туризм, а також на
скорочення розриву в освоєнні цифрових технологій між багатими і бідними країнами членами ЮНВТО [5].
На міжнародному рівні нормативно-праве регулювання туристичної діяльності
відображено в ряді документів:
• Регулювання ринку туристичних послуг на міжнародному рівні
починається в 1995 р. з підписання ГАТС (Генеральна угода з торгівлі
послугами). Дана угода розкриває принципи, закладені в основу торгівлі товарами
системи ГАТТ / СОТ стосовно торгівлі послугами. угода містить:
- Положення, що визначає обов'язки країни в галузі торгівлі послугами;
- Положення про спеціальний статус країни окремих видів послуг;
- Списки взаємних поступок щодо доступу на ринок послуг;
- Принципи використання режиму найбільшого сприяння та національного режиму в
сфері торгівлі послугами.
- Манільська декларація по світовому туризму була прийнята на Всесвітній
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конференцією по туризму, що проходила у Манілі (Філіппіни) в 1980 р.
Декларація визначила місце туризму в сучасному суспільстві. Зокрема, туризм
розуміється як діяльність, що має важливе значення в житті народів в силу
безпосереднього впливу на соціальну, культурну, освітню та економічну сфери
життя держав і міжнародних відносин.
В даному акті підкреслюється нерозривний зв'язок між туризмом і правами
громадян на відпочинок, відпустка і вільні пересування.
• Хартія туризму, 1985 р. на 6 сесії Генеральної асамблеї ЮНВТО.
Документ містить рекомендації щодо діяльності декількох суб'єктів туристичної сфери:
держави, представників місцевого населення туристських районів, працівників в сфері
туризму та окремих туристів.
Рекомендації для туристів містяться в спеціальному розділі (Кодекс туриста).
Оскільки право на відпочинок визнається в усьому світі. В Україні право на відпочинок
закріплює Конституція України [1; ст. 45].
Кодекс туриста закріплює основні права та обов'язки туристів. Туристи повинні
сприяти взаєморозумінню між народами; проявляти повагу до укладу життя і законодавству
країн перебування; перешкоджати експлуатації когось з метою проституції та
розповсюдження наркотиків.
Туристи мають право на: пом'якшення адміністративного та фінансового контролю;
вільний доступ до районів туристського інтересу; належну інформацію про умови подорожі;
особисту безпеку та безпеку свого майна.
• Гаазька декларація по туризму прийнята Міжпарламентської
конференцією по туризму, проведеної в Гаазі (Нідерланди) в 1989 р. Зміст декларації
зводиться до закріплення принципів, які необхідно дотримувати всім учасникам відносин у
сфері туризму.
• Монреальська декларація, Монреаль (Канада), 1996 р., присвячена
питанням соціального туризму.
• Глобальний етичний кодекс туризму прийнятий в Сантьяго (Чилі) у
1999 на 13 сесії Генеральної асамблеї. У кодексі висвітлюються наступні питання в сфері
туризму: вклад туризму у взаєморозуміння і взаємоповага людей і співтовариств; обов'язки
професіоналів туристичного бізнесу; право на туризм; свобода туристських переміщень;
права працівників і підприємців в туріндустрії.
• Мадридський семінар ЮНВТО з питань підготовки кадрів для сфери
туризму, січень 2000 р., Мадрид. Семінар розвинув підсумки проведеної
ЮНВТО у 1996 р. в Мадриді міжнародної конференції на тему "Кадровий капітал в
туристській індустрії XXI століття" і підтвердив зроблені раніше висновки та рекомендації
[4; c. 28-33].
• Осакська декларація тисячоліття прийнята в 2001 р. на Конференції
лідерів туризму тисячоліття, яка пройшла в Осаці (Японія). В даному документі
констатуються досягнення сфери туризму до початку XXI ст.
У цій декларації піднімаються проблеми розвитку ринку міжнародного туризму,
збереження культурної спадщини на основі туризму, впровадження в туристичну сферу
сучасних інформаційних технологій.
Існує ряд документів, присвячених окремим аспектам туризму, наприклад: Заява
ЮНВТО в галузі запобігання організованого секстуризму 1995 р.; Документи Міжнародної
конференції з безпеки туризму та зменшення ризиків при подорожах (Швеція, 1995 р.).
Міжнародні договори в галузі туризму можна класифікувати на: багатосторонні міжнародні
договори в сфері туризму і подорожей (наприклад, Шенгенська угода Європейського союзу
«Про єдиний візовий і туристичний простір»); двосторонні договори в туризмі
[3; c. 2427].
Правові основи державного регулювання туристичної діяльності в Україні
закріплюються в ряді документів:
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ü Конституція України;
ü
Закон України «Про туризм», № 1282-IV15 листопада 2003. Закон
визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної
політики України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених
Конституцією
України
прав
громадян
на
відпочинок.
Закон України «Про туризм» закріплює свободу пересування, охорону здоров'я, на
безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при
здійсненні туристичних подорожей. Він встановлює засади раціонального використання
туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму
на території України [1; 2].
Відповідно до Закону основними напрямами державної політики є, зокрема:
- залучення національних та іноземних інвестицій;
залучення національних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії
залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення
цільового відпочинку, знайомство з культурно-історичною спадщиною, природним
середовищем;
забезпечення раціонального використання і заощадження туристичних ресурсів,
становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, створення ефективної
системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного
туризму;
створення економічних умов, що стимулюють розвиток туризму в Україну;
створення та вдосконалення нормативно-правової бази в галузі туризму відповідно
до існуючого законодавства України, міжнародним нормам і правилам;
розвиток співробітництва з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями,
участь у міжнародних програмах розвитку туризму, розробка та укладання міжнародних
двосторонніх і багатосторонніх договорів у галузі туризму та визначення механізму їх
реалізації [2].
ü

Закон України «Про курорти» № 2026-III, 5 жовтня 2000 р.;

ü
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України, стосуються розвитку
та підготовки готельної інфраструктури по проведенню в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу »№ 2468-VI, 8 липня 2010 р.;
ü Закон України «Про стандартизацію» № 2408-III, 17 травня 2001 р;
ü
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності »№ 1775-111, 1 червня 2000 р.;
ü Указ Президента України: «Про заходи щодо розвитку туризму і
курортів в Україну № 136/2007, 21 лютого 2007 р.;
ü Указ Президента України «Про підтримку розвитку туризму в Україні» №
127, 2 березня 2001.
Суб'єкти туристичної діяльності при здійсненні іноземного, внутрішнього,
міжнародного туризму повинні дотримуватися законів:
- Закон України «Про підприємництво» № 698-XII від 07.02.1991 р.;
Закон України «Про захист прав споживача» № 1023-XII від 12.05.1991 р. та інших
нормативно-правових документів. Крім того, діяльність у сфері туризму регулюються
Водним, Лісовим, Земельним, Цивільним кодексами України, Кодексом України про надра.
Більш детальну державну політику в галузі туризму описують програми розвитку туризму на
національному та регіональному рівнях [2].
У нормативно-правовій базі необхідне повне оновлення, з залученням досвіду
провідних країн світу, які вже зайняли перші ланки в світовому туризмі. Слід розробляти та
проводити політику внутрішнього та міжнародного туризму; захищати туристичне
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середовище. Також необхідно сприяти зростанню туристичної свідомості і контактам
місцевого населення з відвідувачами, забезпечення свободи пересування, відсутності будьякої дискримінації та безпеки туристів; створення умов для безперешкодного доступу
туристів до служб охорони здоров'я, адміністративним і юридичним службам. Чітка,
вивержена, якісна нормативно-правова база – один з чинників процвітаючого бізнесу, у тому
числі і туристичного.
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Шишко А. І.

СПАДЩИНА М. СТЕЛЬМАХОВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІСТОРИКОПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
Анотація. У статті розглянуто педагогічну спадщину М. Стельмаховича та її вплив
на розвиток історико-педагогічної науки в Україні. Проаналізовано наукові підходи педагога,
щодо сутності та змісту народної педагогіки та етнопедагогіки, методи та засоби
родинного виховання, роль виховних традицій в сім’ї.
Ключові слова: етнопедагогіка, народна педагогіка, педагогічна персоналія,
деонтологія, фамілогія, родинне виховання, народне дитинознавство.
Одним із пріоритетних напрямів сучасної історико-педагогічної науки є педагогічні
персоналії, які репрезентують творчий доробок педагога як неповторної особистості,
сприяють формуванню уявлень про цілісний педагогічний процес. Останні історикопедагогічні дослідження свідчать, що звернення до творчої біографії є і традицією, й
інновацією та сприяють розширенню уявлень про цілісний історико-педагогічний процес.
Дослідники аналізують персоналії з нових позицій та потреб педагогічної науки,
переосмислюють їхню творчість, інтерпретують авторські ідеї відповідно до актуальних
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питань сучасності. Історики педагогіки розглядають педагогічні персоналії системно, в
сукупності особистісних, історичних, загальносоціальних та внутрішньонаукових зв’язків.
Особливе місце серед досліджень педагогічних персоналій посідають праці,
присвячені вивченню впливу ідей педагогів на розвиток того чи іншого напряму науки.
Однією з яскравих постатей є М. Стельмахович, який відкрив новий напрям дослідження –
народну педагогіку.
Особистість М. Стельмаховича є непересічною.. Різні аспекти спадщини педагога
стали предметом вивчення українських науковців О. Сухомлинської, І. Вовкобой, Л.
Калуської, Н. Слюсаренко, В. Фєдяєвої та ін.
Доробок М. Стельмаховича багатоаспектний й цікавий, відображає коло його
наукових інтересів. Як стверджує дослідниця спадщини М. Стельмаховича, І. Вовкобой «до
нього входять: гуцульщинознавство, етнопедагогіка, естетичне виховання, краєзнавство,
козацька педагогіка, народна педагогіка, народне дитинознавство, народознавство,
національне виховання, рідна мова, родинне виховання, українознавство, українська
етнопедагогіка, українське шкільництво, що дозволило педагогові досліджувати систему
родинного виховання в гармонійному поєднанні з іншими галузями педагогіки» [4,С.7].
Погляди Михайла Гнатовича відображені в багатьох статтях, опублікованих на
сторінках різних газет та журналів «Радянська освіта», «Літературна Україна»,
«Прикарпатська правда» та журналів : «Початкова школа», «Радянська школа», «Народна
творчість та етнографія», «Українська мова та література в школі» та ін.
У спадщині М. Стельмаховича тематично виділяємо групу досліджень з методики
української мови, узагальнений в уже згаданій кандидатській дисертації та в монографіях
«Розвиток усного мовлення на уроках українсь-кої мови» (1976 р.) і «Система роботи з
розвитку зв'язного мовлення учнів 4-8 класів» (1981 р.) і багатьох статтях в періодичних
виданнях : «Как мы добиваемся правильной речи» (Українська мова і література в школі,
1965 р.), «Повышение культуры устной речи учащихся» (Українська мова і література в
школі, 1965 р.) та ін. [1, С. 9].
Основним предметом дослідження була народна педагогіка та
родинна
етнопедагогіка. Саме в цьому реалізувалося його життєве призначення. Саме тут розквітнув
повною мірою його талант і могутній інтелект. Народно-педагогічній проблематиці
присвячена низка статей в періодичних виданнях різного рівня : «Мудрость народной
педагогики» («Дошкільне виховання» 1971 р.), «Мораль чиста – лучше всякого мониста»
(«Новоліття»,1974 р.), «В. А. Сухомлинский и народная педагогика» («Початкова школа»,
1978 р.), «Земля в народной педагогике» («Хлібороб України», 1983 р.), «Использования
опыта народной педагогики в трудах В. А. Сухомлинского» («Народна творчість та
етнографія, 1984 р.»), та ін..
Науковий доробок М. Г. Стельмаховича у розробці проблем української
етнопедагогіки започаткували його праці «Мудрість народної педагогіки» (1971 р.) та
«Педагогіка життя» (1989 р. ). У 80-х роках XX ст. в періодичних виданнях друкується низка
його етнографічних праць «Хліб у народній педагогіці» (1981 р.), «Земля у народній
педагогіці» (1983 р.), «Із джерел народної мудрості» (1984 р.) та ін., пройнятих турботою про
необхідність відродження й розвитку національної освіти і виховання.
М. Стельмахович плідно працював над розробкою теорії та практики українського
національного виховання, досліджував історію української народної педагогіки та
історію української етнопедагогіки, ввів у науковий обіг поняття “українська народна
педагогіка” та “українська етнопедагогіка” [4,C. 110]..
Особливо велике значення для української науки мала праця науковця “Народна
педагогіка” (1985 р.), побудована на засадах педагогічної мудрості рідного народу.
Усі розробки, ідеї, висвітлені в статтях і монографічних виданнях М. Стельмахович
концептуально оформлює й оприлюднює в докторській дисертації «Традиції й тенденції
розвитку родинної етнопедагогіки українського народу» (1990 р.). Аналізуючи дисертацію,
маємо відзначити, що автор вимушений розглядати проблему української народної
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педагогіки на основі марксистсько-ленінської методології, дотримуючись офіційної на той
час періодизації, тлумачень категоріально-понятійного апарату.
Адже вся наука розвивалась у прямому зв’язку з партійними постановами. Та все ж
політика перебудови дала поштовх до відродження відкинутих національних основ
виховання. Хоча ідеологічний тиск залишався.
Новаторський підхід М. Стельмаховича до вище означеної проблеми полягав у тому,
що «традиційна родинна етнопедагогіка розглядається як невичерпне джерело збагачення
сучасної наукової теорії та практики імейного виховання, без використання якого неможливо
отримати повноцінні наукові знання про виховання дітей та підлітків в сім'ї» [6,C. 5].
Дослідник розмірковує над тотожністю понять «етнопедагогіка» і «народна
педагогіка» й приходить до висновку, що вона «включає в себе емпіричні педагогічні знання
та засоби без належності до конкретної етнічної спільноти , то етнопедагогіка пов’язана з
конкретною етнічною спільнотою педагогічних традицій, які відбивають її національну
самобутність» [6,C.16].
М. Стельмахович виділяє особливості української сімейної етнопедагогіки,
акцентуючи, що вона «відображає історію, працю та побут українців, його педагогічні
ідеали, вікові сподівання, потяг до знань, боротьбу проти соціальної несправедливості їх
історичних змінах, мрію трудівників про краще для своїх дітей» [6, C.19].
Автор виділив в українській етнопедагогіці п’ять провідних компонентів, до яких
належать: українське родинознавство (фамілогія), українське народне дитинознавство,
народна батьківська виховна пансонія, українське народне навчання, українська
педагогічна деонтологія.
Народна фамілогія репрезентує знання і досвід українського народу щодо будівництва
міцної, щасливої, здорової сім’ї. Народна ж фамілогія вчить, що споконвіку в основі
української сім'ї були взаємоповага, підтримка, взаєморозуміння. [2, С.28].
Народне дитинознавство зосереджує в собі усталені погляди народу на дітей,
емпіричні знання про умови й рушійні сили їх успішного розвитку, тобто все те що, властиве
педології. «Воно представляє собою глибокі знання внутрішнього світу дітей: цілі, дії,
мотиви діяльності, інтереси, зміст та особливості їх духовних та практичних потреб.
Характерною якістю є те, що знання про дітей підносяться оригінально, з великою любов’ю
та емоціями, чітко та вірно, нерідко в художній формі, з пре піднятою романтичною
фантазією та багатою символікою» [1,С. 13].
Батьківська виховна пансофія передбачає народну мудрість соціалізації та етнізації
дитини в сім’ї на основі передачі їй матері та батьком духовного й виробничого досвіду,
родинно-побутової культури, прищеплення моральної поведінки.
Серед великого розмаїття наукових проблем, які досліджував М. Г. Стельмахович, є
головна: формування особистості українця, національної свідомості, під якою він розумів
«сукупність уявлень про соціальні вартості норми, що є визначальними для віднесення
особистості до національної спільноти українців, включає в себе ознаки відмінності
українського ми від іншого не ми, і фундамент її закладається в сім'ї через родинне
виховання» [2,C.14].
Значенню родинного виховання він присвятив багато наукових праць, підручників,
посібників, захистив докторську дисертацію з означеної проблеми, в якій обґрунтував мету,
зміст і принципи українського родинного виховання, основні його форми та методи,
організацію процесу самовиховання й перевиховання, розкрив значення сімейних традицій
та цінностей у виховному процесі.[3,С. 4]
Піднесенню національної самосвідомості учня, формуванню сукупності уявлень про
українську націю, її самобутність, історичний шлях, вважав Мирослав Гнатович, є
українська система родинного виховання. «Традиційна українська родина – перша школа
любомудр ості, національного виховання, світлиця моральних чеснот і благородних вчинків,
плекальниця пошанівку рідної мови, народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, символів
побутової и громадської культури», - писав він у одній із своїх праць [5, С. 2].
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Навіть у радянську добу Мирослав Гнатович послідовно пропагував ідеї української
національної школи, постійно нагадував про традиції народної педагогіки, вчив поважати й
використовувати віковічну мудрість рідного народу. Але повною мірою його талант
розкрився після утворення незалежної української держави. З новими силами педагог
продовжує плідно працювати. Виходять друком книги : «Народне дитинознавство» (1991 р.),
«Українське родинознавство» (1994 р.), «Українська родинна педагогіка» (1996 р.) і статті у
періодичних виданнях : «Українська національна школа і народна педагогіка» (1992 р.),
«Сім'я і родинне виховання в Україні з найдавніших часів до XIX ст.» (1992 р.), «Педагогіка
народна і наукова» (1992 р.), «Українське національне виховання» (1993 р.), «Виховний ідеал
української народної педагогіки» (1993 р.), «Шануймо українського вчителя» (1995 р.),
«Оберігаймо святе ім'я Матері.» (1995 р.), «Українська родинна етнопедагогіка — наука про
взаємини батьків і дітей» (1995 р.), «Безнаціональне виховання — позиція антиукраїнства»
(1996 р.) та ін. [1,C. 16].
В роботах М. Стельмаховича періоду незалежності України простежується різка
критика освітньої політики радянського уряду, звинувачення у знищенні української школи,
національної культури, ідеалів сімейного виховання. Така різка критика простежується в
роботах на тематику національного виховання. В статті «Українська національна школа і
народна педагогіка» (1992 р.), Михайло Гнатович звинувачує саме тоталітарний режим
Радянського союзу в знищенні шкільних ідеалів і як наслідок згасання інтересу у школярів
до навчання. Цей історичний період призвів до забуття українських педагогічних ідеалів
якого так потребувало підростаюче покоління. «Вихід один – запевняє автор – негайно
відродити національну школу в Україні». Саме національна школа підпорядковується
потребам української дитини, враховуючи всі її потреби та інтереси.
Отже, питання народної педагогіки виокремлюється і становлять основне поле
досліджень М. Стельмаховича. Аналіз монографій, публікацій в періодичних виданнях,
матеріалів докторської дисертації дає змогу стверджувати, що вченим розкрито історикопедагогічні закономірності розвитку й орієнтування української сімейної етнопедагогіки як
складової динамічної системи.
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Аннотация. В статье рассмотрено педагогическое наследие М. Стельмаховича и его
влияние на развитие историко-педагогической науки в Украине. Проанализированы научные
подходы педагога, сущность и содержание народной педагогики и этнопедагогики, методы
и средства семейного воспитания, роль воспитательных традиций в семье.
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ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У РОДИНАХ ДУХОВЕНСТВА
НА СТОРІНКАХ ХЕРСОНСЬКИХ ТА ТАВРІЙСЬКИХ ЄПАРХІАЛЬНИХ
ВІДОМОСТЕЙ
Анотація. У статті на основі аналізу матеріалів Херсонських та Таврійських
єпархіальних відомостей досліджено основі методи виховання дітей у родинах духовенства
Півдня України ХІХ століття, проаналізовано форми, зміст та напрями виховного впливу у
даній моделі родини.
Ключові слова. Єпархіальні відомості, виховання дітей, зміст, форми, методи,
напрями виховання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Родина духовенства як модель сім’ї має
досить довгу історію, адже одруження священників по всій території України було досить
розповсюдженим явищем.
Сьогодні, коли церква після 70-річної заборони та політики атеїзму повертає собі
дореволюційні права, стала нагальною проблема вивчення особливостей життя духовенства,
існування церкви загалом, її ролі в управлінні державою та безпосередній вплив на життя
кожного громадянина держави.
У ХІХ столітті православна церква досить міцно тримала позиції у ролі засобу впливу
царського уряду на своїх підлеглих. Релігійна сфера тісно перепліталася з іншими сторонами
життя суспільства.
Для нашого наукового пошуку важливим є питання вивчення однієї із сторін життя
духовенства, а саме – сімейного.
Аналіз
основних
досліджень.
Процес
дослідження
життєдіяльності
священнослужителів Півдня України ХІХ століття досить тривалий, має значну
історіографію. Спочатку цим займалися самі працівники церкви, що дотримувалися
офіційної однозначної ролі держави у розвитку православ’я у південному регіоні. Серед них
відзначаємо праці М.Радіонова, Ф.Міляновського, В.Біднова та В.Машукова, а також цілої
плеяди церковнослужителів, які друкувалися на сторінках створених у другій половині ХІХ
століття Єпархіальних відомостей.
Мета даної публікації – вивчити питання виховання дітей у родинах духовенства на
матеріалах Херсонських та Таврійських єпархіальних відомостей.
Виклад основного матеріалу. Саме на сторінках Херсонських та Таврійських
єпархіальних відомостей ми знаходимо свідчення, які дають можливість визначити
особливості виховного впливу на дітей, взаємостосунки між членами родини, роль жінки та
чоловіка у процесі створення та функціонування інституту сім’ї духовенства Півдня
зазначеного періоду.
Шлюб між церковнослужителем та мирянкою брався за обопільного згодою, без
участі волі батьків. На цьому наголошував архієпископ Херсонський та Одеський святитель
Дмитрій: «Ныне все предоставляется собственному сердцу» [3, c. 1045]. Одружуючись,
молоді «смотрели на супружеский союз как на подвиг самоотречения во имя Боже. Бывали
неудовольствия иногда, но, почитая брачный союз, молодожены были счастливы» [3, c.
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1045]. Мета кожного шлюбу, за свідченням О.Ремезова, була несінням свого роду хреста –
народження та виховання дітей у християнському дусі. Саме це і складало його кінцеву
мету. Шлюб має бути вічним, адже тільки за такої умови батьки зможуть піклуватися про
своїх дітей, дати їм освіту, виховати відповідно до релігійних норм. Найкращим шлюбним
союзом є той, у якому чоловік та дружина не тільки тілом, а й душею зливаються одне з
одним, коли стають схожими, як брат і сестра. «Все это можно нередко видеть, особенно в
супружествах священников, – писав о.Никанор, – где и натуры супругов чище, цельнее,
целомудреннее, где и нужда супругов беречь друг друга гораздо ощутимее и настойчивее,
чем в других кругах» [5, c. 461].
Роль жінки в житті священнослужителя переоцінити важко. Дуже часто саме вона
була берегинею домашнього вогнища, завдяки їм «.. дома всегда было то, что нужно для
спокойствия» [2, с. 641]. Говорячи про роль дружини у житті протоієрея Н.Соколова,
ключар Одеського та Херсонського кафедрального собору Г.Селецький зазначав:
«Большинство без сомнения знает, как дорога для священника в его труженической жизни
добрая помощница. Супруга Н.Соколова была для него не только доброю помощницею в
жизни, но и видимым ангелом-хранителем его. Приняв на себя все по дому, она избавляла от
многоразличных житейских мелочей, охраняла его домашний покой и таким образом давала
ему возможность всецело посвящать свои силы службе и предаваться своим любимым
занятиям дома» [3, c. 658-659].
Дружини священиків завжди брали активну участь у вихованні дітей, адже, зважаючи
на зайнятість чоловіка, всі домашні клопоти – а головне – догляд за дітьми були покладені
на них. Про це свідчать і спогади очевидців (ТЕВ 23 от1 октября 1881 стор 367), за якими
можна дійти висновку, що дружини священнослужителів посідали провідне місце у родині,
дбаючи не тільки про дітей, а й про самого священика.
Беззаперечним лідером та головою сім’ї духовенства був чоловік. Навіть не зважаючи
на особливості характеру, специфіку роботи, його слово мало беззаперечний вплив на всіх
членів родини. «Вы всегда были в семействе великою силою, – говорив про свого тестя
священика протоієрей М.Чемен. – Скромна по виду эта сила, но привлекательна она и
властна по влиянию. Это сила светлого ума, сила многостороннего опыта жизни, сила
нежного сердца и сила высокой честности» [3, c. 657]. Під впливом такої сили виховувалися
діти, отримуючи важливі та необхідні уроки життя. Зважаючи на професійну зайнятість, все
одно священнослужителі-батьки намагалися приділяти увагу своїм дітям, виховуючи у них
риси справжнього громадянина країни, набожної людини. Здебільшого батькові належала
роль познайомити своїх дітей з елементами певного ремесла, виховуючи таким чином у них
любов до праці, а також необхідні фахові уміння і навички, які, беззаперечно, б стали в
нагоді у подальшому житті.
Виховання дітей, як зазначається у статтях, опублікованих у Херсонських та
Таврійських єпархіальних відомостях, було різноманітним: релігійним, моральним,
розумовим, трудовим.
Цілком зрозуміло, що провідна роль відводилася релігійному вихованню. При цьому
батьки спиралися на Біблію, релігійні норми поведінки та мораль. Дочка протоієрея
Н.Соколова, висловлюючись з даного приводу, зауважувала: «По Евангелию вы сами жили и
нас учили жить» [3, c. 642]. Діти священників з самого народження були пов’язані з церквою.
Їх учили любити Господа Бога, Ісуса Христа. Цим займалися як батько, так і мати.
І.Наумович згадував: «Мать моя внушала и приказывала мне любить Господа Иисуса Христа
спасителя, Его Пречистую матерь и святых угодников. И я любил их, хотя и не знал того, что
узнал позднее и не понимал, за что мы должны любить их» [4, c.525-526]. Подібним до
І.Наумовича чином виховувалися й інші діти священиків. Звичайно, спочатку, в силу сотого
інтелектуального та фізичного розвитку, вони не могли з самого свого дитинства розуміти
всі релігійні канони, філософські категорії та поняття. Спочатку їм розповідали, що Бога
треба любити, боятися і поважати, дотримуючись основних заповідей. Дітей привчали чемно
себе поводити в церкві, молитися, хреститися, а вже пізніше, коли вони подорослішають,
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самі дещо почнуть розуміти з того, про що їм розповідали в дитинстві. Чимало статей в
єпархіальних відомостях присвячено розкриттю взаємовідношення «дитина-церква». Так,
І.Наумович писав: «Церковь привлекала к себе какою-то таинственною невыразимою силою.
В русской церкви все было такое божественное, такое святое и притом милое, дорогое
сердцу, что и сказать невозможно» [4, c.526]. Любов до Бога з’являється у дітей з самого
малку. Цим ми пояснюємо той факт, що досить багато з них продовжували справу батька.
Для батька-священика з самої колиски необхідно вчити дитину покірності перед Богом.
Батько і мати завжди мають керуватися голосом небесного вчителя – саме на цьому
наголошують працівники церкви, саме так вони діяли.
Поряд з релігійним, значну увагу приділяли і розумовому вихованню. Дітям
священнослужителів, здебільшого, доводилося вчитися у школах, що знаходилися при
церкві, тобто майже в себе вдома. Таким чином вони навчалися і виховувалися під
керівництвом своїх батьків. Про це Н. Соколов писав, звертаючись до свого батькапротоієрея: «Вспоминая молодость твою, как ты, удрученный весь уроками, вечерние досуги
свои жертвовал мне, уча грамоте и иностранным языкам. Воскресаю такие вечерние занятия
твои по части практической механики, и как я любуюсь колесками, тобою выделенными, под
час превращал их в игрушечные затеи» [3, с. 661]. Окрім домашнього навчання, батьки
виховували своїх дітей. Здебільшого згадуються такі методи: власний приклад, вправлення
та привчання.
Серед напрямів виховання, окрім релігійного і розумового, чільне місце займало
громадянське виховання, адже у ХІХ столітті російський уряд використовував церкву як
засіб впливу на своїх підданих. Головним завданням було виховати таку людину, яка б
беззаперечно вірила у святість та непорушність влади монарха. У свою чергу держава
контролювала ставлення батьків-священиків до своїх дітей, забороняючи їм зарозуміло та
грубо відноситися до своїх синів та дочок.
Розкриваючи питання засобів виховного впливу у сім’ях священиків, звертаємо увагу
на їх еволюційність та відмінність упродовж століття, наприкінці якого їх кількість
збільшилася у декілька разів, але, незважаючи на це, покірність дітей своїм батькам значно
послабилася.
Молодь почала вважати батька і матір не родителями, а лише попередниками у
загальному процесі народження та вимирання людства. Для неї немає нічого вагомого у
тому, що батьки випередили їх на дорозі життя. На думку молодих людей, чим старші люди,
тим більше вони відстають від сучасності, і у цьому більше провини, ніж переваги. З цього
приводу висловлював своє занепокоєння сучасним йому станом взаємовідносин дітей з
батьками священик І.Стрельбицький: «Сейчас незрелый юноша в присутствии родителей не
стыдиться говорить о таких предметах, о которых и думать ему еще рано» [2, c. 216].
Причиною таких взаємовідносин між батьками і дітьми, що траплялися навіть у
родинах церковнослужителів, священик І.Стрельбицький убачав у самих батьках, у
домашньому вихованні: «Как в семье посеешь, так в школе пожнешь» [5, c. 217].
У вихованні всі засоби, що застосовувалися батьками, дитиною сприймалися як
єдиноправильні, тому, на думку батьків-священиків, саме слухняність дасть їм змогу
привчити вихованців спокійно сприймати все, що їм говорять як удома, так і в школі.
Щоправда, погляди батьків, навіть у родинах церковнослужителів, на слухняність та
покірність дітей змінювалися. До кінця ХІХ століття батьки все частіше починають
виконувати забаганки та примхи своїх дітей, «вигнавши» покірність та слухняність із
системи виховання, вони ніби помінялися з дітьми правами і обов’язками. Усе це виникло
тому, що батьки, прагнучи зробити дорослішою свою дитину, прискоривши фізіологічні та
біологічні процеси, надавши більше свободи та самостійності. За свідченнями очевидців
«послушание и повиновения изгоняются из системы воспитания как приемы, отжившие свое
время» [5, c. 218]. Здобувши чималу свободу та незалежність у своїх вчинках і поведінці,
діти, пізнаючи світ, стосунки між людьми, починають задовольняти свої потреби у
спілкуванні, яке не завжди позитивно впливає на молодий організм, який у цей час активно
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розвивається, формується психіка.
Вихід із даної ситуації знаходимо на сторінках єпархіальних відомостей. Служителі
церкви наголошували на тому, що єдино правильним засобом виховного впливу на дитину є
релігія. Якщо воля батьків стане для дітей законом, а нагляд
батьківський буде
всепроникним, тоді мета виховання забезпечена у всіх відношеннях. Ні в якому разі не
можна позбавляти можливості спілкуватися з Богом. Добре це розуміли у родинах
духовенства. Отець І.Стрельбицький зауважував, що якщо батьки відмовляться від
релігійного характеру виховання дітей, то самі порвуть ту нитку, що з’єднує дитячий розум з
духом [5, c. 217].
На відміну від простих громадян, які були переконані у тому, що діти не здатні
розуміти релігію у ранньому віці, батьки-священики, навпаки, з самого початку життя
пояснювали дітям, хто такий Бог, Ісус Христос, знайомили з подвигами, життєдіяльністю
окремих святих-мучеників. Так, отець І.Стрельбицький, запитавши дитину свого колеги, хто
познайомив його з Богом, то хлопець відповів: «Это мне отец и мать объяснили, едва я
оставил колыбель, уже они научили меня верить в Христа» [5, c. 224].
У процесі виховання дітей батьки-церковнослужителі застосовували прийоми
покарання і научіння віри Господньої, цим самим прививали їм основні правила віри,
істини, покірності. У результаті виховного впливу діти усвідомлювали, що, окрім, земного
батька, у них є ще один – небесний, невидимий, але наділений великою силою, яка здатна як
творити чудеса, так і покарати за гріхи, неправильні вчинки, аморальну поведінку. Діти
знали, що Христос дивиться на їхні діяння. І лише ті з них, що будуть дотримуватися
заповідей Божих, матимуть можливість після земного життя перенестися на небо, де їхній
душі, добрій і покірній, завжди буде добре. Знайомлячи своїх дітей з основними постулатами
релігії, заповідями Божими, їхні батьки священики виховували в них почуття Боголюбові та
Богобоязні.
Загалом, у родинах духовенства, окрім іншого, дітям прищеплювали ті чесноти, які
повинна мати будь-яка православна людина. Зокрема, маємо на увазі любов до ближнього та
повагу до старших. Це, напередусім, помічаємо, коли читаємо різноманітні звернення,
діалоги церковнослужителів, яка, крім офіційності, наповнена словами, в яких відчувається
турбота і піклування не тільки про членів сім’ї, а й взагалі, всіх прихожан.
Проаналізувавши наявні єпархіальні відомості, зазначаємо, що основною формою
виховання сім’ях духовенства на Півдні України в ХІХ столітті була релігія. Саме
дотримання церковних догм, що випрацьовувалися протягом тисячоліть, основних заповідей
Божих і було кінцевою метою виховного впливу. Вихованню покірності і слухняності
приділялося чимало уваги, повага до батьків і старших також була у пошані.
Модель сім’ї духовенства, що склалася у південноукраїнському краї була взірцем для
інших, якщо брати до уваги різні аспекти виховання, серед яких вплив батька і матері на
долю дитини, розумовий, духовний, моральний, релігійний розвиток та становлення дитини
як цілком свідомого громадянина.
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Аннотация. В статье на основе анализа материалов Херсонских и Таврических
епархиальных ведомостей исследованы основные методы воспитания детей в семьях
духовенства Юга Украины XIX века, проанализированы формы, содержание и направления
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воспитательного воздействия в данной модели семьи.
Ключевые слова. Епархиальные ведомости, воспитание детей, содержание, формы,
методы, направления воспитания.
Resume. In this paper, based on analysis of materials Kherson and Tavria diocesan
statements investigated the basic methods of raising children in the families of the clergy of the
South of Ukraine of XIX century, analyzes the shape, content and direction of educational influence
in this model family.
Keywords. Diocesan Gazette, parenting, content, forms, methods and directions of
education.
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Яценко Вікторія
ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Аннотация. В данной статье рассматривается политический имидж как один из
тех факторов, с которым вынуждены считаться все политики, желающие прийти к
власти или удержаться у власти, и его построение. А также проблематика формирования
и продвижения имиджа политика, которая относится к одному из наиболее важных и
неотъемлемых аспектов политического лидерства.
Ключевые слова: имидж, политический лидер, имидж политика, СМИ, политический
пиар, власть, объект имиджа.
Положительный имидж политического лидера, как деятеля на государственной
политической арене необходим для того, чтобы вызывать у людей доверие, симпатию и
склонить в свою сторону общественность [1, с. 55].
Имидж политика — это мнение о данном политическом деятеле (или кандидате на
политический пост), возникшее в психике определенной или неопределенной группы людей
(будь то избиратели, пришедшие на митинг, где выступает этот политик, или жители страны
в целом),возникшее на основе образа, сформированного в их психике в результате — либо
прямого восприятия ими тех или иных характеристик данного политика (когда они его
видели или слышали его выступления), — либо косвенного — на основе восприятия
мнения, сформированного в психике других людей (например, в психике журналистов или
тех, кто за ними стоит; имиджмейкеров этого политика и даже имиджмейкеров, работающих
на конкурента этого политика, когда они формируют «инвертированный имидж» этого
политика).
Иначе говоря, имидж политика — это не просто образ, сформированный в психике
других людей, а некое суждение об этом образе, некое мнение о нем, сформированное в
психике людей — в их сознании или в их подсознании .
Построение удачного имиджа политического лидера главным образом зависит от
следующих условий: от знания и понимания настроений, требований и установок своих
будущих или настоящих последователей и умения показать, что политик – именно тот, кто
полностью отвечает потребностям публики. Одна из самых действенных стратегий для
завоевания доверия публики – показать политику, что он похож на них, что у него
одинаковые с ними заботы и проблемы, что он – «один из них» [2, с. 408].
Имидж иначе можно назвать стратегическим образом. Он должен соответствовать
некоторым обязательным особенностям. Во-первых, характер имиджа зависит, а точнее
говоря должен учитывать культурную специфику, уровень образования населения,
экономической ситуации и другие особенности избирательного округа. Во-вторых, он
обусловлен также так же и временем. Использование успешного имиджа предыдущих лет не
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гарантирует успеха в других компаниях, так как потребности избирателей меняются, как
меняется и обстановка в стране в целом. «Разные времена требуют разных героев».
При экстренной перемене, к примеру, ценностей у избирателей, политик должен
менять (по крайней мере, создать впечатление) и свои ценностные предпочтения, чтобы
максимально соответствовать ценностям избирателей.
Имидж делится на:
Объективный – реальное впечатление о кандидате
Субъективный – представление кандидата о самом себе
Идеальный – максимально идеальный имидж кандидата для избирателя
Моделируемый – то, что получается из кандидата после работы с ним команды
профессионалов.
Чтобы быть успешным политическим лидером полезно воспользоваться одной из
главных заповедей маркетинга: «Конкурентоспособный товар должен быть таким же, как
все, но чуть-чуть лучше» [3].
Целенаправленное формирование политического имиджа – трудоемкий процесс,
который под силу только специализированным агентствам.
В сочетании с внешним имиджем политика, наличием четкой и поддающейся
корректировке для доступности большинству электората политической программы должен
быть создан внутреннего имидж, стиль, класс, нестандартность и привлекательность
внешнего облика.
Следует помнить, что первоначальный образ кандидата (так называемая первичная
презентация имиджа) должен иметь только положительную окраску в сознании избирателей
округа. Избиратель должен связать свое благополучие в будущем именно с положительными
качествами кандидата.
Построение имиджа популярного лидера требует не только учитывать требования
момента и действовать по ситуации, политик всегда должен демонстрировать некоторые
черты и качества характера, которые в сознании публики однозначно связаны с
«лидерскими» качествами. Не всегда важно обладать этими качествами на самом деле, но
всегда важно выглядеть обладающими этими качествами. Так, лидер должен выглядеть
деятельным, решительным, справедливым и заботливым к тем, кто признает его лидерство,
беспощадным к врагам, преодолевающим все препятствия, выходящим победителем из
любой ситуации и всегда ощущать себя правым и т.д.[4, с. 278 - 282].
Политические реалии современного общества таковы, что рядовой избиратель не
имеет возможности личного контакта с политиком или другим государственным деятелем.
Он воспринимает политика таким, каким его представляют обществу СМИ, поэтому они
играют достаточно важную роль в формировании имиджа
Политику полезно владеть ораторским искусством, позволяющим без затруднений
общаться с людьми, иметь при этом поставленный голос, управлять мимикой и жестами. Ему
нужны энергия и работоспособность, – поэтому внимание СМИ и большинства людей к
состоянию здоровья политического лидера – не простое любопытство: лидер должен уметь
шутить, импровизировать, быть обаятельным и иметь какие-то особые качества, увлечения
или даже маленькие слабости, делающие его близким и понятным миллионам сограждан.
Билл Клинтон, например, вошел в свою победоносную избирательную кампанию с
саксофоном в руках, молодежным стилем одежды и поведения.
Современный политический лидер, получивший легитимность посредством создания
и продвижения его имиджа средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, плакаты,
листовки, телевидение, радио, компьютерные сети и др.), существенным образом влияет на
жизнь и благосостояние современного человека, определяя, порой, и его будущее.
Проблематика формирования и продвижения имиджа политика относится к одному из
наиболее исследованных аспектов политического лидерства.
Политический имидж стал одним из тех факторов, с которым вынуждены считаться
все политики, желающие прийти к власти или удержаться у власти.
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С точки зрения современного словоупотребления понятие "имидж" может
использоваться в самом широком смысле слова (например, имидж политической группы,
государства, политической системы в целом и т.д.). Но основной его смысл сегодня
сосредоточен как на самооценке политика, так и на его восприятии окружающими – будь то
политические противники или, наоборот, реальные и потенциальные сторонники [5].
Центральной фигурой, задающей тон политических выборов, является личность
политического лидера. Поэтому остается всегда актуальной проблема создания и внедрения
в общественное сознание такого образа политика, или имиджа, который бы отвечал
потребностям электората и оказывал влияние на их социальные установки. Решение этой
проблемы возможно на основе глубоко продуманной, научно и методически обоснованной
системе формирования политического имиджа.
Если политик только начинает свою карьеру, ему легко построить такой имидж, какой
он сочтёт нужным. Однако самое главное в этот период – чтобы заметили и запомнили. Для
этого новому политику удобнее начинать в период политического затишья, а не в
насыщенные политическими событиями моменты. Чтобы запомнили, необходимо создать
прочную ассоциацию между своим политическим именем и легко узнаваемым политическим
ярлыком, значимой для публики в данный момент идеей, недвусмысленно объявить себя
защитником определённого направления. Чем прочнее будут ассоциации, тем легче будет
узнать и запомнить [3].
Если же это уже известный политик, то радикально изменить его имидж – дело
довольно сложное. Однако если такая необходимость всё же возникла, главная задача –
сформировать новые ассоциации между уже известными и закрепившимися в сознании
публики чертами имиджа и новыми задачами. Цель – не переубедить аудиторию, что он
обладает совсем другими качествами, не теми, которые до сих пор приписывали, а доказать,
что именно эти его качества больше всего соответствуют требованиям момента.
Итак, если целью формирования любого имиджа является создание аттракции
(психологического притяжения людей к объекту имиджа), то применительно к
формированию имиджа политика эта цель может быть конкретизирована: достичь победы на
выборах, получить власть над людьми для реализации собственных позиций; а этого можно
достичь, сформировав притяжение людей к этому политику (притяжение, не обязательно
осознаваемое ими). При этом следует опираться на общую стратегию формирования имиджа,
на конкретные технологии и техники формирования имиджа. В заключение: нельзя не
согласиться с мнением, что политический имидж следует рассматривать как один из
ресурсов власти, игнорирование которого (а пока это — распространенное явление) не
способствует достижению цели политического деятеля.
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Анотація. У даній статті розглядається політичний імідж як один з тих факторів,
з яким змушені рахуватися всі політики, які хочуть прийти до влади або утриматися при
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владі та його побудова. А також проблематика формування та просування іміджу
політика, яка відноситься до одного з найбільш важливих і невід'ємних аспектів
політичного лідерства.
Ключові слова: імідж, політичний лідер, імідж політика, ЗМІ, політичний піар,
влада, об’єкт іміджу
Annotation. This article discusses the political image as one of the factors with which to
reckon all politicians who want to come to power or stay in power and building it. As well as the
problems of shaping and promoting the image of the policy, which refers to one of the most
important and integral aspect of political leadership.
Keywords: image, political leader, the image of politics, media, political public relations,
government, the image of the object.
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Секція 3.
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
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УДК 612.112. 95:91

Бесчасний Сергій

ІМУНОГЛОБУЛІНОВИЙ ПРОФІЛЬ У ДІТЕЙ МОЛОШОГО ШКІЛЬНОГО
ВІКУ ІЗ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ТУГОВУХІСТЮ
Анотація. Досліджували вміст імуноглобулінів сироватки крові та нестимульованої
слини у дітей із сенсоневральною туговухістю. Було встановлено, що у сироватці крові
дітей із туговухістю був вищим рівень IgA та IgG при зменшенні кількості IgМ. Рівень
саліварних імуноглобулінів відрізнявся зниженими IgA та IgМ на фоні підвищеного IgG.
Ключові слова: сенсоневральна туговухість, імуноглобуліновий профіль.
Вступ. Відомо, що в етіології сенсоневральної туговухості (СНТ) значну роль відіграє
стан імунної системи. Так, у більш ніж 60% дітей із хронічною СНТ спостерігаються
підвищені титри антитіл, наявність сенсибілізованих лімфоцитів-ефекторів. Основою
патогенетичних реакцій при СНТ вважають продукцію фактору некрозу пухлин та
інтерлейкіну-1. При захворюваннях внутрішнього вуха спостерігається послаблення реакції
лімфоцитів, лімфоїдних структур і дифузної лімфоїдної тканини носоглотки, підвищення
кількості імунних комплексів на слизовій оболонці слухової труби і середнього вуха [4].
Імуноглобуліни являючись поліфункціональними білками, специфічно розпізнають
найбільш різноманітні антигени і гаптени, здійснюють активацію системи комплементу,
взаємодіють з імунокомпетентними клітинами. Їх продуцентами виступають плазматичні
клітини, які представляють собою кінцевий етап диференціації В-лімфоцитів, внаслідок
антигенного стимулювання або “хелперного сигналу” [1].
Співвідношення імуноглобулінів основних класів представляє собою інтегральний
показник гуморальної ланки імунітету. Деякі автори вказують на існування реакції імунної
системи при захворюваннях внутрішнього вуха. Останнє проявляється зниженням рівня
антитілопродукції (переважно секреторного IgА) [5]. Інші стверджуюь, що рівень
секреторних IgА і IgМ в цілому знаходиться в межах фізіологічної норми. У вмісті пазух і у
сироватці крові знайдено більш високий рівень IgG. При цьому, ступінь приросту IgG у
секретах пропорційний тяжкості і давності процесу [2].
Отже, єдиної думки відносно імуноглобулінового статусу за цих умов не існує. Таким
чином, метою нашого дослідження було визначення рівня імуноглобулінів периферичної
крові та нестимульованої слини у дітей молодшого шкільного віку із сенсоневральною
туговухістю ІІІ - ІV ступеня.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було сформовано
дві групи: основна – діти із двосторонньою сенсоневральною туговухістю ІІІ-ІV ступеня,
ускладненою двостороннім кохлеарним невритом (60 чол.) і контрольна – діти з нормальним
слухом (60 чол).
Кількісну оцінку вмісту імуноглобулінів здійснювали із використанням стандартних
наборів реагентів твердофазного імуноферментного методу (ІФА) у два періоди – восени та
навесні.
Кров для дослідження забиралася по стандартній методиці за допомогою пробірок
Vacuete для сироватки з активатором згортання із червоною кришкою та білим кільцем
(педіатричні). Для запобігання явища помутніння сироватки, забір крові проводився на
тщесерце. У дослідженні не використовували кров, яка піддалася гемолізу.
Для визначення рівня саліварних імуноглобулінів проводили збирання змішаної,
нестимульованої слини. Збір проводили після полоскання порожнини рота фізіологічним
розчином, у стерильні пронумеровані мікробіологічні пробірки протягом 5 хв у звичайних
умовах перебування дитини. Зразки слини заморожували і зберігали при t -20 0С у
морозильній камері.
Статистичний та графічний аналіз даних здійснювали з використанням програми
Statistica 6.0., про достовірність відмінностей показників активності мієлопероксидази у
174

досліджуваних групах судили за величиною непараметричного критерію Мана-Уїтні
(незалежні вибірки), Вілкоксона (залежні). Достовірними вважали різницю при р<0,05 [3].
Результати дослідження та їх обговорення. Після порівняння рівнів імуноглобулінів
сироватки крові було виявлено статистично достовірне збільшення кількості IgA в перший і
другий період дослідження (2,55 ± 0,04 та 3,01 ± 0,03 г/л ) дітей основної групи при
порівнянні з показниками дітей контрольної групи (1,5 ± 0,03 та 1,67 ± 0,02 г/л) (табл.1).
Також спостерігалося достовірне підвищення рівня IgG у дітей основної групи восени ( 21,5
± 0,3 г/л ) та навесні (24,5 ± 0,34 г/л ) при порівнянні з контрольною (12,01 ± 0,21 та 15,9 ±
0,27 г/л).
Рівень IgМ істотно не відрізнявся у обох групах. Восени показники дітей основної
групи сягали 0,91 ± 0,02 г/л проти показників дітей контрольної групи 1,3 ± 0,02 г/л. Навесні
рівень IgМ у основній групі перебував у межах 1,2 ± 0,04 г/л проти 1,34 ± 0,01 г/л.
Таблиця 1
Показники імуноглобулінів крові та слини
дітей основної та контрольної групи (%), М±m.
Сироватка крові
Слина
Групи
Період
IgA
IgM
IgG
IgA
IgM
IgG
Основна осінь
2,55
0,91
21,5
0,28
0,51
1,96
(n=60)
± 0,04
± 0,02
± 0,3
± 0,01
± 0,01
± 0,08
весна
3,01
1,2
24,5
0,24±
0,52
1,29
± 0,03♦
± 0,04♦
± 0,34♦
0,01♦
± 0,01
± 0,07♦
Контрольна осінь
1,5
1,3
12,01
1,3
0,8
0,9
(n=60)
± 0,03*
± 0,02*
± 0,21*
± 0,01*
± 0,02*
± 0,02*
весна
1,67
1,34
15,9
1,21
1,0
0,18
± 0,02♦*
± 0,01♦*
± 0,27♦*
± 0,02♦*
± 0,01♦* ±0,005♦*
Примітки: * - статистично достовірна різниця між групами досліджуваних, (р ≤ 0,05); ♦ статистично достовірна різниця між показниками всередині однієї групи, (р ≤ 0,05).
Цікавим є те, що при порівнянні показників усередині груп навесні спостерігалося
підвищення рівнів імуноглобулінів у обох групах, зокрема, IgA 2,55 ± 0,04 та 3,01 ± 0,03 г/л у
основній групі й 1,5 ± 0,03 та 1,67 ± 0,02 г/л - у контрольній. Рівень IgМ у дітей основної
групи восени складав 0,91 ± 0,02 г/л , а навесні - 1,2 ± 0,04 г/л; у дітей контрольної групи
восени - 1,3 ± 0,02 г/л та 1,34 ± 0,01 г/л навесні. Рівень IgG у основній групі збільшувався з
21,5 ± 0,3 г/л до 24,5 ± 0,34 г/л, у контрольній – з 12,01 ± 0,21 г/л до 15,9 ± 0,27 г/л.
Повністю підтверджують ці залежності медіани показників основної та
експериментальної груп. Зокрема, медіана показників IgA основної групи восени складала
2,5 г/л з мінімальним значенням 1,9 г/л та максимальним – 3,6 г/л. У дітей із контрольної
групи вміст цього імуноглобуліну складав 1,5 г/л з мінімальним – 0,7 г/л та максимальним
значенням – 2,11 г/л.
Медіана показників рівня IgМ у сироватці крові дітей основної групи восени складала
0,88 г/л з мінімальним значенням 0,7 г/л та максимальним – 1,2 г/л. У дітей контрольної
групи – 1,3 г/л з мінімальним значенням 0,9 г/л та максимальним – 1,7 г/л. Підвищеним був
рівень медіани показників вмісту IgG у дітей основної групи – 21,5 г/л з мінімальним – 16 г/л
та максимальним – 29,5 г/л. Медіана рівня IgG у контрольній групі складала 12,15 г/л з
мінімальним числом 0,97 г/л та максимальним – 15,2 г/л.
Таке саме явище спостерігалося і навесні. У основній групі медіана IgA складала 2,9 г/л
з мінімальним значенням – 2,69 г/л та максимальним – 3,65 г/л. У контрольній – 1,68 г/л з
мінімальним – 1,26 г/л та максимальним - 2,11 г/л. Медіана показників IgМ у сироватці крові
дітей основної групи досягала 1,22 г/л з мінімальним показником 0,61 г/л та максимальним –
1,9 г/л. У дітей контрольної групи – 1,34 г/л з мінімальним числом 0,9 г/л та максимальним
1,7 г/л. Показник медіани вмісту IgG у основній групі був 24,5 г/л, з мінімумом – 19,0 г/л та
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максимумом 31,5 г/л. У контрольній групі медіана складала 15,9 г/л з мінімальним числом
1,59 г/л і максимальним 19,9 г/л.
При порівнянні показників саліварних імуноглобулінів було встановлено, що рівень
IgA основної групи був достовірно нижчим як восени (0,28 ± 0,01 г/л проти 1,3 ± 0,01 г/л
контрольної групи) так і навесні (0,24 ± 0,01 г/л проти 1,21 ± 0,02 г/л контрольної групи). Та
сама тенденція спостерігалася і з вмістом IgМ у слині дітей із СНТ. Зокрема, восени його
вміст у основній групі складав 0,51 ± 0,01 г/л проти 0,8 ± 0,02 г/л контрольної групи. Навесні
– 0,52 ± 0,01 г/л проти 1,0 ± 0,01 г/л контрольної групи.
Рівень IgG у основній групі навпаки – був більшим за показники контрольної групи.
Восени рівень IgG у дітей основної групи складав 1,96 ± 0,08 г/л, а у дітей контрольної групи
– 0,9 ± 0,02 г/л. Весною – 1,29 ± 0,07 г/л у основній групі; 0,18 ± 0,005 г/л – у контрольній.
Всередині груп спостерігалися достовірні відмінності за осінніми і весняними показниками,
за винятком рівня IgМ основної групи.
Оскільки IgG володіє найбільшою специфічністю до антигенів, ми приходимо до
висновку, що існує певна ауто-АГ-детермінанта представлена основним білком мієліном
оболонки слухового нерва у дітей із СНТ. Також IgМ відосять до “ранніх” імуноглобулінів,
саме тому зниження його рівня відкидає можливість перебування організму на етапі
інфікування. Зниження кількості цього імуноглобуліну є несприятливим фактором, оскільки
IgМ формують пул природних антитіл. Таким чином, можна стверджувати про напруженість
адаптаційних процесів імунної системи, зокрема, її гуморальної ланки у дітей молодшого
шкільного віку із сенсоневральною туговухістю.
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Аннотация. Исследовали содержание иммуноглобулинов сыроватки крови и
нестимулированой слюны у детей с сенсоневральной тугоухостью. Было установлено, что в
сыроватке крови детей с тугоухостью високим был уровень IgA и IgG при низком IgМ.
Показатель саливарных иммуноглобулинов отличался сниженным количеством IgA и IgМ на
фоне повышенного IgG.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, иммуноглобулиновый профиль
Annotation. The content of immunoglobulins blood and saliva in children with
sensorineural hearing loss. It was found that the blood of children with hearing loss the temple was
the level of IgA and IgG low IgM. Index of immunoglobulins have reduced the number of IgA and
IgM against the backdrop of increased IgG.
Keywords: sensorineural hearing loss, immunoglobulin profile
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ЛЕЙКОГРАМА ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ
ДІТЕЙ ІЗ НЕЙРОСЕНСОРНОЮ ТУГОВУХІСТЮ
Анотація. Досліджували особливості лейкограми дітей із сенсоневральною
туговухістю 6-11 років. Було виявлено статистично достовірне зниження рівня
паличкоядерних нейтрофілів, моноцитів та лімфоцитів на фоні підвищення значень
сегментоядерних нейтрофілів, еозинофілів та базофілів.
Ключові слова: туговухість, неспецифічна резистентність.
На сьогоднішній день накопичено значну кількість даних відносно реакції імунної
системи в умовах зниження рівня слухової функції. Зокрема, відомо, що відбувається
підвищення титрів антитіл, кількості сенсибілізованих лімфоцитів-ефекторів до мієліну і
нейроспецифічної енолази, надмірна продукція фактору некрозу пухлин та інтерлейкіну-1,
пригнічення клітинного і гуморального імунітету [1, 4 - 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 24]. Це
пов’язують з аутоімунною агресією через проникнення нейроспецифічних білків, складових
гемато-лабіринтного бар’єру у кров [2, 19, 23, 27]. Навіть існує спеціальний термін
,,імунноопосередковане зниження слуху’’ [3, 16, 20, 22, 26].
Недостатньо розкрита проблема функціонування неспецифічної ланки імунітету у
дітей з вадами слуху. Досі невідомо, яким чином перехід дітей із СНТ із четвертого
критичного періоду розвитку імунної системи у п’ятий відображається на функціональному
стані неспецифічної резистентності.
Таким чином, нашою метою було дослідження і аналіз лейкограми дітей молодшого
шкільного віку із сенсоневральною туговухістю.
Матеріалом для дослідження слугували зразки периферичної крові дітей із
сенсоневральною туговухістю ІІ-ІІІ ступеню Херсонської спеціальної загальноосвітньої
школи-садок-інтернату №29 для дітей із зниженим слухом та нормальночуючих дітей. Діти з
вадами слуху склали основну групу, нормальночуючі – контрольну. Дослідження
проводилося у два етапи – восени та весною. Для оцінки лейкограми готували препарати
крові за стандартною методикою із фарбуванням за Романовським-Гімзою [8, 9, 14].
Статистичний та графічний аналіз даних здійснювали з використанням програми
Microsoft Excel і Statistica 6.0., про достовірність відмінностей показників у досліджуваних
групах судили за величиною непараметричного критерію Мана-Уїтні, Вілкоксона.
Достовірною вважали різницю при Р<0,05 [11].
Порівняльні результати дослідження лейкограми представлені у таблиці 1. У дітей
основної групи, в порівнянні з контрольною, було виявлено статистично достовірне
зниження рівня паличкоядерних нейтрофілів восени (1,565% ± 0,217% проти 2,057%
±0,077%) та весною (1,167±0,123% проти 1,967% ± 0,067%). Восени у цій групі також
спостерігалося статистично достовірне зниження рівня моноцитів: 4,458% ± 0,361% проти
8,033% ± 0,094% та весною – 8,033% ± 0,094% проти 8,593% ±0,092% і лімфоцитів - 26,271%
± 1,560% проти 31,763% ± 0,961% (восени) та 42,217% ± 0,229% проти 42,172% ± 0,209%
контрольної групи.
Разом з тим, у дітей основної групи спостерігалося достовірне підвищення рівня
сегментоядерних нейтрофілів восени 55,933% ± 1,831% по відношенню до дітей контрольної
групи - 45,392% ± 0,209%, теж саме спостерігається весною - 51,922% ± 1,206% проти
45,030% ± 0,217%. При цьому, рівень еозинофілів також підвищується восени у основній
групі, показник сягає 7,760% ± 0,935% по відношенню до контрольної групи - 1, 950% ±
0,074%. Те ж саме спостерігається і весною у основній групі (6,237% ± 0,619%) при
порівнянні з контрольною (1,893% ± 0,076%). Яскраво виражена зміна кількості базофілів у
основній групі підтверджена показниками восени 4,011% ± 0,791% і весною 3,650% ± 0,725%
на фоні показників контрольної групи восени 0,352 % ± 0,058% та весною 0,362% ± 0,053%.
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Також спостерігалися статистично достовірні різниці показників у залежних групах,
зокрема, у основній групі значення сегментоядерних нейтрофілів весною знизилося з
55,933±1,831% до 51,922±1,206%, еозинофілів з 7,760% ± 0,935% до 6,237% ± 0,619%. Рівень
моноцитів, навпаки, підвищився з 4,458% ± 0,361% до 5,261% ± 0,256% та лімфоцитів з
26,271% ± 1,560% до 31,763% ± 0,961%. У контрольній групі спостерігалися статистично
достовірні сезонні коливання моноцитів восени 8,033% ± 0,094% та 8,593% ± 0,092% весною.
Таблиця 1
Показники лейкограми дітей основної та контрольної групи (%), М±m.
Нейтрофіли
Групи
Період
паличкосегменто- Еозинофіли Базофіли Лімфоцити Моноцити
ядерні
ядерні
Основна осінь
1,565±
55,933±
7,760±
4,011±
26,271±
4,458±
(n=60)
0,217
1,831
0,935
0,791
1,560
0,361
весна
1,167±
51,922±
6,237±
3,650±
31,763±
5,261±
0,123
1,206♦
0,619♦
0,725
0,961♦
0,256♦
2,057±
45,392±
1, 950±
0,352±
42, 217±
8,033±
Контрольна осінь
(n=60)
0,077*
0,209*
0,074*
0,058*
0,229*
0,094*
весна
1,967±
45,030±
1,893±
0,362±
42,172±
8,593±
0,067*
0,217*
0,076*
0,053*
0,209*
0,092*♦
Примітки: * - статистично достовірна різниця між групами досліджуваних, (р ≤ 0,05);
♦ - статистично достовірна різниця між показниками всередині однієї групи, (р ≤ 0,05).
Таку саму тенденцію було виявлено при визначенні даних медіани цих показників (Рис
1, 2). При порівнянні медіани показників рівня паличкоядерних нейтрофілів дітей основної
та контрольної групи було встановлено, що восени вона у дітей основної групи сягає 1,0% з
нульовим мінімальним та 6,0% максимальним значенням проти 2,0% з мінімальним 1% та
максимальним 3% значенням контрольної групи (рис. 1. А)
Значення медіани сегментоядерних нейтрофілів дітей основної групи восени було в
межах 56,5% з мінімальним значенням 27,5% та максимальним – 86,0% на відміну від
контрольної групи з медіаною 45,8% і мінімальним 41,0% та максимальним показником
49,0%. (рис. 1. Б).
Восени, медіана рівня еозинофільних гранулоцитів у дітей основної групи перебувала в
межах 6,5%, з нульовим мінімальним значенням та максимальним – 36,7%, що свідчить про
значну дисперсію даних. При цьому, у дітей контрольної групи медіана показників складала
2% з мінімальним – 1% і максимальним 3% значенням (рис. 1. В).
Також, у дітей із основної групи восени медіана показників рівня моноцитів перебувала
в межах 4% з мінімальним 1% та максимальним значенням – 12%. При цьому, в контрольній
групі медіана мала показник 8% з мінімумом 6,6% та максимумом – 10% (рис. 1. Г).
Рівень медіани базофілів у основній групі восени складав 2% при нульовому
мінімальному та 25,5 % максимальному значенні. У контрольній групі медіана складала 0,2%
з нульовим показником мінімального і 2% максимального значення (рис. 1. Д).
Увагу заслуговує й те, що рівень лімфоцитів восени у основній групі був нижчим, ніж у
контрольній. Зокрема, медіана значень у основній групі сягає 25% з мінімальним значенням
3,8% та максимальним – 51% (значне коливання показників) проти 42% медіани контрольної
групи та 38% мінімального і 46% максимального значення (рис. 1. Е).
Весною спостерігалася та сама картина, зокрема, при порівнянні медіани
паличкоядерних нейтрофілів основної групи 1% з нульовим мінімумом та 3% максимумом і
медіани контрольної групи (2%) з мінімумом 0,9%та максимумом 3% (рис. 2. А).
Це стосується і весняних показників сегментоядерних нейтрофілів, зокрема, медіана
основної групи складала 50% з мінімумом 32% та максимумом 67% проти 45% медіани
контрольної групи з мінімумом 42% та максимумом 49% (рис. 2. Б).
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Так само весною залишався вищим рівень еозинофілів у основній групі (медіана 5,45%
з мінімальним показником 1% та максимальним 24%) у порівнянні з контрольною (медіана
2% з мінімальним – 8% та максимальним – 3,3% показником) (рис. 2. В).
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Рис 1. Порівняння вмісту лейкоцитів периферичної крові дітей основної (1) і
контрольної (2) групи у осінній період. А – паличкоядерні нейтрофіли, Б – сегментоядерні
нейтрофіли, В – еозинофіли, Г – моноцити, Д – базофіли, Е – лімфоцити.
Медіана моноцитів весною у основній групі складала 5% з мінімальним 2% та
179

максимальним значенням 10% проти 8,35% медіани і мінімальним – 7,8% та максимальним
10,6% значенням контрольної (рис. 2. Г).
Відмінність показника медіани рівня базофілів у основній групі весною також
відображає тенденцію, яка спостерігалася восени, зокрема, складала 2% з нульовим
мінімальним і 23,3% максимального значення. При цьому, у контрольній групі ці значення
складали 0,2%, з нульовим мінімальним та 1% максимального значення (рис. 2. Д).
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Рис. 2 . Порівняння вмісту лейкоцитів периферичної крові дітей основної (1) і
контрольної (2) групи у весняний період. А – паличкоядерні нейтрофіли, Б – сегментоядерні
нейтрофіли, В – еозинофіли, Г – моноцити, Д – базофіли, Е – лімфоцити.
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Весною, рівень лейкоцитів у основній групі також був меншим за рівень контрольної
групи, зокрема, медіана складала 29,5% і 42,1%, з мінімальними значеннями 21,4% і 38,3% та
максимальними 48% і 45,1% відповідно (рис. 2. Е). Таким чином, підвищення рівня
сегментоядерних нейтрофілів (СЯН) у крові свідчить про явище зміщення популяції з
маргінального у центральний пул, їх інтравазальну міграцію та можливі процеси адсорбції на
своїй поверхні антитіл з метою подальшого транспорту до антигенного джерела
нейроспецифічних білків. Нейтрофільоз без зрушення вліво може вказувати на латентне
запалення. Також, внаслідок циркуляції у крові продуктів розпаду СЯН відбувається
пришвидшення вивільнення з кісткового мозку еозинофілів. При цьому, захоплюючи
антиген (у нашому випадку – фосфоліпіди слухового нерва, внутрішнього вуха) з антитілом,
вони фагоцитують увесь комплекс з подальшою альтерацією та лізисом і вивільненням
біологічно активних речовин у кров.
Зменшення кількості паличкоядерних нейтрофілів вказує на зниження активності
кісткового мозку. Підняття рівня еозинофілів свідчить про явище мінімізації імунної відповіді
з метою обмеження реакції організму місцевим запальним процесом на рівні сприймаючої
провідникової структури слухового аналізатора. Достовірне зниження рівня моноцитів
свідчить про перебування їх у екстравазальному пулі, можливо, у місці запалення. Їх
зменшення свідчить про зниження компенсаторних і захисних реакцій організму, зниження
синтезу окремих компонентів комплементу.
Підвищення кількості базофілів у крові виступає маркером латентної стресової ситуації
та/або явища локалізованого запалення. Ще одним несприятливим показником є зниження
рівня лімфоцитів, які виконують імунокомпетентну функцію, забезпечуючи клітинний і
гуморальний імунітет. Особливу увагу звертає на себе питання популяційного
співвідношення імунокомпетентних клітин, що потребує подальших досліджень.
Коливання сезонних рівнів складових лейкограми, зокрема, сегментоядерних
нейтрофілів, еозинофілів, моноцитів та лейкоцитів у основній групі свідчить про
нестабільність пристосувальних реакцій до динамічних умов оточуючого середовища,
вказуючи на наявність імунного дистресу.
Таким чином, при порівнянні лейкограми дітей молодшого шкільного віку із СНТ ІІІІІ ступеню і дітей із нормальним рівнем слухової функції виявлено статистично достовірне
зниження рівня паличкоядерних нейтрофілів, моноцитів та лімфоцитів на фоні підвищення
значень сегментоядерних нейтрофілів, еозинофілів та базофілів. Також встановлено, що у
дітей основної групи із СНТ відбувається зниження рівня показників фагоцитозу:
фагоцитарного індексу та фагоцитарного числа. При цьому, індекс бактерицидності є
достовірно вищим. Це свідчить про початкові стадії імунного неспецифічного дистресу,
оскільки фагоцитарна функція, являючись філогенетично більш давньою, реагує першою на
несприятливі чинники оточуючого середовища в умовах СНТ.
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Аннотация. Исследовали особенности лейкоформулы у детей с сенсоневральной
тугоухостью. При сравнении лейкограммы было обнаружено статистически достоверное
понижение уровня палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов на фоне
повышения значений сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и базофилов.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, неспецифическая резистентность.
Annotation. Investigated the characteristics wbc of children with sensorineural hearing loss.
When comparing leykogrammy was statistically significant lowering of the segmented neutrophils,
monocytes and lymphocytes accompanied by increased values of stab neutrophils, eosinophils, and
basophils
Key words: hearing loss, nonspecific resistance.
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДТОПЛЕНИЯ Г. ХЕРСОНА
И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация. В статье рассмотрена сущность процессов подтопления г. Херсона,
ареалы его распространения, основные причины развития и негативные последствия.
Предложены мероприятия по защите и уменьшению отрицательного действия
подтопления территорий г. Херсона.
Ключевые слова: подтопление городов, г. Херсон, ландшафтное планирование,
ландшафтный план.
Рост неблагоприятных экологических процессов, наносящих ущерб, как окружающей
среде, так и человеку требует разработки и применения мер защиты и уменьшения их
отрицательного действия. Одним из таких процессов является подтопление территорий,
развивающееся в различных регионах Украины, в частности в г. Херсоне.
В Украине подтопление земель развито на территории более 500 больших и малых
городов и охватывает площадь около 200 тыс. га (11% от общей площади этих населенных
пунктов), более чем в 20 крупных городах подтопленные площади превышают 1000 га [4; с.
285]. В г. Херсоне около 60% территории находится в пределах подтопления [6; с. 23].
В самом общем виде подтоплением называется процесс повышения уровня грунтовых
вод, вызывающий неблагоприятные для человека последствия [7; с. 236].
Согласно данным отчета Южноукраинской гидрогеологической партии по
результатам работ за 1993-1999 года выявлены наиболее высокие залегания уровней
грунтовых вод - от 1,0 до 2,0 м от поверхности, которые распространены в центральной
части города, районе детской поликлиники и поселке Северном. Площади залегания уровней
грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м от поверхности расположены в районе п. Текстильный, вдоль
Бериславского шоссе, а также в центральной части города, а от 3,0 до 5,0 м приурочены к
северо-восточному и южному районам города. Максимальные глубины уровней, более 10 м,
отмечены в юго-западной и южной частях города. В общем, площадь подтопленных земель
города, по данным 1999 года превышала 1020 га [3; с. 65-67].
Анализ Пояснительной записки к генплану г. Херсона 2010 года показал, что на 40%
территории залегание уровней грунтовых вод находится в пределах 3,0 м и ниже от
поверхности, на 60% территории - в пределах 2 м и выше, находясь тем самым в границах
подтопления. Центральная часть города в районе «Мельниц», Северный поселок,
Таврический микрорайон, территория комбайнового завода, железнодорожного вокзала,
район речного порта, район Стеклотары и Текстильщиков
находятся в пределах
подтопления. В целом - 3897 га территории города, из них для 1672 га необходимы
неотложные мероприятия [6; с. 23].
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Таким образом, сравнительный анализ полученных данных позволяет выявить
тенденцию к повышению уровня грунтовых вод в различных частях
г. Херсона и
увеличение площадей подтопленных земель.
Основными причинами подтопления г. Херсона являются природные и антропогенные.
Природные:
1) расположение большей части города в отрицательных формах рельефа: долине реки и
балках;
2) периодическое выпадение аномально большого количества атмосферных осадков;
3) наличие степных блюдец, подоподобных понижений и подов, которые являются
естественными накопителями природных стоков (наиболее крупный под
располагается в северной части города (значительная часть Таврического
микрорайона), вытянут в северо-восточном направлении площадью около 4 км²,
глубиной до 1 м;
4) определенные свойства среднесуглинистых лессовых пород, в частности их низкая
водопроницаемость [1; с. 87].
Антропогенные:
1) изменение условий поверхностного и подземного стока – засыпка естественных
дренажей – балок, оврагов, стариц (уничтожение балки, располагавшейся на месте
проспекта Ушакова, Арестанской балки (современная территория кондитерской
фабрики и парка «Слава»), практически полная засыпка балки «Молочная» (центр
города), значительное уменьшение глубины балки «Каторжная» (отделяет часть
Северного поселка и Киндийки от центра города) и др;
2) утечки из водопроводных и канализационных сетей и аварии на них (по оценкам
экспертов утечки составляют – 30% годового расхода в этих системах);
3) недостаточное развитие сети ливневой канализации ее неудовлетворительное
состояние или полное отсутствие;
4) перекрытие естественного стока поверхностных и грунтовых вод инженерными
сооружениями (строительство многоэтажных домов (Таврический, Шуменский
микрорайон) поперек склонов, которые ведут к балкам и к рекам, где проходит
разгрузка подземного стока);
5) добыча полезных ископаемых (карьерные выработки по добычи глины (площадь
около 50 га);
6) снижение роли испарения в уравнении общего водного баланса за счет асфальтовых и
других покрытий территории;
7) неконтролируемый, чрезмерный полив приусадебных участков.
Но следует отметить, что причины проявления процессов подтопления носят
комплексный природно-антропогенный характер и выделение отдельно природных и
антропогенных причин является условным.
Неблагоприятными последствиями процессов подтопления являются: ухудшение
корневого дыхания растений, деформация фундамента зданий и сооружений, коррозия и
разрушение материалов подземных конструкций и коммуникаций, затопление подвалов
зданий и погребов, вынос к земной поверхности нечистот, оползни, просадка,
карстообразование, заболачивание земель, засоление почв [7; с. 237].
Для г. Херсона развитие процессов подтопления вдоль берегового склона р. Днепр в
районе «Военка» способствует развитию оползневых процессов. Сдвиги оползневых масс
наблюдаются в районе туристического комплекса «Лилея». Активизируются просадочные
явления, которые имеют широкое распространение на территории г. Херсона и приводят к
разрушению и деформации зданий и сооружений и образованию на них трещин.
В этой связи актуальным является разработка и применение защитных мер для борьбы с
подтоплением и возникающими неблагоприятными последствиями.
Для борьбы с неблагоприятными последствиями процессов подтопления предлагается
применение инструментов ландшафтного планирования. Под которым понимаем - научно184

практической вид деятельности, обеспечивающий ландшафтную организацию территории в
целях ее устойчивого развития [5; с. 238].
Основой ландшафтного планирования города является создание крупномасштабного
ландшафтного плана г. Херсона, м-ба 1:10 000. Этот документ представляет собой
совокупность карт и пояснительных текстов, содержащих характеристики природноресурсного потенциала, задачи охраны природы и реального использования территории,
анализ неблагоприятных экологических процессов, рекомендации по экологически
целесообразному природопользованию и целям развития территории и др. Таким образом, в
состав ландшафтного плана будет включена карта неблагоприятных экологических
процессов г. Хесрона, в частности подтопления и пояснительный текст к ней с
рекомендациями по разработке и применению мер защиты и уменьшения его отрицательного
действия. Основными из которых являются:
организация системы наблюдения за уровнем подземных вод, путем строительства скважин;
• усовершенствование систем мониторинга подтопленных земель и территорий, в т. ч. с
использованием GIS и методов дистанционного зондирования Земли;
• восстановление и реконструкция канализационно-водопроводной сети города;
• устройство водоотводных канав, открытой системы водоотлива, закрытых лотков,
ливневой канализации, отмостки вокруг зданий [2];
• устройство дренажа для перехвата, сбора и отвода от сооружения подземных вод.
Таким образом, изучено развитие процессов подтопления г. Херсона. Выявлены
основные ареалы его распространения. Охарактеризованы главные причины и негативные
последствия подтопления. Предложены меры по защите и уменьшению отрицательного
действия этого процесса на территорию г. Херсона.
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Анотація. В статті розглядається сутність процесів підтоплення м. Херсона,
ареали розповсюдження, основні причини розвитку і негативні наслідки. Запропоновані
заходи щодо захисту і зменшення негативного впливу процесів підтоплення м. Херсона.
Ключові слова: підтоплення міст,ландшафтне планування, ландшафтний план.
Annotation. The article deals with the essence of flooding processes of Kherson. The areas
of its spreading, the main causes of its development and negative consequences are described. The
measures of protection and reduction the adverse effects of flooding areas of Kherson are offered.
Key words: flooding of the cities, Kherson, landscape planning, landscape plan.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТЕКТОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОСТОРОВОМУ
РОЗТАШУВАННІ І ПОХОДЖЕННІ КІС «АЗОВСЬКОГО ТИПУ»
Анотація.
Досліджувалася
тектонічна
закономірність
розташування
акумулятивних форм уздовж північного і північно-західного узбережжя Азовського моря.
Ключові слова: море, акумулятивна форма, узбережжя, розлом, тектонічна будова,
опадонакопичення.
Тектонічні умови регіону Азовського моря. Територія Азовського моря
розташовується в Причорноморській западині, яка сформувалася на початку кайнозою на
різнорідній і різновіковій платформенній основі в активній зоні зчленування докембрійської
Східноєвропейської платформи з епігерцинською Скіфською плитою [2,3,6,12].
Провідну роль у тектоніці акваторії та узбережжя Азовського моря грають розломи.
Саме вони визначили будову великих геоструктур, а також форму, розміри і простягання
структур другого і третього порядку [7,10,12].
Так Східноєвропейська платформа, яка представлена на даній території, у різній мірі
зануреними схилами Українського щита відокремлена від Скіфської плити Приазовським
розломом. Важливе значення має той факт, що розташування даного розлому приурочене до
країв кіс «азовського типу». У межах Скіфської плити виділяються декілька більш дрібних
тектонічних структур, розділених субширотними глибинними розломами: Головним
Азовським і Радянсько-Ачуєвским [11,12].
Встановлено [4,7], що розломи в земній корі поділяються на глибинні (корені яких
сягають мантії Землі) і похідні від глибинних (проявляються до різних стратиграфічних
рівнів фундаменту і осадової товщі). При цьому системи глибинних розломів є зоною
дроблення земної кори шириною до 15 – 20 км, іноді до 40 км і протяжністю на сотні
кілометрів.
У межах Азовського моря з заходу на схід виділяються глибинні розломи
субмеридіанального простягання в такій послідовності: Білозерський, МелітопольськоНижньогірський (Азово-Павлоградський), Корсаксько-Феодосійський, МаріупольськоКерченський, Кальміус-Джигінський [3,7,12].
Існування цих розломів не тільки зумовлює відокремлення в межах великих
геоструктур більш дрібних блокових структур, а й формування складної системи
поверхневих диз'юктивів і тріщин. Так у межах північного і північно-західного узбережжя
Азовського моря зустрічаються поверхневі розломи, що перетинають занурені схили
кристалічного щита в меридіональному і широтному напрямку. Серед найбільш великих
розломів такого типу слід виділити Білосарайський, Кальміуський, Бердянський,
Новопетрівський, Ногайський, Обитічинский. У той же час, вздовж усього узбережжя
тягнеться дуже активний субширотний береговий розлом, по якому відбувається скидове
опускання прибережної території та перетин всіх наявних тут субмеридіональних розломів
[6,7,10,12].
Глибинні й похідні розломи різного напрямку розбивають досліджувану територію на
ряд тектонічних блоків, які представлені новітніми грабенами і горстами. Якщо порівняти
географічне положення глибинних і похідних розломів з розташуванням кіс «азовського»
типу, то виявиться чітка закономірність: грабенам, які сформовані за системами глибинних
розломів, відповідають кореневі ділянки кіс «азовського» типу, а горстам простір між ними
[11,12].
Взаємозв'язок тектоніки і рельєфу в регіоні дослідження Азовського моря. Аналіз
літературних джерел [10,11,12] показує, що саме існування субмеридіанальних розломів
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обумовлює розвиток річкових долин, лиманів і акумулятивних форм у даному регіоні.
Відповідно акумулятивні форми рельєфу мають чітку тектонічну обумовленість.
Білосарайський грабен займає саме східне положення в дослідженому регіоні, зі сходу
він обмежений Кальміуським розломом, а з заходу системою Білосарайських розломів.
Центральне місце в блоці займає тіло Білосарайської коси, до якого із західного боку
приєднується гирлова частина однойменної річки, а зі східної – абразійно-зсувний берег. У
межах даної структури розташовується максимальна висота берегового уступу в регіоні 68 м
(східна околиця села Мелекіно) [11,12].
Рельєф території грабена різноманітний. У береговій зоні тут домінують акумулятивні
і в окремих місцях, хоча і на значних площах абразійні процеси. Уздовж східного крила
даного блоку поширені потужні багатоступінчасті зсуви. Поверхня блоку розчленована
незначно, наявні балки відносяться до басейну річки Білосарайки.
Юр’ївський горст розташовується західніше Білосарайського грабена, утворюючи
материкове узбережжя однойменної затоки. Середня висота берегового уступу тут 15-20 м,
при максимальній висоті 45 м (в районі мису Зміїний). У неоген-четвертинний час даний
блок відчував знакозмінні тектонічні рухи зі швидкістю + 1мм/рік [11,12].
Рельєф узбережжя в межах Юр’ївського горсту мінливий. У береговій зоні
переважають абразійні форми рельєфу, уздовж берегової лінії широко поширені
багатоступінчасті зсуви. Поверхня блоку інтенсивно розчленована, широко представлений
яружно-балковий рельєф. На даній території існує декілька періодично діючих річок (Зелена,
Комишеватка).
Бердянський грабен обмежений на сході Новопетрівським, а на заході – Бердянським
розломами. Центральне місце в межах грабена займає тіло Бердянської коси, до якої зі сходу
приєднується велика гирлова частина річки Берда, а із заходу невелика абразійно-зсувна
ділянка узбережжя.
У рельєфі провідне місце займають акумулятивні прибережно-морські і алювіальні
форми. Слід зазначити, що в межах даного блоку широке поширення мають також
антропогенні форми рельєфу.
Ногайський горст розташований на захід від Бердянського грабена утворюючи
корінне узбережжі Бердянської затоки. У межах блоку домінують висоти 13–16 м, при
максимальній висоті 30 м (навпроти південно-західній околиці села Шевченко). У неогенчетвертинний час Ногайський горст відчував негативні тектонічні руху зі швидкістю –0,5
мм/рік [11,12].
Рельєф поверхні горсту характеризується помірною розчленованістю. Тут поширений
дрібний яружно-балковий рельєф. У береговій зоні панують абразійні процеси і відповідні
форми рельєфу. Процеси акумуляції та створені ними форми рельєфу мають локальне
поширення і незначні розміри.
Обитічинский грабен обмежений Ногайський розломом на сході і Обитічинским
розломом на заході. Центральне місце в межах грабена займає тіло Обитічної коси, до якої зі
сходу приєднуються лагуни, а із заходу гирлова частина річок Обитічна та Солона. Рельєф
території грабена типово акумулятивний, з переважанням прибережно-морських
акумулятивних форм.
Обитічинский горст представляє собою ділянку узбережжя з висотами від 12 до 15 м, і
максимальної висотою 20 м. Даний блок розвивається в умовах знакозмінних рухів, серед
яких зараз відзначаються опускання зі швидкістю –0,8 – 1 мм/рік [11,12].
Рельєф території горсту неоднорідний. Уздовж узбережжя домінують абразійні
процеси і відповідні форми рельєфу. Поверхня блоку сильно розчленована, тут широко
розвинений яружно-балковий рельєф. У межах горсту розташовані долини і гирлові частини
річок Лозуватка, Корсак і Домузла.
Молочанський грабен – найбільша тектонічна структура регіону. У виникненні
грабена вирішальну роль зіграли розломи різних орієнтувань. Зі сходу Молочанський грабен
обмежений Азово-Павлоградським, а з заходу – Молочанським розломами. На півночі
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структура обмежена субширотним Мелітопольським, а на півдні – Родіонівським розломами.
У неоген-четвертинний час даний грабен відчував знакозмінні тектонічні рухи, з невеликим
переважанням опускання зі швидкістю –0,8 – 1 мм/рік [11,12].
Рельєф території грабена дуже різноманітний. На обмеженій території виявляються
акумулятивні й абразійні процеси. Як наслідок, тут розташовується долина річки, дуже
великий лиман, пересип і велика коса.
Утлюкський горст розташований західніше від попередньої структури, на заході
обмежений Білозерсько-Утлюкським розломом. Домінуючі позначки висот 7 – 8 м, з
максимальною висотою 11 м. У неоген-четвертинний час блок відчував негативні тектонічні
рухи зі швидкістю – 1 – 2 мм/рік. У рельєфі цієї території панують абразійні форми рельєфу
[11,12].
Вплив тектонічних умов на процеси формування акумулятивних форм. Узбережжя
Азовського моря в регіоні дослідження розвивається під впливом в основному абразійних
процесів, ділянки акумуляції мають локальне поширення. Аналіз матеріалів попередніх
досліджень дозволяє пояснити існування ділянок акумуляції, їх приуроченістю до зон
тектонічних розломів, які могли бути першопричиною накопичення уламкового матеріалу.
Розглянутий вище зв'язок між тектонічної структурою узбережжя та елементами
рельєфу вказує на розташування акумулятивних форм у межах опущених ділянок
кристалічного фундаменту. Кожен із грабенів відділений розломами різного типу від
піднятих ділянок кристалічного фундаменту. Слід виділити той факт, що всі тектонічні
структури характеризуються різними швидкостями тектонічних рухів [10,11,12]. На наш,
погляд саме це є важливим рельєфоутворюючим чинником, який зумовлює первинне місце
розташування акумулятивних форм, що тут утворюються.
Згідно уявленням, що склалися в наш час, і загальноприйнятим теоріям формування
кіс «азовського» типу, їх виникнення пов'язується з наявністю в береговій зоні причин, що
сприяють гальмуванню переміщуваного вздовж берега уламкового матеріалу [9]. Такими
причинами в першу чергу вважаються накопичення осадів у гирлах річок, виступи корінного
берега і навіть незначні зміни напрямку берегової лінії. Приуроченість акумулятивних форм
до зон розломів дозволяє зробити висновок про те, що причиною гальмування є
переміщування наносів, можуть бути і перегини поверхні морського дна, зумовлені
блоковими тектонічними рухами по розломах.
Формування сучасних акумулятивних форм північного і північно-західного
узбережжя Азовського моря відбулося протягом останніх 2 тис. років. У голоцені рівень
Азовського моря неодноразово змінювався, і при цьому природно відбувалася зміна
конфігурації та положення берегової лінії [12]. Проте весь цей час у межах грабенів
розташовувалися долини і гирлові частини найбільш великих річок регіону, які виносили
значно більшу кількість уламкового матеріалу, ніж зараз. Під час останньої великої регресії,
коли Азовське море розвивалося в стадії меотичного озера, річки сформували дельти. Під час
подальшої трансгресії ці дельти стали розмиватися. Частина уламкового матеріалу надійшла
в берегову зону і під впливом хвильового чинника почала інтенсивно зміщуватися уздовж
берега. Саме в цей момент переміщення по розломах і стали тим вирішальним фактором,
який сприяв гальмуванню прибережно-морських наносів і утворенню сучасних кіс.
Слід сказати, що і еволюція акумулятивних форм відбувалася під спільним впливом
тектонічного чинника і екзогенних процесів. Еволюція даних форм відбувалася в межах
окремих тектонічних структур, які у свою чергу характеризувалися різнорідними та
різношвидкісними тектонічними рухами. Природно така ситуація впливала і на екзогенні
процеси в береговій зоні, які тим самим формували морфологічний і морфометричний вид
досліджуваних акумулятивних форм.
Зовнішній вигляд кіс північного і північно-західного узбережжя Азовського моря має
багато схожих рис, серед яких перш за все збільшення ширини їх дистальної частини. При
зіставленні розташування кіс і розломів встановлюється закономірність, згідно з якою
розширені дистальні частини кіс знаходяться поблизу пересічних субмеридіональних і
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субширотних розломів. Саме ця закономірність дозволяє пояснити суттєве розширення в
центральній і дистальній частині коси Федотової, яка відома під назвою Бірючий острів.
Дана частина коси розташована в зоні перетину двох великих розломів субмеридіанального
Азово-Павлогорадского і субширотного Приазовського [7,10,12].
На основі вищевикладеного матеріалу можна зробити наступні висновки:
1. Розташування акумулятивних форм має чітку залежність від тектонічної структури
узбережжя регіону досліджень, всі дані утворення розташовані в межах грабенів обмежених
розломами.
2. Усі коси даного регіону розташовуються в зоні розломів в земній корі, і їх напрямок
співпадає з напрямком даних розломів. Зони глибинних розломів були важливим
рельєфоутворюючих чинником, так як сприяли гальмуванню потоку наносів і утворенню
акумулятивних форм.
3. Розвиток акумулятивних форм у регіоні дослідження відбувався в межах окремих
тектонічних структур земної кори. Встановлюється пряма залежність формування цих форм
від активності розломів і швидкостей тектонічних рухів по ним.
4. Тектонічний фактор провокує розвиток акумуляції у береговій зоні і направляє
еволюційний процес, у той час як морське хвилювання формує морфологічний вигляд
рельєфу в цій зоні.
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Аннотация. Исследовалась тектоническая закономерность расположения
аккумулятивних форм вдоль северного и северо-западного побережья Азовского моря.
Ключевые слова: море, аккумулятивная форма, побережье, разлом, тектоническое
строение, осадконакопление.
189

Annotation. Investigated the tectonic pattern of the location of accumulative forms along
the north and north-west coasts of the Azov Sea.
Keywords: sea, accumulative form, coast, fault, tectonic structure, sedimentation.
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Герасименко Олександра
First Depth Search алгоритм у системі інсерційного моделювання.
Огляд функціональних властивостей Model Checker’s.

Анотація. Актуальність даної роботи полягає в тому, що для управління процесом
перевірки інсерційної моделі необхідна стратегія, що включає засоби роботи з не
детермінованим вибором. Наведено огляд автоматичних методів перевірки правильності
формальних моделей програмних систем.
Ключові слова: верификация моделей, поиск в глубину, инсерционное моделирование,
проверка моделей, model checking.
Потребности современной промышленности провоцируют рост сложности
программных систем. Параллельность (возможность одновременных переходов в нескольких
подпроцессах) и асинхронность (отсутствие ограничений на относительную длительность
осуществления переходов, зависящую от многочисленных неконтролируемых факторов)
являются естественными чертами практически всех программных комплексов, при этом
многие исследователи считают их самыми сложными и запутанными (в смысле числа
различных типов составляющих) созданиями человека. Методы тестирования не
обеспечивают исчерпывающего анализа всех возможных вариантов поведения систем, тем
самым, не могут гарантировать отсутствие нарушения свойств, которыми должны обладать
разрабатываемые системы. Промышленность затрачивает 40–75% трудовых ресурсов на
тестирование и валидацию ; доля дефектов в требованиях составляет 40-50% обнаруженных
на стадии тестирования . Для систем со сложной моделью поведения становится
невозможным обходиться без автоматизации проверки правильности – верификации.
Верификацией называется проверка свойств формального описания модели. В качестве
математических объектов моделирования систем часто используются транзиционные
системы, сети Петри, конечные, временные и гибридные автоматы, алгебра процессов и др.
В качестве примеров проверяемых свойств можно назвать свойства живости, безопасности,
полноты и непротиворечивости. В работе Хоара сформулирована наиболее грандиозная
задача верификации программ, известная как «Grand challenge» – создание
верифицирующего компилятора. Различают два основных подхода к формальной
верификации: логический вывод (logical inference) и проверка моделей (model checking).
Логический вывод базируется на технике доказательства теорем. Для доказательства
правильности программ применяются аксиоматические подходы, например методы Хоара и
Флойда . Обычно они автоматизированы частично, используются в интерактивном режиме и
требуют участия эксперта. Примеры таких систем – HOL (High Order Logic), Isabelle , PVS .
Существуют так же статические методы проверки правильности модели. Как правило, в
основе таких методов лежит поиск типичных ошибок по некоторым шаблонам , а так же
принципы синтаксического анализа переходов на предмет выявления потенциальных
нарушений. К проблемам статического анализа можно отнести отсутствие проверки
достижимости, вследствие чего такие методы обнаруживают либо слишком большое число
ложных ошибок, либо могут пропускать фактические. Инструменты автоматической
верификации на основе статического анализа применяются достаточно широко, поскольку не
требуют специальной подготовки от пользователя и достаточно удобны в эксплуатации.
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Большинство доказавших свою эффективность на практике таких методов часто включают в
состав компиляторов, на их основе усовершенствуют семантические правила языков
программирования, а так же стили и стандарты разработки ПО .
Второй подход, проверка модели, предполагает систематическое исчерпывающее
исследование математической модели . Метод был впервые предложен в 1981 г. Эдмундом
Кларком и его аспирантом Алленом Эмерсоном для верификации параллельных систем с
конечным числом состояний. Они рассматривали глобальный граф переходов параллельной
системы как конечную структуру Крипке, и предложили эффективный алгоритм для
определения того, является ли данная структура моделью заданной формулы темпоральной
логики. В последствии Эдмунд М. Кларк, Аллан Эмерсон и Джозеф Сифакис в 2007 году
были удостоены премии Тьюринга за «их роль в развитии проверки моделей – высоко
эффективную технику верификации программ, широко применяемую при разработке как
программного, так и аппаратного обеспечения» (в сфере информационных технологий
премия Тьюринга имеет статус, аналогичный Нобелевской премии в академических науках).
Проверяемые свойства обычно задаются в виде формулы темпоральной
логики. Темпоральная логика есть классическая логика, расширенная темпоральными
модальностями : операторы необходимости
и возможности ◊. Оператор
интерпретируется как "всегда" (“always”), оператор ◊ означает "со временем" ("eventually"),
такие операторы позволяют специфицировать события во времени без введения явного
понятия времени. Традиционные логики могут специфицировать свойства, описывающие
мгновенные состояния систем, темпоральные же логики применяют для проверки
динамических свойств поведения моделей недетерминированных реактивных систем.
Различают линейные и ветвящиеся темпоральные логики. В линейной состояние системы в
каждый момент времени определяется однозначно, тогда как в ветвящейся состояние в
следующий момент времени определяется недетерминированным образом и процесс может
иметь несколько продолжений. Динамические свойства систем так же могут быть
представлены временными автоматами, которые функционируют в реальном времени,
совершая переходы из состояния в состояние. При этом переходы совершаются мгновенно,
и, пока автомат находится в каком-либо состоянии, время непрерывно увеличивается.
Однако автомат может находиться в состоянии до тех пор, пока не нарушены ограничения
этого состояния. Временные автоматы являются обобщением конечных ω-автоматов
(автоматов Бюхи и Мюллера) . Автоматы Бюхи используются для моделирования конечных
параллельных процессов, а проблема верификации сводится к проблеме языковых
включений.
Теории и технике верификации, объединенной названием "model checking", посвящена
огромная литература, от монографий и вводных обзоров до многочисленных слайдов
университетских курсов, проводятся специализированные конференции. В последнее время
метод широко используется для проверки свойств полноты, непротиворечивости и
безопасности как программного, так и аппаратного обеспечения промышленных систем.
Важной проблемой формальной проверки моделей является проблема разрешимости.
Так, при моделировании времени как непрерывной сущности, модель имеет уже бесконечное
число состояний. Например, счетчиковая машина Минского уже всего с двумя счетчиками
может моделировать машину Тьюринга, в которой проблема достижимости терминального
состояния (останова) из некоторого инициального состояния в общем случае является
неразрешимой. Многие работы, посвященные проверке моделей с бесконечным числом
состояний накладывают различные ограничения как на описание поведения модели, так и на
проверяемые свойства, применяют техники абстракций и символьного моделирования.
Основной проблемой верификации все же есть проблема комбинаторного взрыва числа
состояний модели. Как правило, состояние проверяемой модели включает большое
количество атрибутов и процессов. Даже если число процессов конечно и все атрибуты
могут принимать лишь конечное число значений, общее число состояний может быть очень
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большим. Основными источниками взрыва числа состояний являются число компонент
(процессов) модели и интерливинг между ними, а так же степень недетерминизма их
поведения и используемые типы данных, включающие большое число значений. Реальные
системы обычно параллельны, а число состояний моделей параллельной системы растет
экспоненциально с числом компонент. Так, опыт верификации промышленных систем
показал, что оценочное число состояний, как правило, превышает 21000 . Очевидно, что при
таком количестве достижимых состояний проверка модели путем наивного перебора
практически не осуществима. Решению проблемы посвящено множество различных
технологий – разработаны методы частичного порядка для элиминации избыточного
интерливинга, используются методы определения симметрии при проверке эквивалентности
состояний, исследуются информационные зависимости для поэтапной верификации
составляющих компонент, применяются техники абстракции, факторизации, аппроксимации,
символьного моделирования; к процессу верификации активно привлечен пользователь
(эксперт предметной области) – его «подсказки» используются для направленного поиска,
построения абстракций, накладывания ограничений на пространство поиска; используются
симуляторы, интерактивные режимы и пр. Однако существующие методы имеют ряд
недостатков и, к сожалению, на сегодняшний день не существует приемлемого для
промышленности универсального решения данной проблемы. Неудачное упорядочение
атрибутов в худшем случае экспоненциально увеличивает число OBDD узлов, известно так
же, что вне зависимости от способа упорядочения, булева функция, представляющая любое
из двух средних выходных значений n-битного умножителя, имеет экспоненциальную
сложность OBDD-представления . Верификаторы, не имеющие канонической формы
состояний модели, испытывают трудности с проверкой эквивалентности, что порождает
дополнительный комбинаторный взрыв либо по размеру используемой памяти, либо по
времени, затраченному на сравнения состояний. Методы построения абстракций плохо
автоматизируются, часто приводят к ложным результатам (т.н. false negatives или false
positives), которые нуждаются в уточнениях и, как следствие, в повторных запусках
экспериментов; критерии для завершения процесса уточнений, как правило, основаны на
эвристиках или требуют участия эксперта. Статические методы выявления зависимостей
преувеличивают фактические информационные связи, что отражается на эффективности
абстракций.
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Голяка Сергій

ВЛАСТИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ У СПОРТСМЕНІВ
Анотація. У статті розглядається стан властивостей основних нервових процесів,
сенсомоторного реагування у спортсменів різної кваліфікації та спрямованості.
Ключові слова: нейродинамічні функції, сила та функціональна рухливість нервових
процесів, сенсомоторне реагування.
Вступ. Із джерел літератури відомо, що індивідуально-типологічні властивості вищої
нервової діяльності (зокрема функціональна рухливість (ФРНП) та сила нервових процесів
(СНП)), які є генетично-обумовленими властивостями, визначають особливості перебігу
поведінкових реакцій, складають основу успішності навчання, ефективності трудової та й
спортивної діяльності [4; с.34, 5; с.108.].
З іншого боку відомо також, що важливим фактором, який може хоч і не значно, але
підвищити силу і рухливість нервових процесів є фізична культура і спорт. Доведено, що
систематичні заняття фізичною культурою, починаючи з молодшого шкільного віку, у
порівнянні з дітьми-однолітками, які спортом не займаються, сприяють підвищенню
працездатності головного мозку, сили, рухливості і врівноваженості нервових процесів [3;
с.28]. Крім того, систематичний активний руховий режим покращує функціональний стан
нервової системи і вдосконалює механізми регуляції функцій всього організму [7; с.39].
Спеціалісти з фізичного виховання та спорту [1; с.212, 6; с.418] вказують на необхідність
вивчення та впровадження у практику занять, тренувань та спортивних змагань знання про
індивідуально-типологічні
властивості
вищої
нервової
діяльності
спортсменів.
Дослідженнями багатьох вчених було показано, що у спортсменів, які регулярно займалися
одним з видів спорту, показники властивостей основних нервових процесів неоднакові.
Автори висловлюють думку про те, що розвиток властивостей основних нервових процесів
стає адекватним характеру фізичних вправ, в яких тренуються спортсмени. Крім того
доведено, що досягнення високих спортивних результатів у швидкісних, ігрових, силових та
швидкісно-силових видах спорту в більшій мірі зв’язані з швидкісними процесами, які
відбуваються у нервовій системі спортсменів [2; с.198]. Тоді як результативність у видах
спорту на швидкісно-силові якості знаходиться у залежності від сили (працездатності
головного мозку) нервових процесів. Тому досягти високої результативності у видах спорту,
в яких тренується спортсмен, неможливо без систематичного і планомірного тренування,
заснованого на знаннях про індивідуальні особливості нервової системи людини. Але
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дотепер ще недостатньо знань про взаємозв’язок функціональної рухливості та сили
основних нервових процесів з особливостями занять різними видами спорту, і вони не
можуть задовольнити вимог практики. Подальше вивчення цих питань, з одного боку, дає
можливості
поглибити
розуміння
онтогенетичних
особливостей
формування
нейродинамічних функцій, до яких відносяться й індивідуально-типологічні властивості
вищої нервової діяльності, а з іншого – дає підстави прогнозувати і оптимізувати успішність
фізичної діяльності за параметрами психофізіологічних функцій. Тому знання про зв’язок
результативності фізичної діяльності з типологічними властивостями основних нервових
процесів, психомоторними функціями, особистісними властивостями має не лише
теоретичний, а й практичний інтерес.
Мета дослідження полягає у вивченні стану властивостей основних нервових
процесів, сенсомоторного реагування у спортсменів різної кваліфікації та спрямованості.
Методики дослідження. У своїй роботі ми досліджували особливості стану ФРНП та
СНП, швидкість реакції сенсомоторного реагування на розумові навантаження різного
ступеня складності (проста зорово-моторна реакція (ПЗМР), реакція вибору одного із трьох
(РВ 1-3) та реакція вибору двох із трьох подразників (РВ2-3)) у студентів з різним рівнем
спортивної кваліфікації та різної спортивної спрямованості за допомогою приладу
нейродинамічних обстежень (ПНДО-1) [5].
Результати дослідження показали, що показники властивостей основних нервових
процесів (сила та функціональна рухливість) вищі в осіб, які займаються спортом більш
тривалий час і мають вищий рівень спортивної кваліфікації порівняно зі спортсменами
нижчих розрядів та новачків, що є підтвердженням вже існуючих у літературі даних.
У літературі накопичена певна кількість даних про використання параметрів
сенсомоторних реакцій відповідно до з їх головної функції – інформативності під час оцінки
ознак індивідуальності людини. Але зв'язки між силою, функціональною рухливістю
нервових процесів, індивідуальними особливостями сенсомоторних реакцій у спортсменів не
прості та повністю не вивчені. Відображення індивідуально-типологічних властивостей
вищої нервової діяльності у характері сенсомоторного реагування у спортсменів різного
рівня спортивної кваліфікації та різної спортивної спрямованості найбільш чітко
проявляються у тих випадках, коли обстежені виконували завдання, пов’язане з швидкістю
переробки інформації підвищеного ступеня складності. Це підтверджується високою
вірогідністю різниць середніх значень сенсомоторних реакцій вибору в усіх групах
обстежуваних з різними градаціями функціональної рухливості нервових процесів.
Порівняння латентних періодів ПЗМР у спортсменів з різним рівнем розвитку
функціональної рухливості та сили нервових процесів свідчать про відсутність цих
відмінностей між групами обстежуваних. Кореляційний аналіз, проведений у всіх групах
спортсменів, також не виявив зв’язку між ПЗМР та властивостями основних нервових
процесів. Винятком була група новачків, де такий зв’язок був встановлений. Відсутність
вірогідних різниць латентних періодів ПЗМР у групах з різним рівнем розвитку властивостей
основних нервових процесів, як і відсутність кореляції між індивідуально-типологічними
властивостями ВНД та часовими характеристиками простих зорово-моторних реакцій, як
вважає М.В.Макаренко [4; с.116], може бути обумовлений тим, що останні представляють
собою автоматизовану відповідь, яка реалізується і без особливої участі вищих відділів
центральної нервової системи.
На підставі отриманих нами даних можна вважати, що на прояв латентних періодів
ПЗМР мало впливають заняття фізичною культурою та спортом. Тому дуже проблематичним
стає питання використання латентних періодів ПЗМР як інформативного показника для
кількісної оцінки рівня фізичної підготовки та ступеня тренованості спортсменів.
Можливо, що інтенсивна фізична діяльність краще стимулює розвиток тих структурних
і функціональних одиниць нервової системи, що забезпечують виконання складних
сенсомоторних реакцій. Чим складніша сенсомоторна реакція, тим відчутніший вплив
фізичної активності на її розвиток. Звідси стає зрозумілим і очевидним можливість
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використання фізичних вправ як регулятора і стимулятора розвитку нейродинамічних
функцій людини.
Таким чином, аналіз отриманих експериментальних даних дозволяє стверджувати, що
індивідуальні відмінності складних сенсомоторних реакцій у значній мірі залежать від рівня
функціональної рухливості та сили нервових процесів. Особи з високим рівнем розвитку цих
властивостей характеризуються проявом більш швидкої сенсомоторної реактивності, ніж
особи з низькими параметрами цих властивостей.
Висновки.
Нейрофізіологічною основою індивідуальних відмінностей між спортсменами різної
кваліфікації і різної спортивної спрямованості є високо генетично-детерміновані
індивідуально-типологічні властивості ВНД, які й визначають важливі сторони їх спортивної
діяльності на всіх етапах її формування та становлення, що має значення для наукового
обгрунтування доцільності використання їх у системі спортивного психофізіологічного
відбору.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние свойств основных нервных
процессов, сенсомоторного реагирования у спортсменов различной квалификации и
направленности.
Ключевые слова: нейродинамических функции, сила и функциональная подвижность
нервных процессов, сенсомоторного реагирования.
Summary. The paper considers the properties of basic nervous processes of sensomotor
reaction in athletes of varying skill and focus.
Keywords: neurodynamic function, strength and functional mobility of nervous processes,
sensomotor response.
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Дейнека Вікторія

ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ, ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ СТАЛИХ
Анотація. У статті вказуються значення та фізичний зміст фундаментальних
фізичних сталих; подаються відомості про їх встановлення та обчислення, а також
наведені приклади задач, які ілюструють визначення цих сталих.
Ключові слова: закон всесвітнього тяжіння, крутильні терези, електромагнітні
хвилі, ідеальний газ, нормальні умови, ентропія, дискретність, броунівський рух, електроліт,
195

спектр випромінювання.
Назва величини

Позначення Значення величини

Гравітаційна стала

G

(6,672 59 ± 0,000 85) · 10-11 м3 · кг-1 · с-2

Швидкість світла у
вакуумі
Магнітна стала*

c

299 792 458 м · с-1

µ0

4π · 10-7 Гн/м = 12,566 370 614...·10-7 Гн/м

Електрична стала

ε0

8, 854187817...· 10-12 Ф/м

Стала Планка

h

(6,6260755 ± 0,0000040) · 10-34 Дж · с

Стала Дірака

ħ

(1,054572 66 ± 0,00000063) · 10-34 Дж · с

Маса спокою електрона

me

(9,1093897 ± 0,0000054) · 10-31 кг

Маса спокою протона
Маса спокою нейтрона

mp

(1,6726231 ±0,0000010) · 10-27 кг
(1,6749286 ± 0,0000010) · 10-27 кг

mn

Елементарний заряд

e

(1,60217733 ± 0,00000049) · 10-19 Кл

Класичний радіус
електрона
Борівський радіус

re

(2,81794092 ± 0,00000038) · 10-15 м

a0

(0,529177249 ± 0,000000024) · 10-10 м

Атомна одиниця маси
(уніфікована)**
Стала Авогадро

а.о.м.
NA

(1,6605402 ± 0,0000010) · 10-27 кг
(6,0221367 ± 0,0000036) · 1023 моль-1

Стала Фарадея

F

(96 485,309 ± 0,029) Кл · моль-1

Стала Лошмідта

n0

(2,686763 ± 0,000023) · 1025 м-3

Стала Больцмана

k

(1,380658 ± 0,000012) · 10 -23 Дж · К-1

Перша стала
випромінення
Друга стала випромінення

c1

(3,7417749 ± 0,0000022) · 10-16 Вт · м-2

c2

(0,01438769 ± 0,00000012) м · Κ

R∞
Стала Рідберга
(10 973 73 1,534 ± 0,013) м-1
* точність визначається числом π. [4]
Гравітаційна стала G - це ф ундаментальна фізична константа, яка
входить в закон всесвітнього тяжіння. Вона чисельно рівна силі, з якою
взаємодіють дві матеріальні точки масами 1 кг кожна, що знаходяться на
відстані 1 м одна від одної. Числове значення G вперше визначив Кавендіш
(1798 р.), використавши кр утильні терези. Більш точне значення G б уло
визначене методом Жолі – Ріхарда. Найбільш точне значення G визначають
динамічним методом – за зміною період у коливань кр ут ильних терезів, яка
зумовлена наближенням взаємодіючих мас.
Швидкість світла у вакуумі с - швидкість поширення будь – яких електромагнітних
хвиль; одна із фундаментальних фізичних сталих; являє собою граничну швидкість
поширення будь – яких фізичних впливів та інваріантна при переході від однієї системи
відліку до іншої. Величина с зв‘язує масу і повну енергію матеріального тіла; через неї
виражають перетворення координат, швидкостей і часу при зміні системи відліку та ін.
Вперше швидкість світла визначив у 1676 р. датський астроном О. К. Ремер за
змінами проміжків часу між затемненнями супутників Юпітера. У 1728 р. її встановив
англійський астроном Дж. Брадлей, виходячи із своїх спостережень аберації світла зірок. На
Землі швидкість світла першим виміряв – за часом проходження світлом точно відомої
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відстані (бази) – у 1849 р. французький фізик А. І. Л. Фізо. Пізніше основні ідеї досліду Фізо
були багаторазово використані в наступних дослідах з визначення швидкості світла.
Отримане американським фізиком А. Майкельсоном в 1926 р. значення с = 299796±4 км/с
було тоді найбільш точним і ввійшло в інтернаціональні таблиці фізичних величин.
Вимірювання швидкості світла у 19 столітті відіграли велику роль у фізиці, додатково
підтвердивши хвильову теорію світла, а також встановили зв‘язок оптики з теорією
електромагнетизму.
Рішенням Генеральної асамблеї Міжнародного комітету з числових даних для науки і
техніки – КОДАТА швидкість світла у вакуумі прийнято вважати рівною 299792458 ± 1,2
м/с.
Електрична стала ε0 – фізична стала, яка входить у рівняння електричного поля
(наприклад, закон Кулона) при запису цих рівнянь у раціоналізованій формі, у відповідності
з якою утворені електричні та магнітні одиниці. ε0 фізичного змісту не має. Вона залежить
лише від вибору системи одиниць.
Магнітна стала µ0 – це коефіцієнт пропорційності, який з‘являється в деяких
формулах з електромагнетизму при їх записі в СІ. Так індукція В магнітного поля і його
напруженість Н зв‘язані для вакууму співвідношенням В = µ0 Н. Магнітна стала фізичного
змісту не має. Вона залежить лише від вибору системи одиниць.
Тільки комбінація ε0 µ0 має реальний фізичний зміст ε0µ0 = 1/с2.
Стала Планка h (квант дії) – фундаментальна фізична константа, що визначає
широке коло фізичних явищ, для яких характерна дискретність величин з розмірністю дії.
Універсальна (молярна)газова стала R – це робота розширення 1 моля ідеального газу
при постійному тиску при нагріванні на 1 К. Її числове значення можна знайти, вимірявши
об‘єм 1 моля ідеального газу при нормальних умовах: тиску 101325 Па і температурі 273,15
К. Універсальну газову сталу визначають також методом відкачування, застосувавши до
двох станів повітря рівняння Менделєєва – Клапейрона. Універсальна газова стала пов‘язана
з іншими фізичними сталими R = k NA.[1; с 55]
Стала Больцмана k рівна відношенню універсальної газової сталої R до сталої
Авогадро NA. Вона пов‘язує енергетичну та абсолютну термодинамічну температуру: Θ = k
T. Стала Больцмана входить в ряд важливих фізичних співвідношень: основне рівняння
МКТ, у вираз для середньої енергії теплового руху частинок, зв‘язує ентропію фізичної
системи з її термодинамічною ймовірністю. Числове значення k отримують на основі даних
про R та NA. Безпосередньо значення сталої Больцмана можна знайти, наприклад, із
дослідної перевірки законів теплового випромінювання.
Французький фізик Жан Перрен експериментально підтвердив теоретично отриману
А. Ейнштейном формулу для середнього квадрата переміщення броунівської частинки
x 2 = 2kTBt . Це дало можливість обчислити числове значення сталої Больцмана k.
В 1932 р. Капплер здійснив експеримент з вивчення обертального броунівського руху.
Стала Авогадро NA рівна числу структурних елементів (атомів, молекул, іонів або
інших частинок), що містяться в 1 молі речовини.
Стала Фарадея F чисельно рівна електричному заряду, який повинен пройти через
електроліт, щоб на електроді виділився один моль одновалентної речовини. Стала Фарадея
рівна добутку сталої Авогадро на елементарний електричний заряд: F = NA e.
Значення F визначалося на основі вимірювань електрохімічного еквівалента срібла.
Стала Стефана – Больцмана σ входить у закон, який визначає повну (для всіх
довжин хвиль) випромінювальну здатність абсолютно чорного тіла. Числове значення сталої
знайдено теоретично на основі формули Планка для функції розподілу енергії у спектрі
2π 5 k 4
.
випромінювання. Виходячи з формули Планка: σ =
15c 2 h 3
Стала Віна входить у закон зміщення Віна, який стверджує, що довжина хвилі, на яку
припадає максимум енергії у спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла обернено
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пропорційна абсолютній температурі: λ maxT = b . Числове значення сталої знайдено
теоретично на основі формули Планка для функції розподілу енергії у спектрі
hc
.
випромінювання. Виходячи з формули Планка: b =
4,965k
Стала Рідберга – фундаментальна стала, яка входить у вираз для рівнів енергії і
частот випромінювання атомів. Якщо вважати, що маса ядра атома нескінченно велика у
порівнянні з масою електрона (ядро нерухоме), то, за квантово-механічними розрахунками
2π 2 me 4
, де e та m– заряд і маса електрона.
R∞ =
ch 3
Стал у Рідберга можна обчислити, вимірюючи довжини хвиль
відповідних ліній у спектрі випромінювання атома водню. Для цих
вимірювань використовують монохроматор.
Наведемо приклади задач, які ілюстр ують визначення деяких фізичних
сталих.
1. Абсолютно чорне тіло підтримується при постійній температурі 1000 К. Площа поверхні
тіла рівна 250,4 см2, а його потужність випромінювання становить 1,42 кВт. Визначити за
цими даними сталу Стефана- Больцмана.
2. Вивести формулу зв’язку борівського радіуса для атома водню із фундаментальними
фізичними константами.
3. Для визначення сталої Больцмана Перрен виміряв розподіл за висотою кулеподібних
частинок гумігуту, які зависли у воді. Він знайшов, що відношення числа частинок в
прошарках, які знаходяться на відстані l = 30 мкм рівне 2,08. Густина частинок

ρ = 1,194 г / см 3 . Густина води ρ = 1 г / см 3 . Середній радіус частинок r = 0,212 мкм ,
температура t = 18 o C . Визначити k.
4. Визначити об’єм, який займає 1 моль ідеального газу за нормальних умов.
5. У процесі електролізу розчину сірчаної кислоти мідь анода переходить у розчин у
вигляді іонів, а на катоді виділяється водень. У результаті експерименту були отримані
такі результати: маса анода зменшилася на 0,3554 г; протягом 1802 с сила струму у колі
становила 0,601 А. Молярна маса міді µ = 63,546 г / моль . За цими даними визначити
число Авогадро.
6. Вивести співвідношення для класичного радіуса електрона. Виразити його через інші
фундаментальні константи.
7. Відтворіть міркування Олафа Ремера з визначення швидкості світла. ( ∆t = 22 хв )
8. Французький фізик Ж.Б.Л. Фуко реалізував висунуту в 1838 р. французьким вченим Д.
Араго ідею використати восьмигранне дзеркало, яке швидко обертається. В одному із
дослідів база (відстань між двома вершинами) становила 35373,21 м. Коли швидкість
обертання збільшували, то при кількості обертів 529,7 об/с спостерігач знову бачив
джерело світла. Користуючись цими даними визначте швидкість світла.
9. Кавендіш з допомогою крутильних терезів визначив гравітаційну сталу. Для
експерименту він використав великі свинцеві кулі М=158 кг, скляні, наповнені ртуттю
кульки m=730 г. Відстань між центрами кульок r=16 см. Кут повороту дзеркальця
Н
∆ϕ = 2 o15′ . Коефіцієнт деформації кручення η = 7,7057 ⋅ 10 −6
. Яке значення для
рад
гравітаційної сталої він отримав?
10. Фотоелектрони, які вириваються із поверхні металу світлом частотою 2,2 ⋅ 1015 Гц ,
повністю затримуються напругою 6,6 В. Електрони, які вириваються світлом частотою
4,6 ⋅ 1015 Гц , затримуються напругою 16,5 В. Визначити за цими даними сталу Дірака.
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АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ У
СИСТЕМІ ВІРТУАЛЬНО УЧБОВОГО КОМПЛЕКСУ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
Анотація. У статті розглядаються можливості удосконалення системи
віртуального учбового комплексу дистанційного навчання шляхом приєднання модуля
конференції.
Ключові слова: SWF – Flash інтегрованій у web інтерфейс який за допомогою якого
безпосередньо здійснюється конференція між користувачами.
Wb UI – графічний web інтерфейс системи.
Wb.DLL – бібліотека системи віртуально учбового комплексу.
Videoconf.dll – бібліотека модуля відео конференції, яка входить до складу інших
бібліотек системи.
Date Base – база даних, використовується для зберігання інформації о користувачах,
сесій, конференцій, груп та інших даних.
Sequence діаграма – діаграма процесу виконання модулем поставлених задач у
реальному часі
Актуальність задачі розроблення модуля забезпечення проведення online конференції
визначається поширенням за останні роки сучасних інформаційних технологій в учбовому
процесі. Особливу увагу виділяють дистанційному навчанню. Дистанційне навчання має свої
переваги над класичними методами.
Перешкодою для створення модуля забезпечення проведення online конференції є
наявність програмного та апаратного забезпечення, що впливає на якість конференції.
Система віртуального учбового комплексу дистанційного навчання призначена для
проведення online уроків з використанням різноманітних мультимедійних модулів, таких як
графічна віртуальна дошка, віртуальна презентація, відео чат, відео конференція. Також
система розрахована на полегшення спілкування лектора з учнем, студентом.
Для створення програмного забезпечення проведення online конференції в мережі
Інтернет достатньо створити канали передачі даних між учасниками конференції та сервером
системи віртуального учбового комплекс дистанційного навчання. Такий функціонал може
бути забезпечений різноманітним програмним забезпеченням. Розроблений програмний
модуль забезпечення проведення online конференції містить флеш об’єкт, який взаємодіє з
медіа сервером. Також флеш об’єкт пов’язаний з веб-інтерфейсом системи віртуального
учбового комплексу дистанційного навчання, що у свою чергу взаємодіє з модулем
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забезпечення віртуальних бізнес-процесів.
Схема взаємодії модулів в системі віртуального учбового комплексу представлена на
рис. 1:

Рис 1. Система віртуального учбового комплексу
Медіа сервер дозволяє обмінюватися різноманітними медіа даними між клієнтам
підключеними до нього, обслуговувати багато поточність, у тому числі транслювати відео
потоки на декілька клієнтів.
Схема роботи системі у реальному часі зображена на рис.2:

Рис 1. Sequence Диаграмма
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Abstract. The article deals with possibilities of improving of the educational virtual learning
complex of distance learning by attaching of conference module.
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Корж Юлія
СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ БАЗ ДАНИХ
З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЗУАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ

Анотація. Зміст статті відображає порядок створення додатків баз даних для
бібліотек з використанням візуальних компонентів, яка має пряму послідовність
відображення кроків створення додатків.
Ключові слова: база даних, SQL Server, дані бібліотеки, мова програмування C#,
додатки WindowsForm.
Приклад простого додатку баз даних.
Створимо простий проект баз даних, який виводить на екранну форму інформацію з
таблиці «Книги» і пов'язану з поточним записом таблиці «Книги» запис таблиці «Студенти»
з бази даних Microsoft SQL Server 2005.
Для цього створимо порожній проект Windows Form. Зовнішній вигляд середовища
розробки приведений на рис.1.
Рис. 1. Порожня форма

На рис.1 вибрана група компонентів «Данные»(«Data»), яка містить компоненти
для доступу до даних та керування ними.
Прив’язка даних БД до форми здійснюється за допомогою компоненту «Binding
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Source». Перенесемо його на форму.
Після розміщення його на формі, середовище MS Visual Studio 2010 приймає
наступний вигляд (рис.2).

Рис.2. Компонент «Binding Source» на формі.
Компонент є не візуальним, тому він відображається на додатковій панелі. Головними
властивостями компоненту є властивість DataSource, що вказує на джерело даних. За
замовчуванням властивість є порожнюю, тому необхідно сформувати її значення. При виборі
даної властивості у вікні властивостей з’являється наступне вікно (рис.3).

Рис.3. Список джерел даних
В даний момент список порожній, тому необхідно створити нове джерело даних,
вибрати команду «Add Project Data Source» для створення нового джерела даних і
з’єднання з ним. З’являється наступне діалогове вікно (рис.4).
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Рис.4. Список джерел даних
Даний діалог показує наступний вибір джерел даних:
• Database – База даних;
• Service – Служба, це деякий сервіс, який представляє дані. Частіше всього це
Web-сервіс;
• Object – Об’єкт для вибору об’єкту, який буде генерувати дані і об’єкти для
роботи з ними.
У нашому випадку необхідно вибрати пункт «База даних» (« Database»).
З’являється вікно вибору з’єднання з даними (рис.5).

Рис.5. Вибір з’єднання з даними
Метою даного діалогу є створення строчки з’єднання, в якій будуть описані параметри
з’єднання для механізму ADO, такі як тип бази даних, її місцезнаходження, імена
користувачів, середовище безпеки тощо.
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У випадаючому діалоговому списку знаходяться всі раніше створені з’єднання. Якщо
необхідного з’єднання у списку немає, то треба використати кнопку «Создать подключение»
(«New connection»). Натискання кнопки ризводить до появи наступного діалогу (рис. 6).

Рис. 6. Створення нового з’єднання
У даному діалозі вибирається тип джерела даних (в даному випадку Microsoft SQL Server
2005), назва бази даних(у даному випадку назва та місцезнаходження файлу бази даних), ім’я
користувача та пароль, які використовуються для підключення до бази даних. Кнопка
«Дополнительно» («Advanced») дозволяє задати велику кількість параметрів, які відносяться
до різноманітних деталей механізму ADO. Використання кнопки «Проверить подключение»
(«Test Connection») дозволить впевнитися у правильності введених параметрів та
працездатності з’єднання.
Наступний крок діалогу пропонує зберегти отриману строчку з’єднання у файлі
налаштувань додатку. Рекомендується прийняти цей вибір для спрощення наступного
розміщення та підтримки програмного продукту.
Останній крок діалогу – це вибір тих таблиць або інших об’єктів бази даних, які
необхідні у даному джерелі даних. Вікно вибору показано на рис. 7.
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Рис. 7. Вибір необхідних таблиць
У даному вікні вибрані таблиці «Книги» и «Студенты». Оскільки інших об’єктів, крім
таблиць, в базі даних не було створено, на рис. 7 відображаються тільки таблиці. На цьому
створення джерела даних завершено. Після натиснення кнопки «Готово» («Finish») поряд з
компонентом BindingSource на формі з’являється компонент DataSet.
Тепер дані, підключені вище, необхідно відобразити на формі. Найпростіший спосіб
відображення даних є використання компоненту DataGridView з групи компонентів Data.
Компонент є візуальним і на формі має наступний вигляд (рис.8).

Рис. 8. Компонент DataGridView
Одразу виникає вікно налаштування компоненту, яке визначає його можливості з
редагування даних: «Включить редактирование» («Enable
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Adding»), «Включить правку» («Enable Editing»), «Включить удаление»
(«Enable Deleting»); можливість зміни послідовності стовбців:
«Включить возможность изменения порядка столбцов» («Enable Column Reordering»); а
також можливість закріплення в «контейнере-родителе».

Для того, щоб компонент міг відображати дані потрібно вибрати джерело даних у
випадаючому списку. Вибір випадаючого списку призводить до появи наступного діалогу
(рис.9).

Рис. 9. Вибір джерела даних для DataGridView
У даному випадку ми вибрали у якості джерела даних таблицю «Книги». Даний вибір
змінює екранну форму наступним чином (рис. 10).
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Рис. 10. Компонент DataGridView відображає структуру таблиці
На рисунку видно, що з’явився ще один компонент BindingSource і компонент
TableAdapter, який працює з таблицею «Книги».
Зверніть увагу, що в design-time або в процесі розробки дані з таблиці не
відображаються.
Тепер необхідно відобразити дані зі зв’язаної таблиці «Студенти». Для цього треба
розмістити на формі ще один компонент DataGridView і в якості джерела даних виберемо
наступне (рис. 11).

Рис. 11. Форма бази даних в роботі
Переміщення по даним за допомогою клавіш переміщення є незручним. Для спрощення
навігації по даним існує компонент BindingNavigator. Помістимо його на форму (рис.12).
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Рис.12. Компонент BindingNavigator на формі.
Даний компонент дозволяє здійснювати навігацію між записами таблиці, добавляти і
видаляти рядки таблиці. Можливості і зовнішній вигляд компонента можна налаштовувати,
так як він являє собою полосу меню ToolStripContainer.
Властивістю, яка визначає таблицю, по якій здійснюється навігація, є властивістю
BindingSource. Встановимо значення цієї властивості, яка дорівнює «Книги BindingSource».
У роботі компонент виглядає наступним чином (рис. 13).

Рис. 13. Компонент BindingNavigator в роботі.
Редагування даних чарунках компонента DataGridView при відповідних налаштуваннях
можливо, але незручно і нераціонально. Частково, важко перевіряти введені значення на
помилки. Тому, для таблиці «Книги» зробимо екранну форму, яка дозволяє відображати дані
в компонентах TextBox і редагувати їх. Для цього розмістимо на формі контейнер типу Panel,
а на ньому три компоненти TextBox наступним чином (рис.14).

Рис.14. Екранна панель для редагування записів таблиці «Книги»
Тепер необхідно здійснити прив’язку компонентів TextBox до відповідних полів таблиці
«Книги». Для цього використовуємо властивість з групи DataBindings – Advanced, показаної
на рис.15.
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Рис.15. Властивість «DataBindings – Advanced»
Вибір даної властивості призводить до появи діалогу, показаного на рис.16.

Рис.16. Вікно діалогу для властивості «DataBindings – Advanced»
Даний діалог дозволяє здійснити не тільки прив’язку даних, але також задати подію, в
рамках якої будуть проводитися оновлення даних, а також форматування даних при їх
виводі.
Для верхнього компоненту TextBox у випадаючому списку Binding виберемо джерело
даних «КнигиBindingSource» і поле джерела – «Name_B». Для середнього і нижнього
компонентів TextBox виберемо те ж джерело даних і поля «Price» і «Pages» відповідно.
Розроблений додаток в роботі виглядає наступним чином (рис.17).
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Рис.17. Прив’язка даних до візуальних компонентів
Оскільки при внесенні змін всі нові дані залишаються тільки на формі. В базі даних вони
не зберігаються, і при повторному виклику додатку, звичайно ж, будуть відсутні. Це
відбувається тому, що дані були завантажені в об’єкт DataSet, який представляє собою копію
таблиці в пам’яті. Усі дії здійснюються з цією копією. Для того, щоб зміни відобразилися в
базі даних, необхідно виконати метод Update класу TableAdapter. Таким чином, в
розробленому додатку необхідно розмістити кнопку «Обновить» і записати в обробник
подію Click наступний програмний код:
книгиTableAdapter.Update(bDBooksDataSet);
студентыTableAdapter.Update(bDStudentsDataSet);
Даний код оновлює інформацію в таблицях «Книги» і «Студенты», що є джерелом
даних. Відзначимо, що даний метод є перевантаженим, і його варіанти дозволяють оновляти
як окремий рядок таблиці, так і групу рядків.
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Жосан І.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГНУЧКОСТІ З УРАХУВАННЯМ СЕНСЕТИВНИХ
ПЕРІОДІВ У ДІВЧАТ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація. У статті розглядаються питання підвищення ефективності гнучкості
дівчат шкільного віку з урахуванням їх сенситивних періодів. Встановлено, що спеціальні
фізичні вправи, які носять активно-пасивний, пасивний характер, вправи з обтяженням та
без обтяжень здійснюють найбільш ефективний вплив на розвиток гнучкості у дівчат.
Ключові слова: гнучкість, сенситивний період, спеціальні фізичні вправи.
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Постановка проблеми. Організація процесу фізичного виховання школярів, має
велике значення для виховання здорового підростаючого покоління. Особливу роль відіграє
в цьому процес виховання фізичних якостей, який впливає більш ефективно, якщо його
проводити з урахуванням сенситивних періодів для дітей різних вікових груп. Тому важливе
значення в гармонійному розвитку дітей та підлітків набуває виховання фізичних якостей:
гнучкості, сили, швидкості, спритності, витривалості. Найбільш суттєвою і значущою якістю
в фізичному вихованні є гнучкість[1,2,3,4]. Для загального стану здоров’я людини особливу
роль відіграє гнучкість хребетного стовпа, тому що, хребетний стовп є важливою складовою
частиною опорно-рухової системи.
Результати дослідження. У процесі дослідження приймали участь 72 дівчини різних
вікових груп. Класи 3-А, 6-А, 9-А були контрольні, 3-Б, 6-Б, 9-Б експериментальні.Уроки
фізичної культури проводилися у всіх класах 2 рази на тиждень, тривалість яких була 45
хвилин. В основній частині уроку в експериментальних класах 3-Б, 6-Б, 9-Б ми відводили 10
хвилин на спеціальні фізичні вправи, які поліпшують рівень розвитку гнучкості хребетного
стовпа.
Після застосовування відповідної методики у дівчат 3-х класів, ми визначили рівень
розвитку , отримали результати досліджень, які викладені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Результати підвищення рівня рухомості хребетного стовпа у дівчат 3-х класів
Контрольний
Експериментальний
Тестування
(n = 11)
(n = 12)
Гнучкість в
%
Гнучкість в
%
(см)
(см)
І

6,2

100

6,1

100

ІІ
% приріст

6,8
0,6

109
9

7,1
1

113
13

Як ми бачимо, з таблиці 1. середній показник рівня розвитку рухомості хребетного стовпа
у дівчат контрольного класу дорівнював 6,2 см, що складає 100%, та 6,8 см, складає 109%. В
експериментальному (3-Б) класі середній показник дорівнював 6,1 см, що складає 100%, та
7,1 см, що складає 113%
.
Таблиця 2
Результати підвищення рівня рухомості хребетного стовпа у
дівчат 6-х класів
Контрольний
Експериментальний
Тестування
(n = 13)
(n = 12)
Гнучкість в
%
Гнучкість в
%
(см)
(см)
І
8,3
100
8,2
100
ІІ
8,9
107
9,3
112
% приріст
0,6
7
1,1
12
Показники рухомості хребетного стовпа в началі дослідження в контрольному (6-А)
класі дорівнювали (8,3 см), в відсотках 100%, у другому тестуванні показник дорівнював
(8,9 см), що складає 107%. З наведеної таблиці ми бачимо, що в експериментальному класі
(6-Б) середній арифметичний показник при І тестуванні дорівнював (8,2 см), в відсотках
100%, в ІІ тестуванні (9,3 см), що складає 113%.
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Таблиця 3
Результати підвищення рівня рухомості хребетного стовпа у дівчат 9-х класів
Контрольний
Експериментальний
Тестування
(n = 12)
(n = 12)
Гнучкість в
%
Гнучкість в
%
(см)
(см)
І
12
100
12,1
100
ІІ
14
116
14,7
122
приріст
2
16
2,6
22
Виходячи з отриманих даних, ми бачимо, що гнучкість хребетного стовпа у дівчат
контрольного (9-А) класу дорівнює 12 см, що складає 100%, та 14 см,–116%. Результати
експериментального (9-Б) класу дорівнюють 12,1 см, що складає 100%, та 14,7 см, що
складає 122%.
Проаналізувавши результати рівня розвитку рухомості хребетного стовпа дітей
молодшого, середнього шкільного віку та підлітків, ми можемо побачити відсоткові
прирости гнучкості, які ми отримали в результаті дослідження.
Таблиця 4
Порівняльна таблиця результатів приросту рухомості хребетного стовпа з урахуванням
сенситивних періодів в %
_
3
6
9
Клас
Дівчата
9
7
16
К

Різниця %

Е

13

12

22

_

4

5

6

Виходячи з отриманих результатів, що наведені в таблиці 4, ми бачимо, що найвищий
приріст гнучкості хребетного стовпа спостерігається в віці 14–15 років, тобто у дівчат він
складає 6%. Цей значний приріст обумовлюється тим, що саме в ці роки проходить
найсприятливий приріст цієї якості.
Висновки:
Гнучкість – це одна із суттєвих ознак фізичної підготовки дітей різних вікових
груп. Найбільш інтенсивними періодами підвищення рухомості хребетного стовпа: у
дівчат в період від 9–15 років показники рухомості хребетного стовпа при активних
рухах зростають, але зріст відбувається нерівномірно, най великі показники рухомості
хребетного стовпа у дівчат 14–15 років; з 14 років знову починає більш активний
приріст.
2.
Для ефективності розвитку гнучкості рекомендується використовувати спеціальні
фізичні вправи, які носять активно-пасивний, пасивний характер, вправи з обтяженням
та без обтяжень.
3.
При порівнянні результатів приросту рухомості хребетного стовпа між
контрольними і експериментальними класами і яких застосовувались викладена нами
методика і класах урок фізичної культури, який проводився традиційно ми побачили
різницю приросту між контрольними та експериментальними класами. Таким чином ми
можемо стверджувати, що найбільш значний приріст рухомості хребетного стовпа
спостерігається в учнів 3-х та 9-х класів, що і підтверджує вплив сенситивних періодів
на ефективність виховання гнучкості.

1.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности
гибкости девушек школьного возраста с учетом их сенситивных периодов. Установлено,
что специальные физические упражнения, которые носят активно-пассивный, пассивный
характер, упражнения с отягощением и без обременений осуществляют наиболее
эффективное влияние на развитие гибкости у девушек.
Ключевые слова: гибкость, сенситивный период, специальные физические
упражнения.
Summary. The article deals with the efficiency flexible girls of school age with their sensitive
periods. Determined that special physical exercises that are active-passive, passive, exercise with a
burden and no charges carry the most effective influence on the development of flexibility in girls.
Key words: flexibility, sensitive period, special exercise.
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Ліманська Наталія

МІКРОБІОТА ПУХЛИННИХ ТКАНИН ВИНОГРАДУ
Анотація. Чисельність бактерій у пухлинних тканинах винограду сорту Каберне
Совіньон, що культивується в Одеській області, складала від (1,3 ± 0,8) х 104 КУО/г до (6,3 ±
0,8) х 105 КУО/г. ПЛР-аналіз ДНК бактерій показав наявність збудників бактеріального
раку у 80% пухлин, відібраних у 2010 році.
Ключові слова: Agrobacterium, мікробіота винограду, полімеразна ланцюгова реакція
На виноградниках багатьох країн світу, особливо – у розсадницьких комплексах,
рослини уражуються бактеріальним раком – захворюванням, що призводить до утворення
пухлин, які перешкоджають нормальному руху води та метаболітів у рослині. Якщо пухлина
велика, а часто це відбувається у молодих рослин, в яких швидкість росту висока, то
розростання пухлинних тканин призводить до загибелі кущів. При висадженні інфікованого
матеріалу відсоток загиблих рослин на винограднику може складати 75 % [2].
Збудниками бактеріального раку на винограді у переважній кількості випадків є
Agrobacterium vitis, інколи – Agrobacterium tumefaciens [4, 8]. У дійсний час застосовується й
нова номенклатура назв бактерій - Rhizobium vitis і R. radiobacter [12]. Концентрація
патогенних агробактерій у пагонах винограду за даними різних авторів складає від 4 х 102
кл/мл [11] до 15,4 х 103 кл/мл [9].
Для розробки методів захисту рослин від бактеріального раку важливим кроком є
утворення колекції патогенних штамів A. vitis і A. tumefaciens, виділених з місцевості
дослідження. На таких штамах буде перевірятися вплив запропонованих біологічних або
хімічних препаратів. Пухлинні тканини є найкращим джерелом патогенних штамів
агробактерій.
Метою роботи було виділення представників мікробіоти пухлин винограду, облік їх
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чисельності та пошук серед них патогенних штамів агробактерій.
Матеріали і методи досліджень.
Дослідження проводили у липні 2010 та 2011 рр. Відбирали пухлинну тканину з
кущів сприйнятливого сорту Каберне Совіньон, що культивується в Одеській області.
Пухлини ретельно мили під проточною водою, ополіскували стерильною дистильованою
водою і сушили на повітрі. Тканину новоутворень розтирали в стерильній дистильованій
воді і 100 мкл суспензії пухлини висівали на середовище Рой і Сасера [10]. Через 5 днів
культивування при 25 ºС підраховували кількість колонієутворюючих одиниць (КУО), що
виросли після посіву суспензії пухлинних тканин. Статистичні розрахунки здійснювали за
допомогою пакету прикладних програм “Excel”.
З метою пошуку патогенних штамів агробактерій проводили полімеразну ланцюгову
реакцію (ПЛР). Для виділення ДНК агробактерій використовували модифіковану Szegedi and
Bottka (2002) методику вилучення ДНК тепловим лізисом культури [11]. Надосадову рідину,
яка містить ДНК, в об’ємі 5 мкл вносили до реакційної суміші [7].
Реакційну суміш для проведення ПЛР готували згідно методики, запропонованої J.
Haas et al. (1995). ПЛР проводили з праймерами до послідовностей ipt (5’– GAT CG(G/C)
GTC CAA TG(C/T) TGT - 3' і 5' – GAT ATC CAT CGA TC(T/C) CTT - 3') [7]. Реакційна
суміш для проведення ПЛР об’ємом 20 мкл містила: 5,8 мкл дейонізованої води; 4 мкл 5х
ПЛР буфера (“АмплиСенс”, Росія); 2,0 мкл 2 мМ дезоксинуклеозидтрифосфатів (200мкМ);
1,0 мкл кожного із 10 мМ праймерів (0,5 мкМ); 0,4 мкл Taq-полімерази, 5 Од/мкл (2 Од); 0,8
мкл 50 мМ Mg++ (2 мМ Mg++); 5 мкл проби ДНК. Усі реагенти фірми “АмплиСенс”, Росія.
Використовували параметри ампліфікації згідно Haas et al. [7]. Ампліфікацію
здійснювали у ампліфікаторі “BioRad” (США). За позитивний контроль мали патогенний
штам A. tumefaciens С58, за негативний контроль – дейонізовану воду. Електрофорез
продуктів ПЛР проводили в 1,5 % агарозному гелі. Трисборатний буфер для електрофорезу
містив бромид етидію (“АмплиСенс”, Росія). Результати ПЛР враховували за наявності
поодиноких ампліконів розмірами 427 п.о. Гель фотографували в ультрафіолетовому світлі з
довжиною хвилі 214 нм за допомогою відеосистеми “BioRad” (США).
Результати дослідження та їх обговорення.
Виділення мікроорганізмів з пухлинних тканин винограду показало, що чисельність
представників мікробіоти у різних рослинах складала від (1,3 ± 0,8) х 104 КУО/г до (6,3 ± 0,8)
х 105 КУО/г (табл.).
Таблиця
Чисельність мікроорганізмів у пухлинних тканинах винограду
2010 р.
2011 р.
№ зразка
КУО/г
Результат ПЛР
КУО/г
Результат ПЛР
5
4
1
(4,7 ± 1,4) х 10
+
(5,3 ± 0,7) х 10
4
4
2
(3,5 ± 0,3) х 10
+
(2,4 ± 1,5) х 10
3
(1,3 ± 0,8) х 104
+
(1,8 ± 0,4) х 105
4
(5,4 ± 2,3) х 105
+
(3,2 ± 1,1) х 104
5
(6,2 ± 1,2) х 104
(4,7 ± 0,4) х 104
4
4
6
(3,4 ± 0,5) х 10
+
(2,1 ± 0,7) х 10
7
(6,3 ± 0,8) х 105
+
(5,8 ± 2,1) х 104
4
5
8
(2,4 ± 1,5) х 10
(2,7 ± 1,6) х 10
5
4
9
(2,2 ± 0,8) х 10
+
(3,1 ± 1,4) х 10
10
(4,2 ± 0,7) х 105
+
(2,8 ± 1,1) х 105
Розбіжності у кількостях мікроорганізмів можна пояснити різним
станом дослідних рослин – а саме, умовами к ультивування (рослини
розташовуються на пониззі або на пагорбі, і це веде за собою більшу/меншу
зволоженість гр унту і відповідно – присутність бактерій у ризосфері і у
стеблах винограда), типом п ухлини (первинна або вторинна), віддаленістю від
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основних судин.
ПЛР-аналіз ДНК бактерій з колоній, що виросли при посіві на
середовище Рой і Сасера, показав наявність зб удників бактеріального рак у у
80% п ухлин, відібраних у 2010 році (рис.).

Рис. Електрофореграма ампліконів ПЛР-аналізу ДНК бактерій пухлинної тканини
винограду з праймерами до послідовності ipt: 2, 8, 11 - ipt-позитивні штами; 1, 3 – 7, 9, 10 – з
пухлин ipt-позитивні штами не виділялися; 12 – позитивний контроль A. tumefaciens С58; 13
– негативний контроль; М – маркери молекулярної ваги (200, 300, 400, 500, 800 п.о.).
Відповідно, для 20 % зразків виділення патогенних штамів
Agrobacterium із пухлинної тканини виноград у не б уло можливим. У
пухлинах, які б ули відібрані для аналізу у 2011 році, патогенні агробактерії не
б ули виявлені взагалі.
Дослідження, проведені нами раніше у 2003 – 2006 рр., також вказували на те, що
збудники бактеріального раку не виявлялися у всіх пухлинах, а саме – у 40 % зразків.
Отримані результати підтверджують дані інших дослідників, про те, що патогенні
агробактерії не завжди вдається виділити із пухлин уражених рослин [1, 5, 6]. Так, J. Cubero
et al. (1999) методом ПЛР виявили патогенні агробактерії у 43 із 57 (76 %) досліджуваних
пухлин різних видів рослин. Імовірно, патогенні агробактерії присутні у досліджуваних
пухлинах у невеликих кількостях, або ж пухлини були спричинені LHR-штамами, у котрих
відсутній ген ipt. Можливо також, що штами, які спричинили пухлини, втратили
досліджуваний ген патогенності.
C. Belanger et al. (1995) виявлено, що у пухлинах утворюються авірулентні мутантні
форми штамів, яких первинно використовували для зараження. З часом кількість мутантних
форм у пухлинах рослини-хазяїна збільшувалася. Дослідники припускають, що поява
непатогенних форм агробактерій у пухлинах рослин є результатом індукованих рослиноюхазяїном мутацій, відповідальних за проявлення патогенних ознак бактерій [3].
Виходячи із результатів наших досліджень, можна припустити, що подібний процес
появи авірулентних форм має місце і у винограду. Необхідними є подальші дослідження з
цієї проблеми, оскільки вони дозволять отримати нові дані щодо імунітету рослин проти
бактеріального раку і впливу факторів макроорганізму на штами, що спричинили
інфекційний процес.
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Аннотация. Численность бактерий в опухолевых тканях винограда сорта Каберне
Совиньон, культивируемого в Одесской области, составила от (1,3 ± 0,8) х 104 КОЕ/г до (6,3
± 0,8) х 105 КОЕ/г. ПЛР-анализ ДНК бактерий показал наличие возбудителей
бактериального рака в 80% опухолей, отобранных в 2010 г.
Ключевые слова: Agrobacterium, микробиота винограда, полимеразная цепная
реакция
Annotation. Amount of bacteria in tumour tissues of grapevine cultivar Cabernet Sauvignon
cultivated in Odessa region, ranged from (1,3 ± 0,8) х 104 CFU/g to (6,3 ± 0,8) х 105 CFU/g. PCRassay of bacterial DNA revealed the presence of crown gall agents in 80% of tumours collected in
2010.
Key words: Agrobacterium, grapevine microbiota, polymerase chain reaction.
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САЙТ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. Дана робота присвячена аналізу процесів студентського самоврядування
на факультеті вищого навчального закладу, вимог до інформаційного ресурсу підтримки цих
процесів, проектуванню та реалізації спеціалізованого Інтернет-ресурсу підтримки процесів
студентського самоврядування на факультеті ВНЗ.
Ключові слова: студентське самоврядування, сайт.
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Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі - невід'ємна частина
громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі, їх участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Найважливішою умовою успішного функціонування будь-якої структури управління
є оперативний та ефективний обмін інформацію між підрозділами, що дозволяє їм
реалізовувати свої потреби на основі тих знань або тієї інформації, якою вони володіють.
Інформаційні системи, що впроваджуються у ВНЗ, дозволяють оперативно отримати
інформацію про навчальний процес, матеріальні і кадрові ресурси ВНЗ, обмінюватися
інформацією, здійснювати облік і контроль за успішністю тощо.
На даний момент у деяких вищих навчальних закладах України створено для власних
потреб спеціалізовані Інтернет-ресурси або локальні ресурси, які підтримують процеси
управління ВНЗ та процеси підтримки традиційних та дистанційних форм навчання. Ці
інформаційні ресурси використовують, насамперед, адміністратори, викладачі та студенти
ВНЗ з навчальними цілями.
Впровадження та удосконалення різноманітних форм студентського самоврядування,
суспільного життя студентів у діяльність факультетів ВНЗ є однією з форм демократизації
вищого навчального закладу, його наближення до європейських стандартів.
Самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська
діяльність студентів, яка здійснюється у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед
студентськими колективами.
У провідних європейських університетах саме процеси студентського самоврядування
займають основне місце у структурах відповідних університетських Інтернет-ресурсів.
Надання студентському самоврядуванню підтримки через університетські Інтернетресурси, збільшення ефективності студентського самоврядування за рахунок мобільного
обміну інформацією між органами студентського самоврядування та своєчасного
висвітлення результатів їх роботи є актуальною проблемою для українських ВНЗ.
Впровадження електронного самоврядування у ВНЗ сприяє розвитку електронної
демократії задля досягнення європейських стандартів якості електронних послуг, відкритості
та прозорості влади для людини та громадянина, громадських організацій. При цьому мова
йде не про інформатизацію наявної системи ВНЗ, а про використання можливостей ІТ для
переходу до відносин, орієнтованих на задоволення потреб студентів, що передбачає:
• підвищення якості та доступності послуг ВНЗ для студентів;
• забезпечення відкритості інформації про діяльність органів ВНЗ та органів
студентського самоврядування, розширення доступу до неї та надання можливості
безпосередньої участі студентів у процесах підготовки та експертизи проектів рішень,
які приймаються на всіх рівнях ВНЗ.
Стратегічні завдання розвитку електронного самоврядування необхідно визначити
відповідно до тих переваг, які надають ці технології у розвитку ВНЗ:
• забезпечення прав студентів на віддалений доступ до всіх видів відкритої
інформації ВНЗ, що має індивідуальну та суспільну значимість;
• подолання інформаційної нерівності.
Організаційні та технологічні основи електронного самоврядування
повинні
забезпечувати:
• розвиток і широке впровадження засобів забезпечення віддаленого доступу до
інформації про діяльність ВНЗ;
• впровадження інформаційних систем планування і звітності та створення єдиної
системи контролю результативності діяльності ВНЗ.
Мета даного проекту – проаналізувати існуючі форми студентського самоврядування
на факультеті ВНЗ, сформулювати вимоги користувача до інформаційного ресурсу
підтримки студентського самоврядування, архітектуру та технології створення
спеціалізованого Інтернет-ресурсу, який функціонує як віртуальний простір (портал) для
активного, багатогранного студентського спілкування, створення додаткових стимулів для
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плідного самостійного навчання, взаємодопомоги, зближення інтересів студентів.
Завдання проекту:
1. Аналіз предметної області Інтернет-ресурсу та розробка системних вимог до
програмного продукту.
2. Проектування та реалізація Інтернет-ресурсу «Сайт студентського самоврядування».
3. Реєстрація, виробничі випробування та вдосконалення програмного продукту «Сайт
студентського самоврядування».
Розглянемо процес створення Інтернет-ресурсу «Сайт студентського самоврядування»
на прикладі створення сайту студентської ради факультету фізики, математики та
інформатики Херсонського державного університету.
Аналіз предметної області. Органом студентського управління на факультеті вищого
навчального закладу є студентська рада. Студентська рада структурно складається з
наступних
секторів:
наукового,
учбового,
культурно-масового,
інформаційнопросвітницького, спортивно-масового сектору, об’єднань за інтересами тощо. Кожен з
секторів містить ініціативну групу студентів (керівництво сектору) та своїх представників у
кожній академічній групі.
Для розробки Інтернет-ресурсу «Сайт студентського самоврядування» було обрано
платформу Content management system (CMS) WordPress.
Проектування сайту передбачає аналіз загальної структури, змісту інформації та
гіперпосилання.
Під час розробки структури Web-сайту використано гібридний метод, який представляє
суміш стандартного методу і методу павутини. Це дозволяє опинитись у будь-якому
документі безпосередньо з основної офіційної сторінки, при цьому самі документи також
посилаються один на одного.
Основна сторінка

Стандартний спосіб організації Web-сторінок

При створенні Web-сайту проаналізовано та обгрунтовано назви інформаційних
розділів, їх кількість та чітку структурованість сторінок, виходячи з завдань інформаційної та
комунікаційної діяльності студентської ради, розроблено та впроваджено в проект сайту
власний дизайн.
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На головній сторінці проекту розташоване головне меню порталу, у пунктах якого
розміщується інформація про студентський актив факультету, звязки з зовнішніми
структурами, новини студентського життя, нормативні документи вузу і факультету,
регламент роботи та висвітлено роботу кожного сектору.
Під час реалізації Інтернет-ресурсу «Сайт студентського самоврядування» за
допомогою платформи CMS WordPress:
• проведено пошук та аналіз існуючих модулів CMS;
• проналізовано можливості редагування сторінок сайту, Rich-редакторів обраної
системи;
• розроблено новий проект сайту на базі CMS;
• розроблено програмне забезпечення системи: створені шаблони і модулі
системи.
Сайт http://studrada.ho.ua/ зареєстровано на безкоштовному хостингу. Студенти,
відповідальні за роботу з сайтом у кожному секторі студентської ради факультету фізики,
математики та інформатики наповнюють сторінки сайту контентом.

Головна сторінка сайту студентського самоврядування
Створений сайт має такі можливості:
• Висвітлювати діяльність студентського самоврядування;
• Відтворювати аудіо та відео файли;
• Завантаження зображень та відтворення їх в режимі слайд-шоу;
• Створення акаунтів користувачів сайту з різними рівнями доступу(читач,
редактор, адміністратор).
На сайті висвітлюються актуальні новини зі студентського життя, робота наукового,
учбового,
культурно-масового,
інформаційно-просвітницького,
спортивно-масового
секторів, створено навчально-методичний розділ для поліпшення самостійної роботи
студентів, планується створення в рамках даного Інтернет-ресурсу форуму для спілкування
студентів між собою на наукові та інші теми.
Сайт студентського самоврядування http://studrada.ho.ua/ проходить етап апробації,
аналізу, тестування та вдосконалення. Сайт функціонує та продовжує свій розвиток.
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ЗАСОБИ ЗБІЛЬШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ НА
ЗАНЯТТЯХ ОЗДОРОВЧОЮ АЕРОБІКОЮ
Анотація. В статті проаналізовані основні засоби збільшення інтенсивності
навантаження відповідно до типів та частини занять з оздоровчої аеробіки.
Ключові слова: аеробіка, інтенсивність, навантаження, тривалість, вправи,
оздоровлення.
Постановка проблеми. Оздоровче тренування чітко відрізняється від спортивного.
Якщо спортивне тренування передбачає використання фізичних навантажень в цілях
досягнення максимальних результатів, то оздоровче – в цілях збільшення або підтримки
рівня дієздатності і здоров'я.
Але щоб добитись вираженого оздоровчого ефекту, фізичні вправи повинні
супроводжуватись значними витратами енергії і давати довге рівномірне навантаження
системи дихання і кровообігу, забезпечуючи подачу кисню тканинам, повинна бути
виражена аеробна спрямованість.
Для того, щоб заняття з оздоровчої аеробіки діяло на людину тільки позитивно
поступове нарощування інтенсивності і тривалості навантажень [1; с.46].
Мета роботи – проаналізувати особливості збільшення інтенсивності навантаження
під час занять аеробікою.
Результати дослідження. Багато фахівців [2; с.34, 5; с.112] у галузі фізичного
виховання відзначають наявність оздоровчого ефекту при використанні в заняттях аеробних
вправ особами різного віку, рівня фізичної підготовленості і стану здоров'я. Аеробні вправи є
універсальним засобом у профілактиці різних захворювань, в тому числі і вікових. У людей,
що регулярно займаються оздоровчої аеробікою, спостерігається збільшення аеробної
працездатності і витривалості. Ці позитивні зміни включають покращення життєвої ємності
легень, об'єму крові і рівня гемоглобіну, ударного та хвилинного об'єму кровообігу та ін.
В процесі занять аеробікою парад інструктором постає питання збільшення
інтенсивності навантаження.
Інтенсивність - це ступінь напруженості тренувального процесу, в ході якого
займаються витрачають певну кількість енергії за одиницю часу. Її основним показником є
пульсовий режим. Максимально допустима норма становить 220 ударів на хвилину мінус вік
(в роках). Заняття має низьку інтенсивність, якщо частота серцевих скорочень в процесі
тренування не перевищує 60% від максимального показника, 60-80% від максимального
показника відповідають режиму середньої інтенсивності, 80- 90% - режиму високої
інтенсивності, 90% і вище - позамежний показник [3; с.62].
У аеробіки розрізняють вправи, які виконуються за низьким (ударним) навантаженням
(Low impact або Lo) і високим (ударним) навантаженням (Higt impact або Hi). У даному
випадку слово «impact» позначає поштовхову навантаження, що надається на суглоби і
хребет при виконанні різних варіантів ходьби, бігу та стрибків.
При виконанні вправ з низьким (ударним) навантаженням (Lo) одна стопа як мінімум
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повинна знаходитися на підлозі, а руки не повинні підніматися вище рівня плечей (у
горизонтальній площині). Під час занять з аеробіки часто використовуються різні комбінації
рухів рук і ніг з різним навантаженням.
При рухах з високим (ударним) навантаженням (Hi) обидві ноги на короткий час
відриваються від підлоги (тобто рух виконується з фазою польоту), а руки піднімаються
вище рівня плечей. Для Low impact рекомендують використовувати музичний супровід з
частотою 120-130 акц/хв., а для High impact від 130 до 160 (дуже рідко більше 160) акц/хв.
З метою збільшення інтенсивності навантаження є наступні варіанти дій:
1. Використання рухів руками на трьох рівнях; збільшення кількості повторів;
збільшення темпу музичного супроводу; використання махів ногами; підскоки; стрибки;
перенос ваги тіла.
2. Підбір музичного супроводу. Музика повинна бути записана в режимі non stop та
враховувати смаки клієнтів. Обов’язково треба підраховувати кількість ударів (в мелодії) на
хвилину. В залежності від частини заняття та типу вправ кількість музичних ударів за
хвилину змінюється та становить:
- 100 уд./ хв - постстрейчінг (комплекс вправ на розвиток гнучкості наприкінці
заняття);
- 110-130 уд./хв. – вправи на підлозі;
- 120-140 уд./хв. – розминка, престрейчінг (комплекс вправ на розвиток гнучкості на
початку заняття), заминка;
- 130-160 уд./хв. – аеробні вправи [2; с.35].
Отже, розробка і проведення заняття з аеробіки вимагає більш поглибленої
попередньої підготовки інструктора, який повинен підібрати музику з певним числом
ритмічних ударів в хвилину, записати фонограму для всієї програми без перерв в звучанні
музики, підібрати і розподілити по уроку різні вправи і з'єднання, розучити програму і уміти
навчати управляти навантаженням в подальших заняттях і т.д.
У кожній з частин уроку аеробіки можна виділити деякі характерні для даного
напряму оздоровчих занять фрагменти, що дозволяють вирішувати певні індивідуальні
завдання [4; с.56].
У підготовчій частині уроку використовуються вправи, що забезпечують поступове
підвищення частоти серцевих скорочень, збільшення температури тіла, підготовку опорнорухового апарату до подальшого навантаження і посилення притоку крові до м'язів,
збільшення рухливості в суглобах.
У основній частині уроку необхідно домогтись: збільшення частоти серцевих
скорочень до рівня "цільової зони", підвищення функціональних можливостей різних систем
організму (серцево-судинної, дихальної, м'язевої), підвищення витрати калорій при
виконанні спеціальних вправ.
У заключній часині уроку використовуються вправи, що дозволяють: поступово
знизити обмінні процеси в організмі, знизити частоту серцевих скорочень до рівня близького
до вихідного [2; с.34].
При постійних заняттях оздоровчою аеробікою і використанні заздалегідь
розроблених стандартних програм потрібно дотримуватись рекомендацій по тривалості їх
вивчення, що базуються на адаптації організму до навантаження:
- Один (два) тижні виконувати стандартне навантаження, розучувати танцювальні
з'єднання і вдосконалювати техніку рухів.
- Один (два) тижні підвищувати навантаження за рахунок збільшення тривалості
уроку (на 10%). У стандартній програмі збільшити кількість повторень різних "блоків"
вправ.
-Два (чотири) тижні продовжити підвищення навантаження, збільшивши тривалість
уроку ще на 10% або збільшивши інтенсивність вправ.

221

Таблиця 1.
Характеристика навантаження відповідно до різних типів занять

Тип заняття

Частини уроку

Тривалість (хв.)

Частота серцевих
скорочень, що
планується
(ударів в
хвилину)

Початковий

Урок:
розминка
стретчинг
аеробіка
заминка

30-40
2-5
3-4
12-25
2-5

110-150
90-120
110-90
130-150
90-100

Силовий

Урок:
розминка
стретчинг
калистеника
заминка

35-40
2-5
3-4
15-20
2-5

110-150
90-120
100-150
90-130
80-90

Ударний

Урок:
розминка
стретчинг
аеробний
"пікова"
аеробна заминка

30-40
2-5
3-4
10-15
10-15
2-5

150-190
90-120
110-90
130-150
160-200
до 110

Танцювальнорозігріваючий

Урок:
розминка
танцювальна
заминка

15-20
2-5
7-12
2-5

до 110
90-120
140-180
до 110

Висновки. Аеробіка - це рух під музику, що стимулює роботу серцево - судинної та
дихальної систем і сприяє корекції ваги тіла. Аеробні вправи відносяться до таких видів
фізичного навантаження, коли необхідна наявність кисню протягом тривалого часу. У
результаті відбуваються сприятливі зміни в легенях, серці і судинній системі. Програма
повинна виключати ризик одержання травм, а також розвитку серцево-судинних
захворювань та бути побудована таким способом, щоб люди поступово
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Аннотация. В статье проанализированы основные способы увеличения интенсивности
нагрузки в соответствии с типами и части занятий оздоровительной аэробики.
Ключевые слова: аэробика, интенсивность, нагрузки, продолжительность,
упражнения, оздоровления.
Summary. The paper analyzed the basic means to increase the intensity of load according to
types and classes of recreational aerobics.
Keywords: aerobics, intensity, pressure, duration, exercise, recovery.
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Ткачук Максим

АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО АНАЛІЗУ НА
ПЛАГІАТ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН.
Анотація. У роботі дається порівняльне експериментальне дослідження найбільш
популярних сучасних методів виявлення нечітких дублікатів для текстових документів.
Наводиться оцінка показників повноти. Запропоновано новий алгоритм, що має високі
показники якості.
Ключові слова: проектування, аналіз, плагіат, канонізація.
Актуальність задачі проектування нечітких дублікатів документів визначається
різноманітністю сфер застосування, в яких необхідно враховувати подібність текстових
документів зокрема: вирішення проблеми плагіату або копірайта і ряд інших.
Основою задачею є визначення процентного рівня дублікату текстів, а не виявлення
абсолютної ідентичності вхідних текстів. В цьому і полягає суть теорії нечітких множин.
Основною перешкодою для успішного вирішення даної задачі є досить великий об'єм
даних, що прямопропорцонально впливає на швидкість виконання алгоритму.
В 1997 р. A. Broder запропонували новий, ”синтаксичний” метод оцінки подібності
двох документів, заснований на представлені документу в вигляді множини все можливих
послідовностей фіксованої довжини k, які складається із сусідніх слів. Такі послідовності
були названі ”шинглами”. Два документа рахувалися подібними, якщо їх множини шинглів
істотно перетиналися. Подальшим развитком концепцій A. Broder були дослідження D.
Fetterly , A. Broder. Суттєві переваги алгоритму D. Fetterly в порівнянні з дослідженнями A.
Broder полягала в тому, що, по-перше, будь-який документ (в том числі і дуже малий) завжди
можна представити вектором фіксованної довжини, і, по-друге, подібність визначається
простим порівнянням координат вектора і не потребує (як в A. Broder) виконання теоретикомножинних операцій
Реалізація алгоритму включає в себе кілька етапів:
•
Канонізація текстів
•
Розбиття текстів на шингли.
•
Пошук однакових послідовностей.
Канонізація текстів приводить оригінальній вигляд тексту до єдиної нормальної
форми. Текст очищується від слів, які не несуть суттєвої смислової загрузки. Також на етапі
канонізації є можливість приведення основних частин речення до початкових форм.
Шинглом є чітка послідовність сусідніх слів тексту. Оскільки проблема алгоритму
полягає у кількості порівнянь, тобто вона негативно впливає на швидкість виконання
алгоритму. За цих умов в залежності від розміру канонізованих данних визначається
довжина шинглу, тобто довжина шинглу прямопропорціонально впливає на розмір текстів
Також для покращення ефективності алгоритму кожному шинглу зіставляється хеш код, що
дозволяє виконувати порівняння з більшою частотю.
У процесі пошуку однакових послідовностей об’єктами порівняльних методів є пошук
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однакових хеш кодів, і вихідними данними мають бути процентне співвідношення
однаковості текстів.
Основна ідея дослідження полягала в тому, щоб, використовуючи різні набори
текстових документів (загальнодоступні колекції, наукові роботи, тощо), оцінити якість
одного з найбільш відомих, і ефективних з обчислювальної точки зору алгоритмів
визначення нечітких дублікатів.
Алгоритм показав практично 100% повноту і точність на тестових експериментах.
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Троцан Ірина

ЗМІНИ В ЗАСТОСУВАННІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Анотація. У статті проаналізовано основні зміни в спрощеній системі
оподаткування. Окреслено пріоритети та напрями реформування спрощеної системи
оподаткування.
Ключові слова: спрощена система оподаткування, платники єдиного податку, ставки
єдиного податку.
До запровадження спрощеної системи оподаткування всі підприємства в Україні
оподатковувались за однаковими правилами. Це викликало значне навантаження на малі за
обсягами діяльності та кількістю зайнятих підприємств. Переломним моментом у цій
ситуації став Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва",
який набув чинності 1 січня 1999 р., підкресливши визначальну роль таких суб'єктів у
розвитку національної економіки, визнав необхідність запровадження для них спрощеної
системи оподаткування, обліку та звітності.
Податковим кодексом України збережено спрощену для суб’єктів малого
підприємництва.
Так, підрозділом 8 розділу ХХ Податкового кодексу України дія Указу Президента
України від 03.07.98 р. №727/98 „Про спрощену систему оподаткування та звітності
суб’єктів малого підприємництва” продовжена до внесення змін до розділу ХІV Податкового
кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва [3].
З 1 січня 2012 р. набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності". Згідно з нормами цього Закону всіх платників єдиного
податку поділено на чотири групи:
1) підприємці, які займаються роздрібною торгівлею на ринках, надають побутові
послуги населенню, не мають найманих працівників, з незначними обсягами оборотів (до
150 000 грн.);
2) підприємці, які: надають послуги населенню та платникам єдиного податку;
виробляють та реалізовують товари населенню та суб'єктам господарювання (і фізичним, і
юридичним особам); здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства з оборотом
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до 1 млн. грн.;
3) підприємці, обсяг доходу яких не перевищує 3 млн. грн., а кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
4) юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми,
які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова
кількість працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн. [2; с.
245].
Для кожної з цих груп ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані
ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
Так, для перших двох груп встановлено ставки у межах від 1 до 10 % (для першої групи)
та у межах від 2 до 20 % (для другої групи) розміру мінімальної заробітної плати. Відсоткова
ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку
встановлюється у розмірі 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість та 5
відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку
[1].
Норми прийнятого Закону, які стосуються платників єдиного податку першої та другої
груп, матимуть позитивний вплив, що проявлятиметься у стимулюванні підприємницької
ініціативи серед громадян, з одного боку, а також у створенні передумов для здешевлення
вартості товарів та послуг, що реалізуються населенню такими суб'єктами підприємницької
діяльності – з іншого [2; с. 246].
Водночас для платників єдиного податку залишається незмінною сплата єдиного
соціального внеску, що у 2012 році становитиме близько 372 грн. та є досить обтяжливим
для підприємців першої групи.
Податковий облік необхідно вести як фізичним, так і юридичним особам. Фізичні
особи-платники єдиного податку з 1 січня 2012 року, як і раніше, не зобов’язані вести
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності. Також вони не потребують здійснювати й
товарний облік. Як і раніше, увесь облік у них буде відображено в Книзі обліку доходів і
витрат. Для фізичних осіб-платників єдиного податку із 1, 2 і 3 (які не сплачують ПДВ) груп
треба обліковувати в ній лише доходи за підсумками кожного дня, у якому їх отримано.
Витрати туди вписувати їм не потрібно, але потрібно мати документи на весь товар, що
реалізується. Фізичним особам-єдинникам – платникам ПДВ із групи 3 доведеться вести в
Книзі облік не тільки доходів, але й витрат. Юридичні особи-платники єдиного податку з 1
січня 2012 року не ведуть Книгу обліку доходів і витрат. Для виконання всіх норм ПКУ їм
достатньо буде бухгалтерського обліку [4; с. 214].
Всі вище зазначені нововведення, безсумнівно, є першими кроками до реформування
спрощеної системи оподаткування. Але залишилася ще низка невирішених проблем по її
вдосконаленню.
Розв’язання цих проблем передбачає створення нормативно-правової бази про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, у
якій слід визначити наступні положення:
1. Чітке та однозначне визначення поняття «суб’єкт малого підприємництва» з
обов’язковим визначенням верхньої межі доходу суб’єкта.
2. Види діяльності, що можуть здійснюватись при застосуванні спрощеної системи
оподаткування.
Неприйнятним є той факт, коли спрощена система оподаткування, з метою мінімізації
податкових платежів, використовується у видах діяльності, які можна розглядати як
«надприбуткові», а в окремих випадках провадження деяких видів діяльності не потребує
ніяких капітальних вкладень та матеріальних витрат у створенні продукції, що реалізується
споживачам (тобто отримані доходи є пасивними).
При визначенні видів діяльності, які можуть бути оподатковані за спрощеною
системою, слід враховувати, що метою цієї системи є соціальна спрямованість на підтримку
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саме тих верств малого бізнесу, які дійсно її потребують та які власною працею створюють
продукт для задоволення потреб населення.
Сьогодні спрощена система оподаткування використовується юридичними особами для
зменшення обсягу нарахувань на заробітну плату та мінімізації податку з фізичних осіб
шляхом переведення найманих працівників у категорію підприємців – платників єдиного
податку. З огляду на це фізичних осіб-підприємців логічно додатково обмежити у здійсненні
таких видів діяльності: надання послуг з перевезення громадян; здійснення торгівлі
виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення; проведення аудиторської, рекламної, бухгалтерської, адвокатської
діяльності; діяльності у сфері права, інжинірингу; консультування з питань комерційної
діяльності та управління; допоміжної діяльності у сфері державного управління;
посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна [5; с.
99].
3. Уточнити базу оподаткування єдиним податком (до складу виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) віднести також інші додаткові надходження (кошти
отримані за рахунок курсової різниці на валютних рахунках, відсотках за депозитами та ін.).
4. Розмір ставок єдиного податку: встановити «прогресивну» шкалу ставок
оподаткування для різних обсягів виручки платників єдиного податку та передбачити різні
ставки єдиного податку в залежності від виду діяльності.
За весь період дії спрощеної системи оподаткування ставки єдиного податку
залишились незмінними. Як і у 1998 році, максимальна ставка цього податку для фізичних
осіб-підприємців становила лише 200 грн. на місяць (у 1998 році 200 грн. =75 дол.; у 2010
році = 25,32 дол.). З метою врахування відповідних інфляційних процесів, необхідно
збільшити мінімальний та максимальний розмір ставки єдиного податку.
Також необхідно врахувати, що загальні відрахування із заробітної плати найманих
працівників більші, ніж середня ставка єдиного податку. Так, середня заробітна плата в
Україні за період з січня по вересень 2010 року складає 2176,00 грн., а загальні відрахування
– 608,88 грн. (що перевищує у 3 рази середню єдиного податку). Це вказує на необхідність
підвищення ставки єдиного податку у сучасних економічних реаліях.
5. Відповідальність за порушення норм закону про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Окремо встановити відповідальність за
перевищення граничної межі показників діяльності, здійснення заборонених видів діяльності
та видів розрахунків (обсяги таких операцій оподатковувати за подвійною ставкою єдиного
податку) [5; с. 100].
Передбачити можливість оподаткування суми перевищення встановленого граничного
розміру виручки та анулювання виданих свідоцтв про сплату єдиного податку, у випадку
перевищення встановленого граничного розміру виручки (чи доходу), кількості найманих
працівників, за наявності рішення суду про припинення підприємницької діяльності, а також
при зайнятті діяльністю, не визначеною для платників єдиного податку, та у інших випадках
порушень положень спрощеної системи. Для реалізації зазначеного слід законодавчо
встановити необхідність розробки ДПА та Держкомпідприємництвом порядку анулювання
свідоцтва про сплату єдиного податку.
Таким чином запропонована програма реформування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва надасть можливість
врегулювати на законодавчому рівні правовідносини при застосуванні спрощеної системи
оподаткування та дозволить усунути схеми зловживання цією системою, що дозволить
збільшити надходження до місцевих бюджетів.
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Аннотация. В статье проанализированы основные изменения в упрощенной системе
налогообложения. Определены приоритеты и направления реформирования упрощенной
системы налогообложения.
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, плательщики единого налога,
ставки единого налога.
Annotation. The article analyzes the main changes in the simplified tax system.Priorities and
directions of reforming of the simplified system of the taxation are contoured.
Keywords: simplified system of taxation, unified tax payers, unified rate tax.
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«FOREIGN LANGUAGE AS THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BUSINESS
FIRMS IN THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF THE CRIMEA »
During the period of globalization and intensive development of international
communications, the greater value was given to foreign languages as mean of intercourse and joint
activity of habitants from different countries all over the world. Actuality of studying foreign
languages is very important nowadays because international economic relations are becoming more
and more widen and if firm wants to improve its position in the world market, it should know all
nuances of business policy conduct in foreign language. Sometimes, knowledge of vocabulary and
grammar is not enough to support relationship with the representative of different cultural and
social community. In the relations between people they aim to establish some types of relations for
the performance of certain objective.
However, if the correspondents are the representatives of different cultures, the original
purpose of the communication may not be achieved. Even if both sides positively tuned to the
conversation, they may interpret the behavior of each other as unfriendly, not realizing that, using
different communication. In such a situation may be, for example, the western man, in whose
culture discussion of certain topics with the stranger is considered to be unethical. If the European
enters into conversation with an Arab, then, it is most likely that he will consider him to be in the
highest degree uncultured and curious person. And it would be a wrong conclusion, because in the
Arabian countries the ethical standards do not prohibit to be interested in the issues of material
situation and marital status, age, place of work or, for example, the value of any item of his
clothing.
The purpose of studying is considering of the main values of the foreign business language,
in particular English. To reach this aim it is necessary to perform the following tasks:
1. To examine the importance of knowledge of a foreign language
2. To consider the nature of and need for knowledge of business language, as a pledge of
successful operation of companies
3. To identify the main provisions in the conduct of business policy between firms.
Thus the object of this scientific article is business foreign language as the successful
activity of the company. The subject is the importance of foreign language skills for successful
business policy of the company with foreign enterprises.
Language is not only a verbal mean of expressing thoughts and transmissions of specific
information. It performs a broader function of establishing contacts and communication. Exactly on
this aspect should be paid special attention in studying foreign languages.
In our time due to the globalization of the economy, the integration of political, cultural and
economic life relations between countries become stronger in various fields. A foreign language is
not only for interpersonal communication, but also for interethnic, interstate, international
communication. It is closely connected to the following spheres of life of society: economy,
politics, art, education, military and other, reflecting the mentality and culture of the country, which
it reflects. The social order of society is the inclusion of the study of a foreign language in higher
education programme. In addition to deep professional knowledge, it is necessary to know a foreign
language to be a highly skilled specialist [1].
There are many countries in the world, and the different languages spoken by its inhabitants.
International languages allow all of us to communicate with each other, regardless of nationality
and place of residence. One of them is English. English has become the basic language of the
business in the second half of the 20 th century for various reasons. With the growth of the
international nature of the business, there is a necessity in the "general "language. English has
become the perfect candidate, because many people of the world speak English (partly as a result of
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British colonialism). Currently more than 500 million people speak English in many countries,
including the UK, Canada, the United States of America, Australia, India and South Africa.
Therefore, the Business English is considered to be the basic one for people who want to work in
any field of business, aviation, computer engineering, etc. As the economy becomes more and more
global, the importance of business English language continues to grow[3].
Moreover, English is the language of international communication for all mankind. English
was determined as official and working language of the United Nations. All kinds of summits and
meetings of heads of states, the signing of the laws and decrees, negotiations and debate - all this is
conducted in English. International trade, the work of the banking system, the activity of the
transport systems on land, at sea and in the air are carried out in English. This language is a living
instrument of communication for the academicians, doctors of sciences, scientists from the whole
world. For international conferences, study of world experience and information exchange of
scientific minds occurs only with the use of the English language.
For the successful activity of the businesses knowledge of the English language is little
important. It is necessary to indicate that the English language can be divided into several types:
speaking, business, economic.
In the modern business world a foreign language becomes a necessary component of
business processes. Knowledge of speaking English is very important. It is necessary to know the
main details of conversation, because when you are speaking to your potential partner, you should
know how to behave, to show your manners and not to hurt him[2].
"Business English" is a widely covering term. It is used to describe the type of the English
language and it is also used by businessmen. English for business is concentrated on those skills of
the English language, that are needed to communicate in an increasingly global business
environment. Business English includes a wide number of different areas. Oxford dictionary of
business English language includes the following directions: bookkeeping, trade, e-commerce,
economics, finance, insurance, law, production, marketing, real estate, the stock exchange,
the(international) trade, transport [3].
The peculiarity of business English and business English vocabulary have their own
features. The English business dictionary, which is needed, for example, by financial manager, can
be very different from those that are necessary for marketers or doctors. In addition, some terms and
phrases that have in one industry one value, in another sector may have a completely different
meaning. Therefore, training of business communication in English for each sector should be
different, and create one unified course the business English language, which would satisfy the
needs of experts of all specialties.
Another feature of the business English language lies in the fact that for many terms and
expressions of the British business vocabulary are professional ones, which are necessary for a
correct interpretation. Therefore, the qualitative development of terms and expressions of the
business English language is, mostly, in the process of work or during training on a speciality. For
example, consider the following situation. Any accountant easily understand what is "intangible
assets". It only remains to find the correct translation of "intangible assets". Another the specialist
who had no business with financial terminology, this definition say anything. He must, first of all,
to deal with the very concept of "intangible assets"[2].
Business English can be defined as the English language of international trade or business.
This is a special English language sphere. Its aim is in education and teaching of English to people
who do not fully speak English and try to have communication with English-speaking companies.
For business activity the English language will require dictionary knowledge in the sphere
of trade, business, finance or international relations. If the training is connected with business
presentations, negotiations, business correspondence, letters and other skills necessary for business
communication, then the business English language can be defined as the study of communication
skills in the workplace. These two definitions, in fact, do not differ from each other, as the
vocabulary and communication skills have one goal - to develop or to improve as written, and oral
English language to use it in business or career[1].
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According to sociologists, 80% of the web sites on the internet are in English and a
significant share in it are websites written business English speech. And that is why, without the
knowledge of business information, data, or the terminology of the English language is very
difficult to estimate the value of information available on internet[5].
Of course need to know the simple phrases to explain some situation, for example on the
phone. A short list of other phrases used in the business communication on the phone in English are
following:
1.Self-image:
This is Helen – Это Елена
Helen speaking – Говорит Елена
2.How to ask for introducing yourself:
Introduce yourself, please – Представьтесь пожалуйста
Can I ask who is calling, please? – Могу я поинтересоваться кто звонит?
Connect me with the number 321. – Свяжите меня пожалуйста с номером 321
(extensions -this is the internal number of the company)
Could I speak to...? – Могу я поговорить с…
Can I speak to ...
(Can I - a less formal request May I - more official request)
3. If the call cannot be connected at the moment:
I'm afraid ... is not available at the moment – Боюсь, сейчас это невозможно
The line is busy... – Линия занята
Mr Jackson is out at the moment... – Мистер Джексон сейчас не на месте
4. Offer to leave the information:
Could (Can), May I take a message? – Могу ли я оставить сообщение
I have something to pass on – У меня есть кое- что оставить
Would you like to leave a message – Вы хотите оставить сообщение?[4]
There are standard expressions frequently used in business correspondence in English
language, the use of which will give a polite and formal tone of your message, such as:
1. Treatment:
Dear Sirs, Dear Sir or Madam (if you do not know the name of the addressee)
Dear Mr, Mrs, Miss or Ms (if you know the name of the addressee; in the case when you do not
know the marital status of the woman should write Ms, gross mistake is the use of the phrase «Mrs
or Miss»)
Dear Frank, (In an address to a familiar person)
2. Entry, the previous communication:
Thank you for your e-mail of (date)...
Thank you for your letter of (date)…
Further to your last e-mail...
In reply to your letter...
I apologize for not getting in contact with you before now...
I'm sorry, that still have not written to you...
Thank you for your letter of the 5th of March…
Thank you for your letter of 5 March…
With reference to your letter of 23rd March…
Regarding your letter of 23 March…
With reference to your advertisement in «The Times»
On your advertisement in «The Times»
3. An indication of the reasons of writing a letter:
I am writing to enquire about…
I am writing to you to find out...
I am writing to apologize for… I am writing to you to apologize for...
I am writing to confirm… I write to you, that would confirm...
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I am writing in connection with… I am writing to you in connection with ...
We would like to point out that... We would like to draw your attention to ...
4. Please:
Could you possibly... Could you...
I would be grateful if you could ... I would be grateful if you would ...
I would like to receive… I would like to get......
Please could you send me... Could you send me...
5. Agreement to the terms:
I would be delighted to ... I would be happy to ...
I would be glad to… I would be happy to...
6. The message of the bad news:
Unfortunately ... Unfortunately ...
I am afraid that ... I'm afraid that...
I am sorry to inform you that it is hard for me to tell you, but ...
We regret to inform you that...
Unfortunately, we have to inform you about...
7. Annex to the letter of additional materials:
We are pleased to enclose ...
We are happy to invest...
Attached you will find ... In the attached file you will find...
We enclose ... We make...
Please find attached (for e-mails)…
You will find the attached file...
8. Expression of gratitude for their interest:
Thank you for your letter of…
Thanks for your letter…
Thank you for enquiring…
Thank you for the interest...
We would like to thank you for your letter of ...
We would like to thank you for the...
9. Moving to another topic:
We would also like to inform you ... We also would like to inform you about...
Regarding your question about ... Regarding your question about...
In answer to your question (degree) about ... In answer to your question about...
I also wonder if... I'm also interested in...
10. Further questions:
I am a little unsure about... I'm a bit not sure of the ...
I do not fully understand what... I do not fully understand...
Could you possibly explain... could you explain...
11. The transfer of information:
I'm writing to let you know that... I am writing to announce the ...
We are able to confirm to you... We can confirm ...
I am delighted to tell you that... We will be pleased to inform you about ...
We regret to inform you that... unfortunately, we have to inform you about...
12. The offer its assistance:
Would you like me to...?
I can do (make)...?
If you wish, I would be happy to... If you want, I'd be happy...
Let me know whether you would like me to... , Let me know if you need my help.
13. A reminder about the meeting or wait for an answer:
I look forward to ... I'm looking forward to…
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Hearing from you soon…
When I can hear you again…
Meeting you next Tuesday… Meeting with you next Tuesday…
Seeing you next Tuesday… Meeting with you on Thursday…
14. Signature
Kind regards, yours...
Yours faithfully, Yours Sincerely… (if you don't know the name of the person)
Yours sincerely… (if you know the name)[6].
For the successful activity of the company it is important to know the main elements of
economic English. It includes the basic concepts that you need to know to select the correct policy
activity of the company and for successful cooperation. Economic English studies: the economic
environment, measurement of economic activity, the role of the government, different economic
systems, types of markets, the modern banking system, etc[3].
Of course it can be concluded that for the success of a company we need to know the main
provisions of the business, economic and spoken English. Finally, we can make conclusion that the
perfect knowledge in the business, economic and speaking English is a sure guarantee for the
expansion of the activity of the company, to the successful establishment of contacts and further
cooperation, the emergence of new prospects for the development and improvement of the work of
the company. Despite the rapid growth of global communications, there are many companies and
private persons who have not attained the business or professional success. And often the reason for
this is lack of knowledge of spoken language is one of the foundations of the business relationship.
Without a doubt, the English language is the language of business communication all over the world
and perfect knowledge of foreign language will serve as a success in business or career. Any
problems in communication, whether personal or business, erroneous transfers, zero results,
incompetence appears when there is no quite information to operate in international business - the
reasons for poor orientation in international business. The right way to avoid such problems is to
know the base of foreign language and the main details[7].
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ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛЮКО ДАШВАР)
Анотація. У статті розглянемо односкладні речення всіх типів, досліджено
номінативні та дієслівні односкладні реченнєві конструкції. Стаття базується на творах
Люко Дашвар.
Ключові слова: односкладне речення, головний член односкладного рече-ння, означеноособове речення, неозначено-особове речення, узагальнено-особо-ве речення, безособове
речення, інфінітивне речення, номінативне речення.
Речення з одним головним членом здавна привертали увагу вчених. Однак і в
сучасному мовознавстві немає однозначного тлумачення, чіткого окреслення об'єкта
дослідження. Виокремлення формально-граматичного, семантико-синтаксичного й
комунікативного аспектів синтаксису значною мірою сприяло уточненню поняття
односкладності з формально-граматичного й семантичного погляду.
Чимало дискусій сьогодні викликає і проблема класифікації односкладних речень.
Критерієм розподілу слугували логічні, формальні, структурно-семантичні, семантичні,
комунікативні параметри. Втім класичною залишається класифікація О. Шахматова, на яку
спирається більшість сучасних мовознавців. Ґрунтуючись на теоретичних положеннях праць
«Сучасна українська літературна мова: Синтаксис» (1972), «Теоретична граматика
української мови: Синтаксис» (2001) А. Загнітка та враховуючи формально-граматичні й
семантичні ознаки, виділяємо такі типи односкладних речень: означено-особові, неозначеноособові, узагальнено-особові, безособові, інфінітивні, номінативні.
Мета нашого дослідження – виявити односкладні речення в мові твору Люко Дашвар
«Мати все», встановити їхню типологію та формально-граматичну специфіку.
Односкладні номінативні односкладні речення мають широкий функцій ний діапазон
у художньому стилі. Основне їх призначення – номінація, що реалізується головним членом,
вираженим:

іменником у називному відмінку: Життя.

займенником у називному відмінку: Щасливі ми.

кількісно-іменним словосполученням: Сто тисяч гривень? П’ять тисяч баксів!
У дослідженому дискурсі інвентаризовано 107 іменних конструкцій, серед них
найчисельнішими є буттєві номінативні, «які виконують описову функцію і
використовуються за умови, коли потрібно зафіксувати існування, наявність певного явища,
предмета, факту, події, часу, названих прямим відмінком» [5, c. 130], наприклад: Любов.
Зрадів: треба одружуватися! Дане односкладне номінативне речення є повним,
непоширеним, головний член якого виражений іменником жіночого роду у формі називного
відмінка однини. Проте в романі “Мати все” буттєві поширені номінативні речення
виступають смисловим центром, вони не тільки фіксують наявність осіб, але й
характеризують їх: Бідний Стас...
Вказівні номінативні речення, в яких значення буттєвості, існування ускладнюються
значенням вказівності, що морфологічно виражається частками ось, ото, онде (Ось гроші;
Онде він; Ото дива так дива!). Менш поширені у творі «Мати все» оцінні номінативні
речення поєднують номінацію предмета та його оцінку. Їх диференціюють на оцінностверджувальні (Чистий аркуш; Така історія) та оцінно-окличні (Маячня! Красунчик!) У
дискурсі Люко Дашвар більш уживаними є непоширені оцінно-окличні речення: Кінець!
Чудак!
У романі «Мати все» наявні також односкладні називні неповні речення, до складу
яких входить лише означення (Хитра; Найкоштовніший), а головний член залишається
невербалізованим. Іноді такі речення ускладнюються однорідними членами (Неймовірний і
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чистий).
У дискурсі Люко Дашвар продуктивними є й окличні поширені: (Чужі люди!
Надзвичайна природа! Надзвичайні люди! Надзвичайні умови!) та непоширені
(Захищеність! Новий рік!) та неокличні (Діти; Обсидіан) односкладні називні речення.
Отже, функційний аналіз номінативних речень у дискурсі Люко Дашвар засвідчує
значну перевагу непоширених та ускладнених однорідними компонентами номінативних
буттєвих речень.
Сферу дієслівних односкладних речень формують означено-особові, неозначеноособові, узагальнено-особові, безособові та інфінітивні конструкції. Хоча зазначені реченнєві
підтипи належать до одного класу, проте структурно й семантично вони гетерогенні.
У романі «Мати все» нами зафіксовано 193 дієслівних односкладних речення.
Семантичною підставою для диференціації особових та безособових односкладних речень
виступає наявність активного-пасивного суб’єкта дії. На відміну від особових конструкцій, у
яких суб’єкт маркується особовим закінченням, значеннєвою основою безособових речень є
відсутність активного діяча, бо «вказівка на нього виражається непрямим відмінком» [5,
с.120].
Специфіка безособових речень полягає в тому, що дія або стан мисляться в них як
незалежні від діяча або носія стану. З комунікативного погляду послаблення ролі діяча більш
увиразнює, робить акцентованою дію або стан, відображаючи їх самовільність та існування
незалежно від діяча. Враховуючи морфологічну природу головного члена безособового
речення та його загальну семантику, К. Ф. Шульжук виділяє наступні різновиди безособових
односкладних конструкцій:

з головним членом вираженим безособовим дієсловом з афіксом -ся або без
нього: Хотілося затишку в новій квартирі;

з головним членом, репрезентованим незмінною предикативною формою на но, -то: Справу зроблено, - констатувала Іветта;

з головним-прислівником: Холодно;

з головним, експлікованим особовим дієсловом у значенні безособового: Ліду і
досі морозило. [5, с.126].
Безособові конструкції найширше (45%) репрезентовані (серед дієслівних) в мові
творів Люко Дашвар: Стасу стало соромно; Не можна заважати Платонові…; Кричати
не можна; Краще не розлучатися; Зробити те саме для Іветти не складніше. Часто це
конструкції, в яких головним членом (або частина) виступає дієслово, що виражає модальні
значення бажання / небажання: Хотілося до брата.
Друге місце за продуктивністю в дискурсі Люко Дашвар посідають інфінітивні
односкладні конструкції (29%). На сучасному етапі розвитку синтаксичної науки, на відміну
від шкільної граматики, де такі речення розглядаються як різновид безособових, «інфінітивні
речення виокремлюють в окремий тип односкладного речення. Специфіка таких конструкцій
полягає в тому, що головний член у них експонується синтаксично незалежним інфінітивом»
[5, с.126].
У романі «Мати все» дієслово в неозначеній формі виконує роль головного члена
інфінітивних речень або є його частиною як у неускладнених: (І якщо вже змінювати
версію мандрів, то й водія…; Не треба попереджати), так і в ускладнених конструкціях. Як
ускладню вальні компоненти інфінітивних речень у дискурсі Люко Дашвар функціонують
звертання (Іветто Андріївно, не можна місцевим начальникам казати про суть справи) та
однорідні члени (Там не бути болю, страху, запитанням).
Письменниця застосовує непоширені інфінітивні односкладні речення (Бігти;
Їхати), та поширені. Поширювальними компонентами в таких конструкціях виступають
додатки: Повикидати усе; Відтягувати час; обставини: Урешті побачити; Приїхати
додому; обставини і додатки: Не будити її поки? Машину лишити за квартал; означення:
Нову вигадати.
Функціонують у романі й особові односкладні конструкції: Лікуй мене своїми
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травами; Прошу тебе; Та мовчи, Лідусю! Ходімо, дитино; Швидше покажи людям номер!
Оце говоритимуть в селі!
Досить поширеною в сучасному мовознавстві є думка, згідно з якою односкладні
особові речення (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові) – це
контекстуальні й синонімічні варіанти двоскладних особових речень [3, с. 14], адже
«способи вираження суб’єкта означеною, неозначеною, узагальненою особою, які обирає
мовець, до власне граматичної класифікації речень відношення не мають і принципом поділу
в типології простого речення служити не можуть. Виділяються способи вираження суб’єкта
із сукупності даних контексту, конситуації, і вивчення їх належить мовленнєвому й
стилістичному синтаксису» [4, с. 164]. Ми поділяємо точку зору тих лінгвістів, які за
сукупністю формальних, семантичних, семантико-синтаксичних і комунікативних ознак
кваліфікують означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове як односкладні
(П. Дудик, А. Грищенко, Н. Іваницька, І. Слинько, А. Загнітко, М. Мірченко тощо).
З-поміж особових конструкцій у мові твору «Мати все» найширше репрезентовані
означено-особові речення: Не поспішай, Лідочко; Матусю, не спиш?; Благаю…; Почекай
мене вдома; Лідо, заспокойся; Поговорімо у вітальні; Припинимо цю розмову; Спокійно
кивну. Такі конструкції являють собою «речення, головний член яких виражений дієсловом
дійсного способу першої або другої особи однини чи множини теперішнього або
майбутнього часу, а також наказового способу і вказує особовим закінченням на означену
особу [5, с.114].
Головний член означено-особових речень у дискурсі Люко Дашвар здебільшого
есплікується дієсловом першої особи однини та множини дійсного способу: Устигнемо
пообідати; Їду по неї; Поїдемо до мами і поговоримо. Дієслова другої особи однини та
множини дійсного способу функціонують переважно в діалогічному мовленні: – Не
розумієш і розуміти не хочеш; – По-говоріть серйозно! А от форми наказового способу
периферійні.
Означено-особові односкладні речення майстер слова здебільшого формує як повні,
поширені, як валентно зумовленими компонентами, так і компонентами невалентного
характеру: Не хочу нічого; Почуй мене! Спорадично автор ускладнює структуру означеноособових речень використанням однорідних та звертальних компонентів: Стасику, почекай!
Дайте допоможу вам, пані Лідо; Виконуй, Ангеліночко, і мовчи.
Менш продуктивними в досліджуваному дискурсі є неозначено-особові односкладні
речення: Ну просто збивають з ніг! А про нас вже написали; Однаково на неї вийдуть!
Лінгвальна сутність таких конструкцій полягає в тому, що їхній головний член виражається
дієсловом третьої особи множини теперішнього чи майбутнього часу або ж формою
множини минулого часу й називає дію, здійснювану неозначеними особами. К. Ф. Шульжук
акцентує, що «основне значення дієслівної форми неозначено-особових речень –
неозначеність, а не множинність виконувачів дії» [5, с.117], адже інформативна домінанта
таких конструкцій зосереджена на факті, події.
Майстер слова послуговується повними неозначено-особовими односкладними
реченнями: Її називали пані Ліда, пані Вербицька або пані лікар; І відразу про це заговорили
в лікарні. Головний член таких речень може репрезентуватися:

дієсловом третьої особи множини теперішнього часу: Навіщо мені надокучливо
про це повторюють?;

дієсловом третьої особи множини майбутнього часу: І цим спотворять моє
життя;

дієсловом у формі множини минулого часу: Може, устромили щось у дверну
ручку.
Ядерним щодо реалізації функції головного компонента неозначено-особових речень
у мові твору «Мати все» виступають дієслова, марковані третьою особою множини
майбутнього часу, периферійними – дієслова в формі множини минулого часу.
Структуру неозначено-особових односкладних речень Люко Дашвар поширює
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здебільшого другорядними членами: додатками: А про нього говорили й говорили;
обставинами: Опівдні дізнаються; додатками та обставинами: Колись і про мене почують.
Спорадично письменниця ускладнює структуру неозначено-особових речень
однорідними членами (Від тиші не оглухнуть, а краще розчують) та відокремленими
обставинами (Напишуть, взявши це до уваги).
Узагальнено-особові односкладні речення в дискурсі роману «Мати все» нами не
зафіксовані.
Таким чином, у мові роману Люко Дашвар «Мати все» функціонують номінативні
речення (36%) та дієслівні (64%), які у свою чергу поділяються на чотири структурносемантичних підтипи дієслівних односкладних речень (100%): безособові (45%), інфінітивні
(29%), означено-особові (16%), неозначено-особові (10%). Номінативні реченнєві
конструкції репрезентовано у всьому інтонаційному та емоційному спектрі. Безособові
конструкції автор здебільшого формує як повні, поширені, неускладнені. Інфінітивні
конструкції посідають третє місце в рейтингу чисельності. Четвертими за чисельністю є
означено-особові односкладні речення з головними компонентом, експонованим дієсловом
дійсного способу другої особи теперішнього часу. Функціональну периферію становлять
неозначено-особові односкладні речення з головним членом, вираженим дієсловом дійсного
способу третьої особи множини майбутнього часу.
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«LINGUISTIC FEATURES OF THE TRANSLATION OF BUSINESS LETTERS IN
TRAINING EXPERTS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS,
AS WELL AS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION»
Анотація. Стаття присвячена аналізу лінгвістичних особливостей написання та
перекладу ділових листів. Розкриваються основні вимоги, якi є необхідними для якісного
перекладу ділової кореспонденції, а так само відзначається її роль на сучасному етапі
розвитку міжнародних відносин.
At the present stage of the world globalization and integration of the countries into the
international community the intensity of contacts by various countries is increasing. Thus, the
process of globalization, covering more broad areas of economical, political, social, cultural and
other fields of international cooperation leads to the increase in using different kinds of contacts
between states, and, hence, increasing the role of translation services at all levels of international
contacts.
This article is devoted to research features of the translation of business letters. Selected
theme is quite urgent at the present stage of development as the development of commercial
relations becomes more important at the international business. In this connection many companies
need specialists with perfect knowledge of the English language and also with skills in the
translation of business and office documents.
The main purpose of the article is to consider and examine the main features of the
translation of business letters.
The object of the study is a business letter, as one of the aspects of business correspondence,
as well as written English official-business style.
The research subject is the linguistic features of the translation of business letters.
Official business style finds its application in business and other very important spheres of
human relationships: the relationship between state power and people, between countries, as well as
businesses, organizations, institutions, let alone the individual and society. Official business style is
characterized by:
1. High regimentation of speech (certain amount of means of expression and ways of their
construction);
2. Formality (rigor, words are usually used in its direct meaning, figuration is absent as a rule);
3. Impersonality (official-business speech avoids the specific and personal)[2].
The main properties of business correspondence and language technology are exact and clear
presentation of the material with little or no emotional elements. They practically exclude the
possibility of free interpretation of the matter. Qualitative business translation must meet certain
requirements given below:
1) Accuracy - all of the points that are treated in the original should be given in a translation;
2) brevity - all positions of the original should be set out briefly and concisely;
3) clarity - brevity and laconism of the translation language should not interfere with the
presentation of vocabulary and its understanding;
4) literary - translation of the text must meet generally accepted standards of literary language,
without using syntax constructions of the original language.
The main features of the official-business style of the English language are:
- traditional of expressions;
- lack of emotionality;
- encoded character of language systems (including abbreviations);
- common syntactic method combining several phrases into one utterance[1].
Crucial feature of the translation of business letters is using words in their true vocabulary
meaning and it follows that words which have emotional tone are not usually used in the office
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documents. Each type of business documents has its own set of phrases and clichés and is used in
accordance with the particular situation. Such phrases are used comparatively rare in a colloquial
style, for example: invoice, book value, currency clause, promissory note, assets, etc (выставлять
счет, стоимость основного капитала, пункт валюты, обязательства по векселю, активы, и
т.д.).
There are many words of French, Latin and Greek nature in the officially-style business
dictionary. These words are often translated into informal language with the help of replacement
words or phrases of Anglo-Saxon nature.
For example, the words commence (начинать) and conclude (закончить, подытожить) are
quite acceptable in the official style, while the words like begin, start (начинать, начало), end,
finish, stop (конец, останавливаться) are most often used in the informal style.
The use of abbreviations and acronyms is typical for all types of documents and there are
special dictionaries for their detailed decryption [3].
One of the specific features of business letters is using the verb, shall (будет)[4]. Although the
verb is not used in modern English, it is still used in business correspondence and documents.
For example:
The result shall be considered. = The result is to be considered / will be considered.
Результат будут рассматривать = результат нужно рассмотреть / будет
рассматриваться.
One of the features of Business English is the broad use of impersonal forms of the verb.
The system of impersonals forms of the verb includes an infinitive,-ing forms and participles.
Verbal forms are widely used in English communication, but they are often used in business and
commercial correspondence. Infinitive is used as frequent verbal form in business letters. It can
serve as a complement to the verb, noun and adjective. Correspondingly, the infinitive constructions
are divided into infinitives as complements of the verb infinitives, as complements of the noun and
infinitives as adjectival complement [1].
Infinitive always follows the main verb when it is used as a complement to an active verb. In
business correspondence such verbs as to agree (соглашаться), to appear(появляться), to arrange
(договариваться), to continue (продолжаться), to decide (решать), to expect (ожидать), to fail
(терпеть неудачу), to hesitate (колебаться), to hope (надеяться), to intend (намериваться), to like
(нравиться), to manage (управлять), to need (нуждаться), to offer (предлагать), to
omit(пропускать), to plan (планировать), to prefer (предпочитать), to prepare (подготавливать),
to propose (предлагать), to regret (сожалеть), to secure (оберегать), to try (пробовать), to want
(хотеть), to wish (желать) are followed by infinitive.
For example:
They have arranged to produce the equipment.
Они договорились производить оборудование.
It should also be noted that the subject of object infinitive complement expressing a person
(for example, we, they) or a thing is marked by the subject of the sentences (for example, the firm)
in business correspondence.
For example:
We look forward to your early reply.
Мы с нетерпением ждем вашего быстрого ответа.
Thus, examining the theme of this article certain linguistic features of business letters were
identified: consistency, brevity, brevity of information and grammatical features , for example the
use of indefinite and perfect verb forms, lexical features such as the use of stamps and clichés. Also
the translation of business letters, such as any other form of business correspondence, involves
certain difficulties. For example, compliance with the norms of official-business style, selection of
an equivalent translation of the text, the knowledge of the terms of the economic sphere of activity.
Translation of business letters in its modern development is focused on the transmission of
content, so the main aim is to supply information about the main provisions contained.
Consequently, its main function is precisely to preserve the informative function of the source text.
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Translation of the office documentation is considered as one of the most difficult types of
translation. This is largely due to the fact that it is not enough common knowledge of the interpreter
to translate the contracts from Russian into a foreign language and conversely.
To be successful as an interpreter in modern society it is necessary to operate in the business
world, to have a special vocabulary and to know about the features of using foreign terminology in
a certain context.
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АСІОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
В РОМАНІ Г. ПАГУТЯК «СЛУГА З ДОБРОМИЛЯ»
Анотація. У статті досліджується художня інтерпретація морально-ціннісних
категорій християнської етики у романі Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля». Проведено
текстологічні паралелі між аналізованим твором та книгами Євангеліє.
Ключові слова: концепт, філософські рефлексії, ціннісні категорії, християнська
етика.
Від часу своєї появи роман Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» перебуває в колі пильної
уваги як молодих науковців, так і найавторитетніших дослідників сучасної української
літератури, оскільки художня самобутність письменниці лише сприяє написанню розвідок,
присвячених аналізу її творчого доробку. Зокрема, поетика самопізнання в романі
переконливо окреслюється в статті
А. Артюх [1], яка вбачає витоки філософської
проблематики твору в працях
Г. Сковороди. К. Левків зосереджується у своїй роботі на
«химерних елементах» роману «Слуга з Добромиля» [2]. Композиційні особливості твору,
його фабула та історичний контекст стали об’єктом дослідження В. Неборака [4].
Д. Лук’яненко проводить паралелі між головним героєм роману та його збірним прототипом
з творів Г. Сковороди [3]. Я. Голобородько з властивою йому колоритністю акцентує увагу
на майстерності авторки, що виявилася у створенні «Ірраціо-World», і визначає твір як
«роман «нарративних рефлексій» [6].
Питання про ціннісні категорії, які складають філософсько-етичну канву твору, є, на
наш погляд, украй важливими, проте наразі недостатньо вивченими, що й зумовлює
актуальність теми даної статті.
Ми ставимо мету відслідкувати зв’язки між етичною проблематикою роману «Слуга з
Добромиля» та ціннісними категоріями Євангелія.
Серед аксіологічних домінант роману «Слуга з Добромиля» чільне місце посідає
місткий концепт «служіння» як найвищого призначення людини. Саму назву твору, що
містить топонім Добромиль (похідний від імені Добромил, що, у свою чергу виступає
деривативом лексеми добро), можна тлумачити як позиціонування ідеї служіння добру.
Головний герой твору – Слуга з Добромиля – має ім’я, що детермінує його життєве
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покликання, екзистенційну місію. У романі це призначення трактується як слідування
Божому заповіту, адже в Євангелії знаходимо слова Ісуса Христа, який називає себе слугою:
«Я ж серед вас як Той, що служить» (від Луки 20:7).
Варто зауважити, що попереднє ім’я Слуги – Сівач – також можна вважати дотичним
до Святого Письма. Це ім’я хлопчик отримав завдяки своєму вмінню засівати зерно так, аби
його не повикльовували птахи. У ньому вгадується алюзія на Біблійну притчу про сівача, в
якій сівачем є той, хто розповсюджує слово Боже, той, хто служить Богові. Сівач, насіння
якого не розклювали птахи небесні, виконав своє призначення і надав можливість визріти
плодам істини.
Слуга часто повторює слова про своє призначення, надаючи центральному концепту
твору більшої переконливості й виразності: «Я створений для того, щоб служити» [5, с. 89].
Він сприймає його як частину природного порядку, навіть як його передумову. Окрім того,
місія служіння для нього – більше, ніж почесний обов’язок і найвища даність. Вона
поступово перетворюється для Слуги на джерело радощів: «Я навчився дуже важливої речі:
знаходити втіху у своєму служінні, як це буває в родині» [5, с. 152]. Тут ми спостерігаємо
еволюцію концепту «служіння» у свідомості героя: від розуміння свого вродженого
призначення до прийняття його як даності й аж до ототожнення з джерелом утіхи.
Слуга з Добромиля свою функцію сприймає як особливу честь, бо служіння не
принижує, а, навпаки, вивищує. Саме таким служіння бачиться у словах Ісуса Христа: «Бо
кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений» (Євангеліє
від Луки 14:11). Ці рядки можна вважати відповіддю на репліку лікаря Олексія Івановича:
«Слово «слуга» нагадує про нерівність та соціальне приниження» [5, c. 193]. Усіма своїми
вчинками упродовж довгого життя Слуга спростовує таке тлумачення служіння, доводить
його хибність.
Слуга з Добромиля зберігає вірність своєму господарю – Купцеві, називаючи себе
«вірним слугою» [5, с. 210]. Вірність виступає для нього однією з найвагоміших етичних
категорій: «Я не можу бути нічиїм слугою, крім Купця з Добромиля» [5, с. 136]. Подібне
ставлення до служіння зустрічаємо і в Біблії: «Господові Богові своєму поклонятимешся і
Йому одному служитимеш» (Євангеліє від Луки 4:8). Відданість у служінні становить
основну складову сенсу життя Слуги, інша ж його частина – місія рятування, яка йому
відкривається після спілкування з Оленкою, сестрою переписувача Євангелія Мирона: «І
відкрилося мені моє призначення: якщо врятувати хоча б одну істоту, то разом з нею
врятуєш цілий рід – дітей, онуків і правнуків» [5, с. 253].
Головний герой роману виявляє схильність до філософських рефлексій, міркувань
онтологічного характеру та екзистенційних узагальнень: «Музика, яка лежить в основі
гармонії світобудови, пане докторе. Її можна почути у собі й вийняти з себе» [5, с. 70-71].
Отже, на думку Слуги, шлях до гармонії світу веде початок від злагодженості й
упорядкованості власного існування. Музика, яку він закликає видобувати з себе, може бути
різноякісною: мелодією смерті, колисковою і навіть «тріумфуючою мелодією життя» [5,
с. 128]. Світоглядна картина головного героя намальована фарбами полярних відтінків, які в
різних поєднаннях урівноважують одні одних, саме тому він упевнений в існуванні пісні, що
покликана протистояти смерті: «Я вірив, що така музика існує, як існують світло і темрява,
жар і холод» [5, с. 135]. Однак мелодія життя не просто збалансовує світ, у якому звучить
музика смерті, але й перемагає її. Вона втілює в собі ідею відродження та воскресіння.
Слуга змалечку виховувався на Біблії, яка є головною книгою його життя. Знаковою у
ній виступає ідея любові до Бога й до ближнього. Саме цією заповіддю керований Слуга у
вчинках, тому й очікує подібного ставлення від людей, які, натомість, нерідко порушують
заповідь «Не убий». Наявність віри пояснюється Слугою як запорука внутрішньої гармонії,
встановленню якої заважає страх: «Страх втратити не життя, а посаду, роботу, легальне
становище у житті. Він береться з відсутності віри, яка робить людину сильною й видющою»
[5, с. 80]. Слуга виступає адептом сковородинських ідей: у його філософському вченні страх
також виступає антиподом віри.
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Життя Слуги підпорядковане чітким духовним орієнтирам з Євангелія, які
допомагають йому підтримувати згадувану й поціновувану ним гармонію. Біблійні приписи
– невід’ємна частина особистої етики головного героя. У різноманітних життєвих ситуаціях
він принагідно інтерпретує слова з Писання, які сприймаються читачем як еманентна
частина його індивідуальної філософії: «Я теж посміхнувся, але нічого не сказав, бо страшне
не те, що входить у наші вуха, а що виходить з наших уст» [5, с. 148]. Дотримуючись
заповітів Ісуса, чинить Слуга, коли віддає речі Луки, в тіло якого перейшла його душа.
Мінливість облич головного героя унаочнює згадувані ним слова: «Впізнають не по
обличчі, а по вчинках, як казав мені колись один добрий чоловік» [5, с. 74]. Слуга ніби знову
посилається у своїх висновках на Святе Письмо: «Не судіть за зовнішнім виглядом, але
судіть справедливим судом» (Євангеліє від Іоанна 7:24).
У цілому мовленню головного героя притаманні афористичність і дидактичні
інтонації. Причини зла він вбачає в порушенні законів природи, закладеного Богом порядку
речей: «Одне зло спричиняє інше, так само, як невелике добро переростає у велику
благодать» [5, с. 90]. Категорії, якими Слуга оперує у своїх умовиводах, складають основи
християнської етики.
Через те, що світ змалів, євангельські приписи у романі виконують не люди, а опирі,
бо устрій їхньої спільноти набагато мудріший і злагодженіший, ніж людське суспільство.
Навіть звірі у творі є носіями кращих якостей, ніж люди, адже мати головного героя саме їм
віддала перевагу, вибираючи захисників для своєї дитини: «Вона доручила вовкам
пильнувати мене, бо довіряла їм більше, ніж людям» [5, с. 89].
Сама Галина Пагутяк виступає апологетом ідеї рівності усіх живих істот і виразником
своїх поглядів уповноважує бути опирів. Слузі з Добромиля доручено донести до читача
думку авторки: «Опирі є частиною природи, а ви, люди, вважаєте себе вінцем творіння, при
цьому проповідуєте смирення і покору перед єдиним паном – Богом. Тому з вас погані слуги,
себелюбні й заздрісні» [5, с. 91]. Люди виступають у романі передусім уособленням зла, яке
мислиться як суперечність Божим законам. Цікавим у даному контексті є висновок Купця з
Добромиля про свого Слугу: «І дивно мені: людського у тобі мало, бо люди так не чинять, як
ти» [5, с. 178]. Таким чином, головного героя можна вважати втіленням добра.
Своє призначення Слуга формулює сам: «А ще мені треба багато чого робити, що
випливає з мого статусу боржника: виправляти заподіяну кривду, пом’якшувати зло» [5,
с. 64]. Йдеться не про каральну місію цілковитого знищення зла, а лише його урівноваження,
бо воно присутнє у світі як умова існування добра. Слуга бореться з невидимим ворогом,
«ім’я якому Легіон» [5, с. 215]. Тут знову натрапляємо на алюзію: у Біблії йде мова про
легіон гріхів, які можуть занапастити душу людини. Гріхами для головного героя є жаль,
туга, страх, заздрість. Саме вони заважають людині жити за Божим заповітом, завше
радіючи, і призводять до смерті. Перераховані гріхи згадуються й у Сковороди як антиподи
любові та віри, а в романі вони прирівнюються до чотирьох смертей.
Подорожани, які трапилися Слузі на шляху до Добромиля і сподобалися йому «своєю
простотою і нелукавством» [5, с. 217], підказали напрямок, у якому треба рухатися: «Жити
так, як жив Христос з апостолами – ото і є дорога добра, що веде до спасіння душі» [5,
с. 172]. Так живуть лише окремі люди, які є сіллю землі. Саме так назвав Ісус апостолів у
Нагорній проповіді. Невипадковим видається й те, що в романі з сіллю та солеварнями мали
справу добромильські опирі.
Опирі у творі об’єднані в орден Золотої бджоли, старшим у якому певний час був
Купець з Добромиля, а потім – Купець з Перемишля. Символіка ордену досить промовиста,
адже бджіл називали в народі Божими птахами, а в Старому Заповіті вони згадуються як
втілення добра. «Бджоли збирають мед із ранку до вечора, носять його до вулика, але ніч
належить Дракону…» [5, с. 275]. Дракон же позиціонується в Біблії як уособлення темряви і
зла. Отже, опирі з роману перебувають на боці бджіл, а більшість людей слугує Дракону. У
рядках про те, що бджоли порозліталися після руйнування вулика, відчувається жаль за
втраченою гармонією, розчарування через поразку добра й позбавлення світу рівноваги.
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У романі кілька разів натрапляємо на інтерпретацію Біблійного розуміння храму як
нерукотворної субстанції: «Але я чув також, що Ісус просив не будувати храмів йому ні з
дерева, ні з каменю, позаяк Бог є всюди, а віруючі – то його храм. Тому цей світ прекрасний»
[5, с. 232]. Виходячи з власного досвіду пізнання, слуга наважується розширити цитату з
Біблії, надати їй свого трактування: «Коли Царство Боже всередині нас, то воно і скрізь» [5,
с. 274]. Таким чином, особливої знаковості набуває в романі питання індивідуальної
відповідальності за вибір між Бджолою і Драконом, оскільки від нього залежатиме кількість
добра і зла у світі.
Отже, роман Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» можна вважати своєрідним художнім
віддзеркаленням найголовніших морально-ціннісних категорій християнської етики,
викладених у чотирьох Євангеліях. Головний герой твору постає як шукач праведного
шляху, що орієнтується у своєму виборі на аксіологічні домінанти Святого Письма.
Дана стаття може бути використана як додаткове джерело для написання курсових,
дипломних і магістерських робіт, присвячених філософській проблематиці роману «Слуга з
Добромиля».
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація. У статті висвітлено різні підходи до визначення поняття «самостійна
робота», її стуктури, функцій, форм, принципів та методів організації при навчанні іноземних
мов.
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Ключові слова: самостійна робота, принципи організації самостійної роботи.
Головною вимогою суспільства до сучасної освіти є формування особистості, яка вміла б
самостійно творчо вирішувати наукові, виробничі, суспільні завдання, критично мислити,
виробляти і захищати свою точку зору, свої переконання, систематично і безупинно
поповнювати й оновлювати свої знання шляхом самоосвіти, удосконалювати уміння, творчо
застосовувати їх на практиці.
Одним з найбільш доступних і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності
знань, активізації студентів на заняттях є відповідна організація самостійної навчальної роботи.
Вона займає виняткове місце під час навчальної діяльності, тому що студент здобуває знання
тільки у процесі особистої самостійної діяльності.
Таким чином, організація самостійної роботи студентів є одним із головних завдань
сучасних ВНЗ і являє собою невід’ємну складову навально-виховного процесу, підготовки
творчих спеціалістів, прищеплює навички самостійного вирішення проблем, пошуку та
виявлення конструктивних рішень, виходу з проблемних ситуацій тощо. Саме цей вид роботи
дозволяє студентам опанувати навички навчальної, наукової та професійної діяльності і сприяє
поглибленню й розширенню знань, пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності,
оволодінню прийомами пізнання та розвитку пізнавальних здібностей.
Вчені-методисти завжди вважали, що під час навчальної діяльності учні чи студенти
повинні працювати по можливості самостійно, а вчитель - керувати їхньою самостійною
діяльністю, давати для неї матеріал. Фахівцями у цій області підкреслювалося, що студентам
важливо вказати методи, шляхи організації придбання знань, а це значить - озброїти їх
вміннями і навичками наукової організації розумової праці, тобто вміннями ставити мету,
вибирати засоби її досягнення, планувати роботу в часі. Для формування цілісної та
гармонійної особистості необхідно систематичне включення її в самостійну діяльність, яка в
процесі особливого виду навчальних завдань - самостійних робіт - набуває характеру
проблемно-пошукової діяльності.
У сучасній психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до визначення
поняття ”самостійна робота студентів”. О.М.Алексюк, А.А.Аюрзанайн, П.І.Підкасистий,
В.А.Козаков визначають самостійну роботу як організовану викладачем активну діяльність
студентів, спрямовану на виконання дидактичної мети в спеціально відведений для цього час.
М. Скаткін стверджував, що самостійна робота – це вид індивідуальної навчальної
діяльності студентів, що передбачає керування їхньою пізнавальною діяльність з боку
викладача за допомогою методичних вказівок, бесід, колоквіумів, консультацій протягом
навчальних занять. Виходячи з цього визначення, науковець вважає, що перспективною
формою розвитку самостійності майбутніх фахівців є організація творчої самостійної роботи на
аудиторних заняттях [4; с. 91].
За І. Варламовим, самостійна робота – це активна навчально - пізнавально діяльність, яка
проводиться індивідуально чи у групах, на аудиторних заняттях або вдома, за завданням
педагога та за його методичними вказівками, але без його безпосередньої участі. У цьому
значенні вона охоплює різні форми й методи навчання (окрім методів усного викладу
матеріалу) [6; с. 214].
За визначенням І. О. Зимної, самостійна робота представлена «як цілеспрямована,
внутрішньо мотивована структурована самим об'єктом діяльність у сукупності виконуваних дій
і коригується ним по процесу і результату діяльності. Її виконання потребує досить високого
рівня самосвідомості, рефлективності, самодисципліни, особистої відповідальності, доставляє
студентові задоволення як процес самовдосконалення і самопізнання» [ 5, с. 138]. І. О. Зимня
підкреслює, що самостійна робота студента є наслідком правильно організованої його
навчальної діяльності на занятті, що мотивує самостійне її розширення, поглиблення і
продовження у вільний час [5].
М.А. Данилов основним критерієм самостійної роботи вважає виконання студентами
пізнавальних завдань, проблемних ситуацій. Завдання, вважає він, «спонукає учнів до
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самостійної роботи, служить початковим моментом їх розумового процесу» [цит. за: 2].
Студенти відшукують нові шляхи їх вирішення на основі придбання нових і поглиблення
старих знань. Хід вирішення пізнавальної задачі зумовлений її змістом, методами розумової
діяльності і системою наявних знань, вважає Ю.А. Самарін [7]. Успіх залежить від організації
самостійної діяльності, яка включає в себе правильний розподіл часу на окремі її етапи, чітке
формулювання завдання перед студентами.
Б.П. Єсіпов (60-ті рр.) визначив самостійну роботу як «таку роботу, яка виконується без
безпосередньої участі викладача, але за його завданням у спеціально наданий час, при цьому
студенти свідомо прагнуть до виконання поставленої мети, використовуючи свої зусилля і
виражаючи результат розумових і фізичних дій »[цит. за: 3].
Досліджуючи функції самостійної роботи, П.І. Підкасистий дійшов висновку, що вона
виступає ”в ролі специфічного педагогічного засобу організації і керування самостійною
діяльністю студента в навчальному процесі” [1, 39]. С.Трубачова вважає, що ”процес
самостійного пізнання є результатом розумової діяльності, його можна розглядати як активну
цілеспрямовану діяльність, у ході якої здійснюється переробка вже відомої і тільки що
сприйнятої інформації ” [6; с. 39]. Є.М.Розенбаум велику увагу приділяє роботі в парах під час
самостійного опрацювання навчального матеріалу, яка наближає умови виконання вправ до
природних умов бесіди, що має велике психологічне значення для тих, хто навчається.
Досліджуючи функції самостійної роботи за роботами П. Підласистого, С. Трубачова, Є.
Розенбаума, Б. Осипова, В. Буряка, можна виділити наступні:
• пізнавальну,
• організаційну,
• прогностичну,
• коригуючи,
• виховну.
Для реалізації функцій необхідно використовувати різноманітні форми
роботи, яка може вестися як в аудиторії (за спеціальним навчальним планом), так і в поза
аудиторній роботі (в процесі підготовки до занять). До числа таких форм відносять як
традиційні так і новітні: читання та конспектування літературних джерел інформації, перегляд
відеозаписів, прослуховування лекцій, записів, аутентичних текстів, підготовка до контрольних,
практичних, лабораторних робіт, колоквіумів, семінарів, виконання типових задач, розв’язання
нестандартних завдань, виконання проектів, участь у ділових іграх і в розборі проблемних
ситуацій, складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми, робота в Інтернет мережі, скайп - конференції, інформаційно-комунікативні технології, запровадження кейсметодів, виконання on-line вправ, проектна робота тощо.
Правильно організована з педагогічної точки зору самостійна робота студентів сприяє
поглибленню та розширенню знань, пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності,
розвитку пізнавальних здібностей, формує здатність самостійно вирішувати проблеми,
знаходити вихід із проблемних ситуацій тощо.
Отож для ефективної організації самостійної роботи, особливо реалізуючи інноваційні
форми роботи, необхідно дотримуватися таких принципів:
· активність студентів;
· індивідуалізація навчання;
· доступність матеріалу, що вивчається;
· чіткість та визначеність завдань;
· наочність;
· систематичність та послідовність у формуванні навичок самостійної роботи;
· свідомість та самостійність навчання;
· зв’язок із життям;
· наявність єдиних вимог щодо керування.
За умови дотримання дидактичних принципів організації самостійної роботи студентів
можна досягнути кращого та більш ґрунтовного засвоєння студентами знань з відповідної теми,
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а також розвити у студентів такі риси характеру як самостійність, цілеспрямованість,
відповідальність за результати своєї навчальної діяльності тощо.
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Поширення й розвиток ринкових відносин в сучасній Україні висувають нові прикладні
завдання перед лінгвістикою – оптимізувати вибір найменувань для різних ринкових реалій,
посприявши тим самим не лише відповідності їхніх назв сутності й обсягу позначеного, а й
привертанню споживчого інтересу до таких реалій. Розв’язання поставлених завдань
насамперед може прислужитися рекламним цілям, створити умови для успіху у виробництві,
торгівлі, банківській справі, сервісі тощо. Вивчення номінативних процесів, що
обслуговують наведені вище сфери ринкової економіки, є актуальним і має прикладну
цінність[2; с. 118].
Торгові назви становлять собою розмаїтий лексичний пласт. Англомовні торгові назви
на веб-сайтах мережі Інтернет є лексичними одиницями, для утворення яких
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використовуються слова живих і мертвих природних мов, а також вигадані слова.
З точки зору структурної організації, торгові назви поділяються на:
1) прості, виражені іменниками, прикметниками, прислівниками й іншими частинами
мови (торгові назви-слова); 2) фразові торгові назви, тобто торгові назви-сполуки. Метою
даної статті є проаналізувати структурні типи англомовних торгових назв у веб-сайтах
мережі Інтернет.
У сфері торгових назв використовують слова, які мають позитивну оцінку. До
створення торгових назв залучаються різні частини мови: іменники в однині та множині,
прикметники, дієслова та інші частини мови. Значну групу лексичних одиниць, які
використовуються для створення торгових назв, складають іменники в однині та множині.
Іменники в однині використовуються для творення торгових назв різних категорій
продукції – парфумів, їжі, напоїв, одягу, техніки, миючих засобів. З цією ж метою також
використовують іменники однини в присвійному відмінку ( Kellogg’s, Wrigley’s, Levi’s).
Головним критерієм відбору лексичних одиниць є їхня експресивність, позитивність,
атрактивність, що не завжди пов’язує їх із тим товаром, який вони позначають, і простежити
семантичний зв’язок між ними іноді дуже важко. Розглянемо декілька прикладів.
Іменники в однині, які використовуються для торгових назв парфумів, можуть
позначати ефект або атмосферу, які створює запах. Запах парфумів, як відомо, може
створювати певний ефект. Наприклад, торгова назва парфумів Poison перекладається як
„отрута”, однак це не означає, що в прямому розумінні цими парфумами можна отруїтися.
Назва вказує на те, що парфуми мають дурманний запах, який може зачарувати. Назві, яка
містить елемент небезпеки, надається романтичний відтінок, і вона не сприймається як щось
негативне. Торгова назва парфумів Elixir – „еліксир” відразу викликає позитивні асоціації,
оскільки еліксир не вбиває людину, а покращує її стан, як еліксир молодості або еліксир
життя. Ефект цих парфумів повинен бути не фатальним, а навпаки, оживляючим.
Іменники, які використовуються для торгових назв парфумів, також вказують на риси
характеру людини, яка користується цими парфумами, або на те, що людина може здобути
певні характеристики, користуючись ними. Наприклад, парфуми Bandit – „розбійник”;
парфуми Dreamer – „мрійник”; парфуми Tsar – „цар”.
Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, торгові назви також вживаються у множині
та вказують на те, що продукція, яку вони позначають, складається з двох або більше частин.
Наприклад, торгові назви взуття Trotters, взуття Kickers, цукерки Whoppers, цукерки Skittles.
Серед торгових назв парфумів також трапляються іменники у множині, хоча, в цьому
випадку, вони вже не позначають реальну кількість товару, а лише опосередковано вказують
на те, що таких речей може або має бути багато. Наприклад, парфуми Pleasures – „розваги,
щось приємне”; парфуми Elements – „основи, ази чогось”; парфуми Realities – „дійсності,
реальності”; парфуми Moods – букв. „настрої”, парфуми Moments – „миті, моменти”.
Окрім іменників, матеріалом для утворення торгових назв служать інші частини мови
– дієслова (крем проти зморшок Diminish, кондиціонер для пом’якшення тканин Snuggle,
паперові рушники Sparkle), прикметники (парфуми Happy, парфуми Beautiful, парфуми
Glamorous, замінювач цукру Equal, засоби для догляду за шкірою Fresh), прислівники
(парфуми Perhaps, парфуми Forever), прийменники (парфуми Versus), числівники (парфуми
One), вигуки (безалкогольний напій Whoopee). Використання лексичних одиниць різних
класів у ролі торгової назви призводить до їх субстантивації [3, с. 74], тобто перетворення на
іменник.
Таким чином, для утворення торгових назв використовуються позитивні експресивні
лексичні одиниці, які належать до різних частин мови. Незалежно від розряду вихідної
лексичної одиниці, коли вона використовується як торгова назва, відбувається її
субстантивація.
Предмети та явища об’єктивної дійсності можуть позначатися не лише словом, а й
словосполученням, останнє „є таким поєднанням слів, якому властива змістова та
структурно-граматична єдність, що прирівнює словосполучення до слова: воно є одним
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членом речення і функціонує, як складне найменування” [1, с. 31]. Словосполучення, як і
окреме слово, має своє значення, що випливає зі значень слів, що в ньому поєднуються [3, с.
163], а також зі значення моделі словосполучення. Таким чином, одні слова включаються у
зв’язки з іншими словами для уточнення обсягу поняття, що виражається.
Асоціативні можливості складних найменувань набагато ширші за асоціативні
можливості слова. Вільні словосполучення широко використовуються для утворення
торгових назв. Складні торгові назви групуються за такими структурними моделями: N+N,
N’s+N,
N+and+N,
A+N,
A+A, A+and+A, V+and+V, Num+Npl, Nprop+Num.
Прикладом торгової назви, створеної за моделлю N+N, є назва засобів для догляду за
волоссям Curl Friends, створена від іменника curl – „локон; курчаве волосся”, який вказує
на те, що цей товар призначений для волосся, та іменника friend у множині – „друзі”. Другий
компонент переносно вказує на те, що ці засоби мають допомагати при догляді за волоссям,
особливо за кучерявим, оскільки це такий тип волосся, про який дбати дуже складно.
Перший компонент торгових назв-словосполучень моделі N+N може вказувати
безпосередньо на продукт, з якого вироблено цей товар, або на його призначення.
Торгова назва яблучного соку Apple Time створена від іменників apple – „яблуко” та time
– „час”. Перший компонент назви, таким чином, вказує на те, що сік цієї марки
виробляється з яблук, а не з інших фруктів.
У моделі N’s+N перший компонент словосполучення виражається іменником в однині
у присвійному відмінку, а другий компонент – іменником в однині у називному відмінку.
Наприклад, торгова назва заморожених обідів швидкого приготування, які готуються в одній
кастрюлі Chef’s Choice. Перший компонент словосполучення chef – „шеф-кухар” вказує на
те, що цей товар безпосередньо пов’язаний із готуванням їжі. У поєднанні з другим
іменником choice – „вибір” утворюється значення „вибір шеф-кухаря”. Шеф-кухар – це
відповідальна професія, завжди для своїх страв він відбирає найкращі продукти. Таким
чином, імпліцитно посилаючись на думку шеф-кухаря, торгова назва гарантує якість товару.
У моделі створення торгових назв N+and+N використовуються два іменники у
називному відмінку в однині або множині, які поєднуються сполучником and. Обидва
іменники можуть позначати предмети, які за своєю семантикою, належать до однієї
тематичної групи. Наприклад, назви дорогоцінного каміння використовуються для утворення
торгових назв парфумів: парфуми Diamonds and Sapphires, Diamonds and Emeralds,
Diamonds and Rubies.
У торгових назвах, утворених за моделлю A+N, перший компонент, виражений
прикметником, завжди пояснює, доповнює другий компонент, дає йому якісну
характеристику. Сполучення типу „прикметник + іменник” є найтиповішим випадком
атрибутивного зв’язку в англійській мові. У ньому найповніше розкриваються кваліфікативні
відношення, оформлені атрибутивним зв’язком [4, с. 6].
Складниками торгових назв харчових продуктів є прикметники, які вказують на те,
що їжа є здоровою або низькокалорійною: healthy, lean, guiltless. Використання цих
прикметників має важливий вплив на споживача, заздалегідь може їх заспокоїти. Наприклад:
торгова назва низькокалорійної їжі Healthy Choice – букв. означає „здоровий вибір”;
низькокалорійна їжа Guiltless Gourmet – букв. „безневинний гурман”, низькокалорійні
продукти харчування Lean Cuisine – букв. „безжирна їжа”.
За моделлю A+A, де обидва компоненти виражені прикметниками, утворюються
назви парфумів, наприклад, парфуми Deep Red, Light Blue, Dark Blue. Обидва компоненти
словосполучення є прикметниками, які позначають колір, і в сумі утворюють торгову назву,
яка позначає відтінок кольору. Статус другого прикметника в цих прикладах змінюється, він
стає субстантивованим прикметником.
Торгові назви моделі A+and+A утворюються поєднанням двох прикметників, що
надають позитивну характеристику товарів, які вони позначають. Наприклад, продукти з
яловичини й індички Light and Lean утворені від прикметників light – „легкий” та lean –
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„безжирний”, замінювач цукру Sweet and Low – sweet – „солодкий” та low – „низький”
(низькокалорійний).
Для утворення торгових назв-словосполучень використовується модель V+and+V, в
якій обидва компоненти є дієсловами наказового способу, з’єднані сполучником and у
повній формі (шампунь Wash and Go), в редукованій формі ’n (харчові суміші Shake’n
Bake), та за допомогою графічної позначки & (мережа бакалійних супермаркетів Stop &
Shop).
Для утворення торгових назв використовуються словосполучення, в яких
поєднуються загальний або власний іменник із числівником. Ця група торгових назв
утворюється за двома моделями: Num + Npl та Nprop + Num.
У торгових назвах, утворених за моделлю Num+Npl, перший компонент виражений
числівником, а другий – іменником у множині. Числівник у поєднанні з іменником позначає
склад продукту. Наприклад, торгова назва шнапсу 99 Apples вказує на те, що напій зроблено
з яблук. Числівник 99 не означає, що на кожну пляшку шнапсу використали 99 яблук, а
вказує на те, що смак напою, концентрація та кількість корисних компонентів дорівнює 99
яблукам.
У підґрунтя торгових назв кладуть повір’я або алюзії на відомі літературні твори.
Наприклад, їжа для котів 9 Lives, торгова назва шоколадного батончику 3 Musketeers, який
складається з трьох частин і має три смаки – ванілі, шоколаду та полуниці.
У торгових назвах парфумів, утворених за моделлю Nprop+Num, перший компонент
виражений власним іменником, а другий – числівником. У цих торгових назвах числівник
поєднується з власними іменем дизайнера. Власне ім’я вказує на будинок дизайну, на
виробника парфумів. Числівник у цих торгових назвах вказує на порядковий номер товару,
однак це не означає, що попередні парфуми мали також цифрове позначення. Наприклад,
парфуми Boss #1, Boss #6, Ungaro III, Gucci #3.
Числівник у поєднанні з іменем дизайнера в торгових назвах парфумів вказує на:
1) рік заснування компанії, наприклад, парфуми Nino Cerruti 1881: ім’я дизайнера та 1881
– рік, коли був заснований цей будинок дизайну; 2) день народження дизайнера: парфуми
Chanel #19 – день народження дизайнера Коко Шанель – 19 серпня.
Таким чином, торгові назви за своєю структурою поділяються на назви-слова та
назви-сполуки. Для утворення обох структурних типів торгових назв використовується
позитивно маркована лексика, що належить до різних частин мови..
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Вергун Наталія

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ УКРАИНСКОГО ПЕРЕВОДА РОМАНА
М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Анотація. Статтю присвячено проблемі художнього перекладу споріднених мов.
Аналізуються перекладацькі трансформації на граматичному рівні в українському перекладі
М. Білоруса романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ключові слова: еквівалентність, трансформація, граматична трансформація.
В связи с интеграцией культур в современном мире все более актуальной становится
проблема художественного перевода. В. В. Коптилов отмечал важность его роли в
интернационализации мировой литературы, с одной стороны, и обогащении национальных
культур, с другой [1; с. 37].
Центральной
категорией
определения
эффективности
перевода
является
эквивалентность. По мнению авторов монографии «Текст и перевод», эквивалентность – это
наиболее
оптимальная
сбалансированность
смысловой,
коннотативной,
экстралингвистической информации текстов оригинала и перевода, мотивируемая
необходимостью достижения равноценности их регулятивного влияния на своих адресатов
[3; с. 31]. Для художественного перевода именно соответствие прагматического воздействия
оригинала и перевода на своих читателей является ключевым моментом. Однако, как
подчеркивает Е. Селиванова, в процессе перевода невозможно полностью сохранить и
семантику, и форму, и к тому же передать информацию различного порядка реципиентам
переводного текста – носителям другого языка, принадлежащим к другой культуре и
погруженным в иной социум. Поэтому наиболее гармоничное вхождение читателей перевода
в чужую культуру и язык возможно лишь за счет описанного баланса, достичь которого и
обязан переводчик [2; с. 330].
Целью данной статьи является анализ грамматических трансформаций в украинском
переводе М. Билоруса романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Актуальность
исследования состоит в необходимости выявления специфики перевода художественных
текстов на близкородственные языки, в частности, русско-украинского перевода, мало
исследованного на данном этапе.
В процессе перевода неизбежны переводческие трансформации – как преобразования,
модификации формы, или одновременно содержания и формы, с целью сохранения
коммуникативного воздействия на адресатов оригинала и переводного текста [2; с. 332].
Причинами их выступают как системные – формальные и семантические – различия двух
языков (системные трансформации), так и отличие культур, онтологий двух народов,
программ интерпретации читателей оригинала и перевода (функциональные
трансформации). Проблеме трансформаций и их классификации в научной литературе
уделяли внимание также Я. Рецкер, А. Швейцер, Л. Латышев, В. Комиссаров, Л. Бархударов,
М. Гарбовский, К. Миньяр-Белоручев и др.
Е. Селиванова в статье «Проблема трансформацій у перекладознавстві» предлагает
дифференциацию
переводческих
трансформаций
на
формальные,
формальносодержательные и прагматические, признавая, что последние по сути являются формальносодержательными [2; с. 330-348]. Каждый из типов представлен единицами различных
языковых уровней. Формальные трансформации предполагают изменение формы в переводе
при условии сохранения содержания оригинала; формально-содержательные – изменение
формы при модификации содержания, что обусловлено спецификой языковых систем
оригинального и переводного текстов, контекстом и прагматическими факторами.
На грамматическом уровне используются трансформации морфологического и
синтаксического
характера;
первые
обусловлены
языковыми
различиями
на
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морфологическом уровне (функциональными несовпадениями словоформ, частей речи,
категориальными различиями и т. п.), вторые – синтаксической функцией предложения, его
лексическим наполнением или экспрессивно-стилистической функцией, контекстом.
При
синтаксическом
уподоблении
синтаксическая
структура
оригинала
преобразуется в аналогичную структуру переводящего языка: О боги, боги, за что вы
наказываете меня? [1; с. 3] // О боги, боги, за що ви караєте мене? [2; с. 34]. Трансформации
этого типа встречаются часто в связи с параллельностью многих синтаксических структур
близкородственных русского и украинского языков, относящихся по типологической
классификации к флективным синтетическим языкам, и потому являются системными: На
мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на
кого, сел в него и протянул руку в сторону [1; с. 3]. // На мозаїчній підлозі біля водограю вже
було наготоване крісло, і прокуратор, не дивлячись ні на кого, сів у нього і простяг руку вбік
[2; с. 34]. Данный пример иллюстрирует в общем аналогичную передачу синтаксических
структур, сопровождаемую трансформацией на морфологическом уровне – формальной
заменой рода (сущ. пол в русском языке – муж. р., передается полным словарным
соответствием підлога жен. р.)
Членение предложения – это преобразование синтаксической структуры оригинала в
две или более предикативные структуры переводящего языка: Родные вам начинают лгать,
вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам
[1; с. 2]. // Рідні вам починають брехати. Ви, прочуваючи лихо, кидаєтеся по вчених лікарях,
далі по шарлатанах, а буває, і по ворожках [2; с. 28]. В украинском переводе романа
«Мастер и Маргарита» встречается крайне редко, и носит формально-содержательный
характер. В данном примере переводчик М. Билорус парцеллировал сложное предложение,
что привело к некоторой модификации смысла: событие растягивается во времени,
усиливается причинно-следственная связь между предикативными единицами.
Случаи объединения предложений – преобразования синтаксической структуры
оригинала путем соединения двух (и более) простых предложений в одно сложное
обнаружены только в одном ключе – в ситуациях передачи внутренних монологов
персонажей, имеющих в тексте оригинала форму последовательности предложений. В
переводе предложения объединены без изменения их внутренней структуры, а знаки
препинания, обозначающие конец предложения, переданы запятыми или многоточиями: «Да,
нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, при которой
болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать
головой» [1; с. 3]. // «Так, без сумніву, це вона, знову вона, нездоланна, страшна хвороба…
гемікранія, через яку болить півголови… від неї немає ліків, немає жодного рятунку…
спробую не рухати головою…» [2; с. 34]. Такой переводческий прием можно объяснить
эмоционально-экспрессивной функцией предложений. Переводчик использует формальные
черты литературного приема «потока сознания» – нелинейность, оборванность синтаксиса; в
переводе наблюдается модификация смысла, поэтому характер трансформации можно
определить как формально-содержательный.
Грамматическая замена – преобразование грамматической единицы оригинала в
единицу языка перевода с иным грамматическим значением –наиболее распространена.
Замене могут подвергаться единицы как морфологического, так и синтаксического уровней
(формы слов, части речи, члены предложения, синтаксические конструкции):
- замена форм слова частотна в русско-украинском переводе. Это может быть замена
рода; замена падежных и предложно-падежных форм, что связано с системными отличиями
в глагольном управлении: Таким
образом, к смертной казни, которая должна
совершиться сегодня, приговорены трое разбойников [1; с. 6]. // Таким чином, на страту,
яка має бути доконана сьогодні, засуджено трьох розбійників [2; с. 48]. (Д. п. русского
языка заменен В. п. в переводе в соответствии с нормами употребления предлогов в укр.
языке), в т. ч. замена вокативного И. п. формой звательного падежа; обозначенные
категориальные замены носят формальный характер. Замена числа им. сущ.-ного в
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обнаруженном случае совпадает с приемом метонимического перевода: Первые двое,
вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римской властью,(…) [1;
с. 6]. // Перших двох, які намислили підбивати народ на бунт проти кесаря, захоплено з боєм
римськими властями, (…) [2; с. 48]. Украинские лексемы влада, власті являются
вариативными соответствиями русскому власть (РУСЖ, 99), однако влада имеет более
абстрактное значение, и в данном контексте удачнее применение синонима власті (с
конкретным значением исполнительных структур, органов власти). Такая трансформация
является формально-содержательной.
- среди замен частей речи наиболее частотны замены причастий прилагательными,
существительными или более характерными для укр. яз. страдательными формами
причастий: Попав в тень чуть зеленеющих лип,(…) [1; с. 1] // Втрапивши в тінь ледь
зазеленілих лип,(...)[2; с. 21]; а также замены страдательных причастий прошедшего времени
безличными формами на -но, -то: (…), и тут же был изображен карась, попавшийся на уду
[1; с. 10]. // (…), і тут же було зображено карася, що потрапив на вудку [2; с. 69]. Возможна
передача деепричастий наречиями: Иван! – сконфузившись, шепнул Берлиоз [1; с. 2] // Іване!
– знічено шепнув Берліоз [2; с. 31]. Как индивидуальную переводческую черту М. Билоруса
стоит отметить замену субстантивированных причастий, выступающих подлежащим или
дополнением, именами сущ.-ми: (…) понимая, что толку от лежащего нет более никакого,
сжигают его в печи [1; с. 2]. // (…) бачачи, що пуття від такого лежня більше ніякого,
спалюють його у печі [2; с. 29]. Окошко подвала было открыто, и если бы кто-нибудь
заглянул в него, он удивился бы тому, насколько странно выглядят разговаривающие [1; с.
66]. // Віконце до підвалу було відчинене, і якби хто заглянув у нього, він подивівав би тому,
як чудернацьки виглядяють бесідники [2; с. 234].
- на синтаксическом уровне характерны замены адъективного или причастного
оборота придаточным присубстантивным (определительным), связаннные с редким
употреблением причастных оборотов в укр. языке: Поэт, для которого все, сообщаемое
редактором, являлось новостью,(…) [1; с. 1]. // Поет, для якого все, що розповідав
редактор, було новиною,(…) [2; с. 23]. Также и второстепенный член предложения может
быть передан предикативной единицей: Прокуратор при этом сидел как каменный, и только
губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов [1; с. 3]. // Прокуратор при цьому
сидів, мов кам’яний, і лише губи його ворушилися ледь-ледь, коли він вимовляв слова [2; с.
34]. (Обстоятельство условия преобразуется в придаточное предложение условия. Данный
пример показывает связь грамматической трансформации с лексическим планом: переводчик
передает
отглагольное
сущ.
произнесение
глаголом
вимовляти,
акцентируя
процессуальность).
Возможна
также
обратная
трансформация
придаточного
присубстантивного в адъективный оборот (встречается редко): Но это, увы, было, и длинный,
сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним влево и вправо [1; с.
1]. // Але воно таки було, і цибатий, проглядний наскрізь громадянин, не торкаючись землі,
хилитався перед ним то вліво, то вправо [2; с. 22]. Используется и преобразование
предикативного центра, результатом которого становятся изменения синтаксических
структур или характера связи; например, передача простого (осложненного) предложения
сложносочиненным: Последние же, Вар-равван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и
осуждены Синедрионом [1; с. 6]. // Решту ж, Вар-раввана та Га-Ноцрі, захопили місцеві
власті і засудив їх Синедріон [2; с. 48]; передача односоставного номинативного безличным:
Какая-то нелепая постановка вопроса [1; с. 2]. // Якось безглуздо вивернуто питання [2; с.
30] и др. Такой подбор эквивалентов отражает особенности украинского синтаксиса
(системные трансформации формального плана) или же связан с лексическим наполнением
предложений (формально-содержательные трансформации).
В целом, наряду с закономерными преобразованиями, отражающими особенности
украинской грамматики, многие трансформации в переводе М. Билорусом романа «Мастер и
Маргарита» носят несистемный характер (вызванные лексическими, контекстуальными или
прагматическими причинами); формально-содержательные трансформации достаточно
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мотивированны. Обнаруженные грамматические трансформации иллюстрируют высокую
степень взаимосвязанности языковых элементов (как правило, одни преобразования влекут
за собой другие) и способствуют достижению высокого уровня эквивалентности романа
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и его перевода на украинский язык.
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Summary. The article deals with the problem of artistic translation of family languages. This
paper analyses the grammatical transformations in the M. Bulgakov’s novel “The Master and
Margarita” and its ukrainian translation by M. Bilorus.
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Воротинцева М.

МІФОСЕМАНТИКА ОБРАЗУ ДОЩУ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І СВІТОВІЙ ПРОЗІ
Анотація. У статті аналізується міфосемантика образу дощу у біблійному
контексті на матеріалі романів Ю. Андруховича «Московіада» і Г. Г. Маркеса «Сто років
самотності».
Ключові слова: міфосемантика, водна стихія, образ дощу.
Міфосемантика першостихій є однією з актуальних тем кінця ХХ – початку ХХІ
століття, що пов’язано з посиленим інтересом літературознавців до вивчення міфологічної
картини світу. У поглядах міфокритиків поряд із розглядом першоелементів як основ
світобудови з’являється й увага до впливу окремої стихії на метафорику та образність, що
передбачені світоглядом митців. Безпосередньо до міфопоетичних інтерпретацій міфологеми
води в українській і світовій літературі звертались М. Абелян, Н. Гавриліна, Т. Гребенюк,
Ю. Матасова, Т. Саяпіна, Н. Ткачик, О. Червінцева та ін.
Образ дощу як однієї з трансформацій водної субстанції набув широкого
розповсюдження у сучасній світовій прозі. У давнину звичними були уявлення, що від богів
залежить, чи буде посуха, а чи злива руйнівної сили або приємний, подібний до
благословення дощ, який дає природі життя. Дощ, перейнявши амбівалентну семантику
водної стихії, символізує водночас відродження і смерть. У той же час, відсутність дощу,
посуха сприймається як кара Божа. Зокрема, у Біблії говориться: «Стережіться, щоб не було
зведене ваше серце, і щоб ви не відступили, і не служили іншим богам, і не вклонялися їм. А
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то запалиться гнів Господній на вас, і замкне небо, і не буде дощу (…), і ви скоро погинете
(…)» [2; Повтор. 11: 17].
Взагалі, у Святому Письмі дощ має декілька символічних значень. Це благо, обіцяне
людям, якщо вони дотримуватимуться заповідей, нагорода за праведність: «Якщо будете
ходити згідно з настановами Моїми, а заповідей Моїх будете додержувати й будете
виконувати їх, то дам вам дощі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть
плід свій (…)» [2; Лев. 26: 3-4]. Для грішників дощ буде замінений смертоносним порохом
(«Дасть Господь замість дощу Краєві твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе, аж
поки не будеш ти вигублений» [2; Повтор. 28: 24]) або перетвориться у «дощ із сірки й огню
від Господа з неба» [2; Буття 19: 24], який став карою для жителів Содому і Гомори, бо
«люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом» [2; Буття 13: 13].
Посуха – покара за гріхи, випробування, яке посилає Господь. Цікава історія пророка
Іллі, який став відомим своєю владою над «утримуванням» і «викликанням» дощу. Через
нього Бог покарав за злочини і служіння бовванам царя Ахава, який робив «зло в Господніх
очах більше від усіх, хто був перед ним» [2; 1 Царів 16: 30], та його оточення. Апостол Яків,
кажучи про могутню силу молитви праведника, нагадує: «Ілля був людина, подібна до нас
пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три
роки й шість місяців (…). І він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій
плід!» [2; Якова 5: 17-18].
Однак рясний дощ може нести не лише життя, але й смерть, як сталося, наприклад,
під час Всесвітнього потопу, коли «відкрилися всі джерела великої безодні, і розчинилися
небесні розтвори. І був дощ на землі сорок день і сорок ночей» [2; Буття 7: 11-12]. Більш
актуальним у ХХІ столітті, сповненому катастроф і апокаліптичних передчуттів, є втілення
опадів у вигляді дощового потопу, який несе загибель людству і всьому живому на землі і
водночас відкриває можливість початку нового світу. Так, дощова стихія репрезентована у
«романі жахів» Ю. Андруховича «Московіада». Дощ у творі починається зранку і триває
цілий день, тобто до закінчення роману, який охоплює проміжок в одну добу. Головний
герой, молодий поет Отто фон Ф., вирушає містом у своєрідну «одіссею», під час якої якої,
подібно до славнозвісної поеми Гомера, читач має змогу здійснити екскурс суспільним дном
«імперії», центром якої є Москва. Отто висловлює думку, що добре було б зрівняти це «місто
втрат», «злочинну столицю» з землею, може потім вона спроможеться на щось гарне [1]. Він
накликав цей дощ, створивши вранці в душовій «магічне дійство з невідомою темношкірою
жрицею» [1]. Ритуал викликання дощу пов'язаний з язичницькими уявленнями давніх
народів про дощ як чоловічий початок, на відміну від жіночої земної води. У романі
присутній своєрідний культ водної стихії, вода персоніфікується, герой звертається до неї:
«Прощай, водо, я любив тебе, мов коханець, я провів із тобою незлих півгодинки, до
наступної зустрічі!» [1].
Лейтмотивом, спорідненим зі стихією води, в «Московіаді» стає образ риби:
сплативши «рубель» за вхід до бару, кожен відвідувач отримує «безрадісну сіру мертву»
рибу –– «смердючий символ», перепустку до пивнички.
У своїй торбі Отто знаходить сома, загорнутого в газету «Литературная Россия», –
єдине, що герой зможе запропонувати провідникові потяга до України. І, на диво, такий
«квиток» буде прийнятий. Не випадково символіка риби вбирає у себе велику кількість
різноманітних, часто полярно протилежних значень. Із часів глибокої давнини риба
асоціювалася з мудрістю. У різних міфологіях вода є першопочатком і джерелом життя, а
ритуальне омовіння символізує повернення до першоджерел, тому риба втілює надію на нове
народження й оновлення природи [6]. Проте у багатьох міфах про потоп вода виступає як
загрозлива стихія, і тут риба може допомогти людині, як це сталося у міфі про Ману і в
«Московіаді» Ю. Андруховича з Отто фон Ф.
Біблія (Новий Заповіт) пов’язує символіку риби з проповіддю учнів Христа, бо деякі з
них були рибалками. Ісус Христос називає своїх учнів «ловцями людей» [2; Єв. від Матв. 4:
19; Єв. від Марка 1: 17], маючи на увазі навернення до віри, а Царство Небесне вподібнює до
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«невода, у море закиненого, що зібрав він усячину» [2; Єв. від Матв. 13: 47].
Самого себе герой-оповідач роману асоціює з рибою: «Риба піймалася, проте це ще
нічого не гарантує» [1]. Продавець мертвої риби торгує і жінками легкої поведінки, «більші
риби пожирають менших» (в алегоричному значенні) [1]. Усі люди перетворюються у зграю
«глибоководних плескатих» риб «з дна найчорніших океанів» [1].
Мотив водної субстанції пронизує роман від початку до кінця: епізод у душі, одіссея
містом, «вогняна вода» у пивничках, «бурхливий і смердючий потік» «страхітливих вод»
каналізації у підземеллі універмагу, де гине злочинець із гаманцем Отто і, нарешті,
Всесвітній потоп: «Площа Київського вокзалу (…) була затоплена. Цілоденний дощ, який не
вщухав ні на хвилину, спричинився до великого виверження вод… Всесвітній потоп робився
дедалі очевиднішим. Москва переставала існувати» [1].
Схожу міфосемантику має і дощовий потоп у романі Г. Г. Маркеса «Сто років
самотності». Письменник пише, що дощ «лив чотири роки, одинадцять місяців і два дні» [3;
с. 299]. Божественне, небесне походження дощу зробило його еталоном чистоти, і тому
ритуали очищення часто проводились саме для того, щоб викликати дощ [7; с. 81-82].
Оскільки жителі Макондо давно вже забули про очищення своєї совісті, для цього
знадобився дощ тривалістю у роки, який і «змив» гріховність людей та підготував їх до
наступного етапу апокаліпсису – могутнього смерчу, який зітре з лиця землі рід Буендіа.
Дощ у романі «Сто років самотності» – нескінченний, затяжний, занурює героїв у
сонливий і напівмертвий стан. Хід історії надовго зупиняється. Відзначаємо своєрідне вільне
поводження письменника з часом і простором. Тут хронотопу не властиві послідовність і
хронологія, розміреність і лінійність, а це одна з рис «магічного реалізму», яскравим
представником якого є Г. Г. Маркес. Характерною рисою роману є поєднання чарівного,
фантастичного з буденним, звичайним: «Дощ усе перевернув догори ногами, і навіть у
найсухіших механізмах, якщо їх не змазували три дні, між трибками проростали квіти,
нитки парчевих вишивок вкривалися патиною, а у відсирілій білизні заводилися водорості
шафранового кольору. Повітря було так просочене вологою, що риби могли б проникнути до
будинку через розчинені двері, пропливти через усі кімнати й виплисти з вікон…» [3; с. 300].
У прийнятому в Центральній Америці двадцятиденному календарі дев’ятим денним знаком
була вода як символ рясного дощу. Йому приписувалось значення хвороби, жару, і знак цей
вважався нещасливим. В ацтеків та інків вода символізувала початковий хаос. Дощ стає
четвертою «карою» макондинців (попередні три були безсоння, епідемія втрати пам’яті і дощ
із жовтих квіток, від якого вмирала худоба) за те, що забули головні загальнолюдські
принципи співжиття, відвернулися один від одного і сховалися за завісою своєї неприступної
самотності. Рід Буендіа – це своєрідна метафора людини ХХ – ХХІ століть, яка втратила
зв'язок із природою у надмірно технізованому світі, тому роман-притча Г. Г. Маркеса
попереджає суспільство про можливу катастрофу, яка очікує світ, якщо у стосунках людей
візьмуть гору відчуження та роз’єднаність [4; с. 225].
Жителі Макондо по-різному реагують на дощ, точніше – це дощ по-різному впливає
на героїв роману. Ауреліано Другий займається домашніми справами, намагаючись привести
будинок до ладу. «Здавалося, ніби дощ врешті надав йому змогу спокійно сісти й
поміркувати на дозвіллі, а скринька з маслянкою та плоскогубцями пробудила в його душі
запізнілу тугу за тими корисними справами, якими він міг би зайнятися в житті й не
зайнявся. Але це було не так: любов до осілості та домашнього затишку, яка раптом
сповнила Ауреліано Другого (…), породив дощ, викликав з минулого, з того далекого
дитинства, коли він читав у Мелькіадесовій кімнаті чарівні казки про летючі килими та про
китів, що ковтали цілі кораблі з усім екіпажем» [3; с. 301].
«Бананова лихоманка» призвела до розколу суспільства і дисгармонії у розміреному
житті містечка. Жага до наживи, збагачення стали кінцевою метою усіх людських поривань і
задумів. Розстріл трьох тисяч стайкарів на привокзальній площі, свідком якого був Хосе
Аркадіо Сегундо, став кульмінаційною точкою злодіянь і беззаконь, змити які міг тільки
дощ.
255

Той факт, що Урсула напророкувала свою смерть, яка настане після завершення дощу,
підтверджує міфічну природу дощової стихії. Макондинці на підсвідомому рівні розуміють,
що дощ провіщає лихо, смерть у майбутньому. Ауреліано Другий повернувся додому зі
своїми скринями, впевнений, що всі жителі Макондо очікують кінця дощу, щоб померти. На
вулицях він бачив людей з мертвотними поглядами, усі зрозуміли, що марно ділити час на
дні, години, роки і займалися спогляданням дощу. Макондинці вже настільки звикли до
негоди, що просто не уявляли собі іншого життя. І коли дощ нарешті почав ущухати, тим,
хто вижив, все ще важко було усвідомити, що місто, де вони народилися, знову належить їм.
«І відтоді дощ не йшов цілих десять років…» [3; с. 313-314].
В. Земсков вважає, що «перед нами міф про кінець світу і людини, уникнути якого
неможливо (…), бо над усім тяжіють архетипи, які на те й архетипи, що змінити їх
неможливо» [5; с. 154]. Дощ, епідемія втрати пам’яті, десятилітня посуха і спека, поява
Агасфера, нашестя мурах – усі ці образи, на його думку, віщують майбутню катастрофу.
Кари, що спіткали Макондо, набувають біблійних масштабів, вони мають багато
спільного з єгипетськими карами, аж до смерті первістка, останнього з роду Буендіа,
народженого у результаті інцесту, якого з’їли мурахи.
Таким чином, водна стихія, представлена в образі дощу в романах Ю. Андруховича та
Г. Г. Маркеса, не лише символізує очищення від минулих гріхів, а й виконує роль моральної
настанови для прийдешніх поколінь.
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Аннотация. В статье анализируется мифосемантика образа дождя в библейском
контексте на материале романов Ю. Андруховича «Московиада» и Г. Г. Маркеса «Сто лет
одиночества».
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Гаврилова Яна

ЗАСОБИ ЕКСПРЕСІЇ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ
Анотація. У статті проаналізовано основні лінгвальні засоби і прийоми увиразнення
назв газетних текстів Херсонщини і Миколаївщини. Також зосереджено увагу на
емоційному впливі мовних засобів експресії на читача.
Ключові слова: газетний заголовок, підзаголовок, емоційний влив.
Дослідженням газетних назв вперше почали займатися у 20-30-их роках ХХ століття.
У науковому світі в останній час рівень зацікавлення щодо вивчення газетних заголовків
помітно зріс (В. Вакуров, Л. Грицюк, С. Карим, М. Коритна, О. Красноярова, В. Різун, А.
Харченко, М. Шостак). При вивченні газетних заголовків найчастіше увага приділялася їх
синтаксичній композиції і функціям. Питання лінгвальних засобів увиразнення назв
газетних текстів та їх ролі у сприйманні ще достатньо не досліджено. Тому вбачаємо
актуальність нашої статті у розкритті даної проблеми.
Кожен читач починає ознайомлення із матеріалами представленими у друкованому
виданні саме із його назви. Саме заголовок «орієнтує читача, повідомляє, про що йдеться
мова у тексті, і привертає читацьку увагу» [5; с.101].Та часто придумати ім’я для
повідомлюваної інформації автору буває досить нелегко. Підтвердженням цьому є судження
науковців, публіцистів і письменників.
Науковець М. Давидович переконаний у тому, «що заголовок будь-якого
літературного твору має важливе творче значення. Якщо автору вдається знайти оригінальну
назву, що може привернути увагу читача, успіх статті вже забезпечений. І навпаки, якщо
автор полінується і дасть статті невиразну назву, він своїми руками згубить своє творіння»
[1; с.9]. На думку М. Шостак: «хороший заголовок — предмет газетного мистецтва, що може
приносити естетичне задоволення, бути художньою знахідкою» [9; с.61].
Ми вважаємо, що заголовок — це стисле і влучне вираження головної ідеї твору, а
також невід’ємний компонент, тексту, який надає йому певної завершеності.
Заголовок газети, як перед текст, є компонентом тексту й складається з одного чи
декількох речень, які номінують газетний матеріал, стоять перед ним і відбивають його
основну тему. Кожен заголовок покликаний виділяти і називати матеріал, певною мірою
рекламувати текст повідомлення, інформувати читача, а також передавати погляди і
переконання автора, але «заголовок не корисний, коли для його зрозуміння необхідно
перечитати статтю» [2; с.66]. Професор І. Михайлин наголошує на тому, що заголовок
повинен бути «виразним, стислим, змістовним, цікавим, легко відкладатися в пам’яті
читачів» [6; с.225].
Авторський пошук заголовка для газетного повідомлення і відповідне сприйняття
назви читачем є двома взаємопов’язаними процесами, успіх яких залежить від ряду факторів.
З метою створення інформативного і виразного заголовка, досягнення його оптимального і
емоційного впливу на читача автор вдається до використання різних засобів лінгвістики.
Посилюючою виразністю та емоційністю відзначаються заголовки, побудовані у
пісенній або віршованій формі: «Тепленькі ручки, червоні щічки» [Ч., 3 січня 2003 р.; с.5],
«Ой на ріці Йордані...» [Ч., 22 січня 2003 р.; с.4], «Їдуть, їдуть по Складовську наші козаки»
[Ч., 3 грудня 2004 р.; с.2]. Такий прийом організації газетних назв авторами статей
використовується не дуже часто.
Популярні сьогодні заголовки-резюме, які дозволяють журналістам коментувати
поверх тексту: «Гнана страхом. Але нескорена» [Ч., 1 жовтня 2004 р.; с.2], «Маємо 15
кандидатів у президенти. І це не межа» [Ч., 30 липня 2004 р.; с.2], «Хто допоможе
селянину? Кооператив» [Ч., 31 січня 2003 р.; с.1].
Для того, щоб зацікавити читачів текстом повідомлення автори дуже часто
використовують у заголовку цитати: «Микола Баграєв: «Діяльність депутатів
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оцінюватимуть виборці» [Н.д., 7 липня 2005 р.; с.9], «Академік О.Шалімов: «Головне —
праця» [Ч., 3 вересня 2004 р.; с.2], «Леонід Чернівецький: «Я ніколи не співробітничав з
бандитами і спецслужбами, і в цьому успіх мого бізнесу» [Ч., 4 серпня 2004 р.; с.2],
«В.Марченко: «Головне — прагматизм, а не бажання декларувати ідеї» [Ч., 3 січня 2003 р.;
с.2]. Імена і прізвища учасників подій, використані у назві, посилюють інтерес до
викладеного матеріалу, а також створюють враження достовірності фактів і сприяють
підвищенню довіри читачів.
Використовуються авторами статей і цитати без вказівки на джерело. Такі заголовки
несуть на собі ефект інтриги і лише текст прояснює ситуацію, наприклад: «Чекаємо лише
дощу...» [В.С., 6 серпня 2005 р.; с.1], у тексті говориться про посуху на Снігурівщині під час
весняно-літніх робіт, а в основу заголовка винесено цитату директора сільгосппідприємства
Мацюти В.; «Вам це допоможе» [Ч., 17 вересня 2004 р.; с. 2] — стаття присвячена роботі
аптеки в м.Скадовськ Херсонської області.
Використовуючи такий стилістичний прийом, важливо пам’ятати одне правило: «...
слід вибирати ключову цитату, іншими словами вона повинна співвідноситися з ідеєю
тексту, характеризувати її зміст» [5; с.102]. Обрана цитата для заголовку повинна бути
прозорою, мати однозначний характер і не повинна перекручувати загальний смисл
повідомлення, оскільки це призводить до дезорієнтації сприймача інформації.
Цитати із загальновідомих творів, пісень: «Розлізлися... мов мишенята» [Н.д., 6 січня
2005 р.; с.1], «Я вам пишу...» [Ч., 15 січня 2003 р.; с.3], «Ловити чи не ловити?» [Ч., 29 січня
2003 р.; с.4], «Слався, вільна Україно» [В.С., 10 вересня 2005 р.; с.4]. Цитати з Біблії: «Не
вбий!» [Ч., 26 березня 2003 р.; с.3], «Віра без добрих справ мертва» [Ч., 3 січня 2003 р.; с.1].
Експресивну насиченість несуть на собі знаки пунктуації у заголовках, спонукаючи
читача перечитати текст повідомлення. Знак оклику: «Так тримати, «Скадовськ!» [Ч., 14
липня 2004 р.; с.3], «Бережіться кишкових інфекцій та харчових отруєнь!» [Ч., 14 липня
2004 р.; с.3], «Не розслабляйтеся — ви на пляжі!» [Н.д., 23 червня 2005 р.; с.11], «Ми — за
співпрацю!» [Ч., 30 червня 2004 р.; с.3]. Такі заголовки яскраві, експресивні, пробуджують
цікавість до теми повідомлення.
Популярні сьогодні заголовки у формі заклику або звернення, сприймаються як
експресивно закличні, певною мірою рекламні: «Хочете працювати — ми чекаємо на вас!»
[В.С., 15 вересня 20005 р.; с.1], «Проголосуй! Бо програєш...» [Ч., 10 листопада 2004 р.; с.4],
«Вам, невільники фашизму» [Ч., 8 грудня 2004р.; с.3, ], «У Новий рік — без травм» [Ч., 3
січня 2003 р.; с.3], «За бізнес-ідеями — на Херсонщину» [Н.д., 23 червня 2005 р.; с.10]. Мета
їх полягає у створенні психологічного контакту з аудиторією. Автор прагне перетворити
загальну інформацію в особисту, яка стосується актуальних і болючих проблем суспільства.
Знак питання: «Комуфляжники» взяли елеватор. А далі?» [Н.д., 26 травня 2005 р.;
с.2], «Чи треба платить за землю?» [В.С., 15 вересня 2005 р.; с.2], «За кого ви нас маєте?»
[В.С., 22 вересня 2005 р.; с.3], «Що буде завтра?» [Ч., 10 грудня 2004 р.; с.1], «Чи був
злочин?» [Ч., 8 грудня 2004 р.; с.1], «Коли ж виберемося з бур’янів?» [Ч., 10 вересня 2004 р.;
с.1], «Чому я не їду в «Артек»?» [Ч., 14 липня 2004 р.; с.2], «Чому бідні?» [Ч., 5 березня 2003
р.; с.1], «Де на Херсонщині жити добре?» [Н.д., 23 червня 2005 р.; с.2], «Скільки багатих і
бідних?» [Н.д., 23 червня 2005 р.; с.3]. Заголовок у формі питання апелює до бажання читача
розібратися у певній проблемі.
У газеті «Новий день» зустрічаємо таку цікаву назву: «Якщо б’є, то любить?» [Н.д., 9
червня 2005 р.; с.4], у якій журналіст з метою привернення уваги до актуальної проблеми
насильства у сім’ях, викладеної у статті, використовує два прийоми актуалізації уваги:
приказку у формі питального речення. Такий заголовок апелює до почуттів читача і викликає
бажання перечитати матеріал.
Двокрапка надає заголовку енергійності та робить його більш вражаючим: «Малий
бізнес: вклад зростає» [В.С., 3 вересня 2005 р.; с.1], «Обережно: гепатит!» [Ч., 20 жовтня
2004 р.; с.4], «Скадовськ: генеральне прибирання» [Ч., 30 червня 2004 р.; с.2], «Вступ до
СОТ: вигоди і ризики» [В.С., 22 вересня 2005 р.; с.2].
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Трикрапка «З вітерцем... По калюжах» [Ч., 15 жовтня 2004; с.4], «...А вони чекають
господаря» [Ч., 28 липня 2004 р.; с.2], «Доручення райдержадміністрації виконали, та не
всі...» [Ч. 17 січня 2003 р.; с.1], «Дорога до... смерті» [Ч., 12 лютого 2003 р.; с. 3],
«Підігрівали обід...» [Н.д., 9 червня 2005 р.; с.2]. Даний прийом актуалізації газетного
заголовка робить його інтригуючим і викликає бажання дізнатися, що криється за трьома
крапками.
Журналісти зі стилістичною метою ускладнюють заголовки ще одним компонентом
— підзаголовком, хоча останнім часом у журналістиці прослідковується тенденція до
лаконічності газетних назв. Та все одно, даний засіб використовується авторами досить
часто, оскільки він дозволяє, не читаючи статтю, зрозуміти, про що в ній буде йти мова:
«У тісній співпраці з наукою
Інтегровані системи захисту рослин — реальний шлях отримання екологічно чистої
продукції та оздоровлення довкілля» [Н.д., 26 травня 2005 р.; с.12]
«Людина слова, діла і позиції
Так називають народного депутата України по виборчому округу № 183 (Суворовський та
дніпровський райони Херсона), члени Комітету ВР з питань безпеки та оборони Олега
Беспалова друзі, колеги, виборці» [Н.д., 2 червня 2005 р.; с.3]
«Чи можна схрестити троянди з помаранчами?
Що принесло Україні механічне копіювання грузинської революції» [Ч., 24 грудня 2004 р.; с.2]
«Спробуй жити без хвороб
Девіз «Допоможи собі сам» як ніколи вписується сьогодні в реалії нашого життя» [Ч., 3
січня 2003 р.; с.4].
Підзаголовок, за Краснояровою О., «це не другорядний заголовок, він виконує
функцію уточнення, розкриття ідеї і розширення смисла заголовку. Підзаголовок і заголовок
повинні взаємодіяти, працювати у тандемі»
[5; с.104].
Отже, творчість журналіста, яка проявляється у формулюванні заголовку, вступає у
взаємодію із творчим сприйняттям назви тексту повідомлення читачем, що дозволяє
останнім, починаючи із заголовка, прогнозувати зміст тексту, будувати його образ. Саме ця
взаємодія збуджує інтерес адресата до повідомлення в цілому, сприяє засвоєнню інформації,
яку несе текст, формує емоційно-оцінний бік сприйняття. Саме тому назви газетних текстів
повинні характеризуватися: інформативністю й впливовістю, зрозумілістю й цікавістю, а
також яскравістю й виразністю.
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Галущак Наталя

РОЛЬ МЕТАФОРИ В РОМАНІ ВАЛЬТЕРА СКОТТА «АЙВЕНГО»
Анотація. У статті досліджується роль метафори у створенні історичної епохи
роману В. Скотта «Айвенго».
Ключові слова: метафора, роль, образ, роман, символ.
Вальтер Скотт по праву вважається творцем історичного роману на Заході. Він творив
в перехідну історичну епоху, коли помітно зріс в середовищі романтиків інтерес до
минулого. Звертаючись до історії, Вальтер Скотт прагнув уловити її глибинні тенденції, що
дозволяють краще зрозуміти сучасну йому дійсність. Вальтер Скотт бачив в історії рух,
боротьбу, незбориму перемогу прогресивних сил. Після довгих пошуків Вальтеру Скотту
вдалося створити універсальну структуру історичного роману, провівши перерозподіл
реального і вигаданого так, щоб показати – не життя історичних осіб, а постійний рух історії,
який не може зупинити жодна з видатних особистостей, є справжнім об’єктом, вартим уваги
художника.
Важливу роль у характеристиці епохи, вдач і звичаїв людей, відтворенні історичного
фону за умови відмови від архівації мови і використанні сучасних його варіантів, Вальтер
Скотт відводить метафорі.
Метафора представляє один з тропів в оповідній мові. За визначенням, це іносказання,
образний вираз для визначення поняття або явища на основі якої-небудь аналогії, схожості;
перенесення якостей, властивостей одного предмету або явища на інший предмет по
схожості. [2, 32] Першоджерелом метафори є грецька metaphora (від metapherо – «переношу
що-небудь на що-небудь»; з meta – «через», «пере– «і phero – «несу»), що означає
«перенесення» (на даний предмет характерних ознак іншого предмету) [2, с. 33]. За
визначенням Арістотеля, метафора – це скорочене порівняння.
Метафора витікає із здатності слова до своєрідного подвоєння в мові номінативної
(та, що позначає) функції і є накладенням на переносне значення слова його прямого
значення [1, с. 41].
Метафора близька за значенням до символа. Відмінності між ними полягають у тому,
що: а) у метафорі стійке значення, тоді як у символі – образ; б) символ, на відміну від
метафори, може бути зображений, тоді як метафора – це засіб номінації, назви, але також і
засіб характеристики [4, 14].
Метафоричність мови була особливо властива епосі рицарства. Ця своєрідність
відображена в діалогах, зображених Вальтером Скоттом, в прямому або іронічному
контексті.
Метафора у Вальтера Скотта вживається також для створення художніх образів.
Заздалегідь ознайомивши читача з дійовими особами, Скотт дає їм можливість діяти і
говорити самим, причому їх вчинки і мова постійно створюють повне уявлення про характер
кожного. Діалоги у письменника стають улюбленим засобом соціально-психологічної і
емоційної характеристики персонажів, пояснення їх взаємин, зав'язування і вирішення
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конфліктів. У міру розвитку подій, пояснених і підготовлених на початку роману, зростає
роль і кількість діалогів [3, 56].
Прості, психологічно одновимірні, але дуже ефектні на тлі історичних декорацій
характери наділені тільки їм властивими рисами і лише їм властивою мовою. Описуючи
характер, Скотт не заглиблюється в його психологію, а вся увага зосереджується на
зовнішній поверхні душі, його вчинках, мові, створюючи тим самим образ, що надовго
вкарбувався в пам'ять.
Метафори у романах В. Скотта виконують і художню функцію, «розмальовуючи»
описані в них сцени (наприклад, сцену битви в «Айвенго» при облозі замку Ревекка передає
за допомогою метафор). Як відомо, саме Скотту належить першість у відкритті важливості та
історичної значущості «місцевого колориту», що став жилами, тілом і кольором романтичної
історіографії, історичного роману – це декоративне зображення характеру, архаїчних стилів
поведінки і думок, побуту, «культурних ландшафтів» і всіляких антикварних предметів [2,
78].
Важливу роль під час характеристики епохи, характерів та звичаїв людей, створенні
історичного фону, у романі «Айвенго» В. Скотт відводить метафорі.
В. Скотт часто використовує метафори при зашифровуванні і подальшій ініціації
своїх героїв. Так, Річард I у нього ховається під виглядом Чорного лицаря, він же називається
«Соколом, що прилетів до Англії» [34, c. 368]. Айвенго – Лицар Позбавлений Спадку,
дружина барона Фрон де Бефа Ульріка – Урфріда. У романі збережений традиційний набір
середньовічних метафор: храмовники – «warriors of the cross» [4, c. 20], твердість в боротьбі
з пороками церкви – «Fineas’ sword» (легендарний біблійний персонаж) [4, c. 42], пороки –
«mildew», «dirty stones» , священний прапор ордена тамплієрів – «Bossian» і т.д.
Проте автор прагне зберегти середньовічну метафоричність тексту не тільки у виборі
назв та імен героїв, але і в переказі легенд, марновірств, у діалогах своїх персонажів. Так,
свинопас і блазень Вамба, побачивши вершників, говорить: «Можливо, вони їдуть з
чарівного царства з дорученням від короля Оберона» [3, с. 41]. Оберон – це казковий король
лісових духів. Наслідного принца Джона називають «мішенню Уота Тіррела», згідно
народному переказу він убив короля Вільгельма II Рудого під час полювання, тим самим
«натякаючи на долю його діда» [3, c. 110]. Тут метафори мають безумовно іронічний
підтекст.
Метафори барона Фрон де Бефа, як правило, «тваринного» походження: іновірець – це
«cursed hound» [2, c. 25], вороги – свині, дружина – «disgusting Fury», «witch» [2, c.52, 55].
Валгалла в древньоскандинавській міфології означає місцеперебування душ воїнів,
полеглих у битві. Діви Валгалли (валькирії), виконуючи волю верховного бога Одіна,
повинні були вирішувати долю воїнів, що б'ються.
Іноді з'єднання двох різних за смисловим навантаженням метафор покликане
підкреслити недоладність, невідповідність моменту, яких-небудь якостей або суті розмови.
Подібне зіставлення гарячого темпераменту Седріка і млявого характеру Адельстана
підкреслюється подальшим порівнянням: «Пристрасні і палкі слова Седріка так само мало
діяли на його мляву вдачу, як розжарене ядро – на холодну воду» [4, с. 96].
Слід зазначити і біблійну метафоричність тексту роману. У багатьох епізодах Скотт
співвідносить дію з біблійними легендами і притчами, проводячи між ними паралелі.
«– Нічого з цього не вийде, – сказав принц Джон, крокуючи по кімнаті в сильному
збудженні, якому частково сприяло і випите ним вино. – Вони вже бачили на стіні накреслені
письмена; відмітили на піску сліди левової лапи; чули левовий рик, що потряс ліс. Тепер
ніщо не воскресить їх мужності» [3, с. 18].
Тут Скотт звертається до біблійної легенди, що оповідає про те, що під час бенкету у
вавилонського царя Валтасара на стіні з'явилися незрозумілі письмена, що вселили жах усім
присутнім. Пророк Данило, розгадавши їх сенс, пояснив, що письмена провіщають швидку
загибель Валтасара. У даному місці Вальтер Скотт використовує біблійну метафору для
нагнітання обставин очікуваної загибелі, жаху.
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В іншому місці, протиставляючи зовнішність Ревекки і її суть, Буагільбер
використовує порівняння з Ендорською чарівницею, що згідно з біблійною легендою
передбачила єврейському царю Саулу загибель у битві з філістимлянами [1, c. 42].
«I’d call you Andor enchantress if you won’t be so young and pretty» [2, с. 89].
А далі, виправдовуючи підготовлюване насильство, звертається до біблійної легенди
про царя Соломона, який мав сімсот дружин і триста наложниць:
«The wisest among your kings and even his father, which example must have some power in
your eyes, used the wider privilege, than we, poor warriors of the Sion Temple, conquered their
rights, which are diligently upholded» [3, с.73].
Крім біблійної, в романі активно задіяна і язичницька метафорика: часто згадуються
імена древньогерманських божеств Одіна, Тора, друїдів, старогрецької св. Ніоби та інших
язичницьких божеств; рицарська (у бесідах звучать імена «казкового сера Трістрама» [4,
с. 76] (героя середньовічних рицарських романів), Оберона (казкового короля лісових духів),
легендарних героїв англосаксів Хенгіста і Хорса, героя англійських балад сера Гая і
легендарного англосакського героя II ст. сера Бевіса [4, с. 77], героя середньовічних романів
Ланселота де Лака [4, с. 79] та інші рицарські атрибути; висока насиченість історичними
реаліями того часу (королі, назви битв, звань, одяг, монет, обрядів, міст, династій, органу
управління ордена тамплієрів).
Отже, в романі «Айвенго» переважає метафоричність тексту трьох планів: біблійного,
рицарсько-легендарного та історичного, що виконує три основні функції:
1. відтворення атмосфери і своєрідності характеру епохи, її менталітету
(використання метафоричності тексту у виборі назв та імен героїв, в переказі легенд і
марновірств, в приведенні в тексті середньовічних пісень; частому використанні біблійних
аналогій і паралелей, рицарських легенд і легендарних героїв);
2. передачі специфіки мови героїв, їх характеристики за допомогою діалогів
індивідуалізації мови героїв (так, Айвенго властива типово рицарська піднесена
метафоричність мови; барону Фон де Брофу – образливо занижена; храмовнику Буагільберу
– пишномовна з нотами знущання.
3. створення підтексту роману в метафізичному контексті (йдеться про біблійну
символіку, що пронизує текст і створює глибший підтекст прочитання. Часто метафора в
устах героя є своєрідним ключем для розпізнавання прихованого під нею натяку, загрози,
глибшого сенсу.
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НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Анотація. У статті розглядаються основні напрями сучасних лінгвістичних
досліджень фразеології та національно-маркованих фразеологічних одиниць в сучасній
німецькій мові.
Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, національно-культурна
специфіка, мовна картина світу.
Фразеологія як галузь лінгвістики завжди привертала до себе увагу мовознавців. Як і
лексика, фразеологія є динамічною системою, що постійно розвивається. Разом із розвитком
суспільства проходять певні етапи її змін, адже, “… мови не можуть не змінюватися перш за
все з тієї простої причини, що в основі актів комунікації, засобом практичного здійснення
яких є мова, знаходиться відображення людиною оточуючої її дійсності, яка сама перебуває
у постійному русі та розвитку ” [5[]; с. 419].
Проблемам фразеології як окремої лінгвістичної дисципліни присвячені праці
вітчизняних і зарубіжних дослідників, таких як Е.Й.Левінтової, О.М.Вольф, Н.А.Мовшович,
Н.Н.Курчаткіної та А.В.Супрун. Акцентовано увагу на розвиткові радянської фразеологічної
школи, де простежується становлення та виокремлення фразеології в окрему лінгвістичну
дисципліну: праці академіка В.В.Виноградова та його послідовників В.Л.Архангельского,
В.П.Жукова, О.В.Куніна, А.Г.Назаряна, Р.П.Попова, А.І.Смирницького, І.І.Чернишової,
Н.М.Шанського та ін.
Актуальним залишається питання фразотвору і на сьогодні. Особливу увагу
привертають аспекти фразеологічних інновацій та модифікацій, питання пов’язані з
формуванням фразеологічної семантики, а також культурологічний аспект вивчення
фразеологічних одниць. Так у роботах Лисецької Н.Г. виокремлено екстралінгвальні та
лінгвальні чинники виникнення фразеологічних інновацій, що являють собою неологізми в
галузі фразеології, оказіональні утворення, продукти вторинної опосередкованої номінації,
які, з’являючись у словниковому складі мови, проходять фази виникнення – узуалізації –
акцептуалізації – лексикалізації / фразеологізації / інтеграції – та включають власне
фразеологічні інновації ( новизна форми і значення: in trockenen Tüchern), фразеологічні
одиниці із новонабутою семантикою (новосемантизми: an der vordersten Front stehen),
модифіковані мовні форми (Kleider machen Beute – від Kleider machen Leute) та запозичення
(Law-and-Order Kurs). ).[3; с. 8]
Метою даної статті є дослідження фразеологічних одиниць з національно-культурним
компонентом.
Національно-культурна специфіка фразеологізмів стає останнім часом традиційною
темою досліджень багатьох вчених. Важливо відзначити, що фразеологізми являють собою
національно-специфічні одиниці мови, що передають із покоління в покоління культурний
потенціал народу. Вони відображають особливості будь-якої національної мови і таким
чином віддзеркалюють душу та своєрідність нації чи конкретного народу.
Д.Г. Мальцева відзначає наявність тісного зв’язку фразеологічних одиниць з
фоновими знаннями носія мови, з культурно-історичними традиціями народу. Згідно з її
працями, фразеологічні сполуки додають об’єктам ті риси, що асоціюються з конкретною
картиною світу та відображають своє ставлення до них, дають свою оцінку. [4; с. 11]
Національно-культурні елементи семантики фразеологічних одиниць можуть
проявлятися на трьох різних рівнях плану змісту фразеологізмів [4, c. 85].
1) У сукупному фразеологічному значенні словесного комплексу (Або: фразеологізми
можуть відображати національну культуру комплексно, тобто своїми ідіоматичними
значеннями).
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2) У значенні окремих лексичних компонентів фразеологізму (Словах-реаліях) (або:
фразеологізми можуть відображати національну культуру одиницями свого складу, тобто
вони можуть мати у своєму складі безеквівалентні слова). Наприклад: nach Adam Riese
«абсолютно правильно», «абсолютно точно», на ім'я автора перших популярних підручників
з арифметики на німецькою мовою (Адам Різе, 1492-1559); rangehen wie Blücher діяти
рішуче; Блюхер - прусський фельдмаршал часів війн проти Наполеона.
3) У прямому значенні сукупного словесного комплексу, в якому відбивається
національно-специфічна ситуація, що лежить в основі образно-переносного значення
фразеологізму (або: насамперед, у прототипах фразеологізмів, тобто колись вільних
словосполученнях, що розповідають про старі звичаї, про образ життя народу, про
національні ігри, про дитячі ігри і тд. і зазнали потім переосмислення. Наприклад: bei jmdm.
in der Kreide stehen заборгувати комусь; Від звичаю трактирників записувати борги крейдою
на спеціальній дошці. [4, c. 13]
Таким чином, було встановлено, що національно-марковані фразеологічні одиниці можна
поділити на наступні групи:
- фразеологізми, які відображають особливості природно-географічного середовища
(основані на назвах дерев, городніх та злакових культур, на образах з тваринного
світу); auf einen (keinen) grünen Zweig (Ast) kommen – (не) добитися успіху, (не)
встигати (в матеріальному, економічному відношенні)
- фразеологізми, які відображають факти та події з історії країни; die Zeit des großen
Sterbens – час великого мору (епідемія чумі в середньовіковій Німеччині)
- назви німецьких грошових одиниць, мір довготи та ваги та їх відображення у
фразеологізмах;keinen (roten) Heller wert sein – не стоїти ні копійки, гроша ломаного
не стоїть;
- фразеологічні одиниці, що віддзеркалюють різноманітні сторони традиційного
побуту, життя німців: ремесло, життя селян, письмо, мова, книго друк, студентське
життя, ігри, назва їжі та напоїв, традиційні привітання та побажання, весілля, назви
свят, назви предметів одягу; jemand ist von der Zunft – спеціаліст, майстер своєї
справи;
- фразеологізми, що віддзеркалюють старовинні звичаї, повір’я, прикмети; das
Abendmahl darauf nehmen – поклястись в чому-небудь
- фразеологізми, що відображають національно-специфічні жести; jemandem (für
jemanden) den Daumen (die Daumen, beide Daumen) drücken (halten) – розм. побажати
комусь успіху, досл. затиснути в кулак великий палець (жартівливий жест)
- фразеологізми, котрі несли в собі особливості розвитку військового ремесла в
Німеччині; ein Dolchstoß in den Rücken – удар ножем в спину;
- фразеологізми літературного походження. jemand ist noch im Sturm und Drang – хтось
ще дуже норовливий й непримиримий
Варто зазначити, що національно-марковані фразеологічні одиниці займають чільне
місце серед сталих словесних комплексів сучасної німецької мови. Фразеологічні одиниці
з національно-культурною семантикою значно поповнюють фразеологічний склад
німецької мови експресивними одиницями.
Література:
1. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология: учебное пособие
для бакалаврського уровня филологического образования / Н.Ф. Алефиренко, Н.Н.
Семененко. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 344 с.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М.:
Русский язык, 1980 – 320 с.
3. Лисецька Н.Г. Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та
функціональні аспекти: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04. германські мови
/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2004. – 19 с.
264

4. Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы. Пособие по немецкому
языку: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – 173 с.
5. Серебреников Б.О. Общее языкознание. – М. Издательство «Наука», 1970, - 597 с.

УДК 811.111

Евдокимова Ольга

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ РОМАНА К. КИЗИ
«ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
Аннотация. Статья посвящена исследованию авторских макроконцептов романа
К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», формирующих культурно-философскую
парадигму его творчества. В результате моделирования структуры концептосферы
произведения выявлены такие ключевые концепты, как Личность, Комбинат,
Конформизм, Нонконформизм.
Ключевые слова: макроконцепт, концептосфера, шизоанализ, псевдокарнавал,
биполярность.
Проблемами художественной речи и особенностями репрезентации языкового
сознания авторов постмодернистской американской литературы занимались М. М. Бахтин,
Е. С. Биченова, А. Зверев, И. П. Ильин, А. З. Лесков, Н. Б. Маньковская, М. М. Рошко,
Е. В. Староверова, И. Хассан, R. Barthes, Z. Bauman, D’haen Т., D. Fokkema, T. Roszak. Однако
проблемы специфики индивидуального стиля К. Кизи и своеобразия авторских
художественых концептов, составляющих основу концептосферы романа «Пролетая над
гнездом кукушки» остаются малоизученными в отечественном литературоведении.
Вышесказанное определило выбор темы статьи и составило актуальность исследования.
Цель статьи – эксплицировать ключевые концепты романа К. Кизи «Пролетая над
гнездом кукушки» как базовые понятия, составляющие основу структуры концептосферы
произведения.
Роман «Пролетая над гнездом кукушки» относится к антиутопическим произведениям,
поэтому в композиционной структуре и системе образов романа прослеживаются черты
поэтики антиутопии. Соответственно, можно говорить о концептосфере романа как о
концептосфере псевдокарнавала [1], а авторские концепты воспринимать как структурные
элементы концептосферы псевдокарнавала.
Макроконцептами романа «Пролетая над гнездом кукушки» как одного из основных
манифестов американского нонконформизма являются концепты Личность, Комбинат,
Конформизм и Нонконформизм. Эти концепты интертекстуально восходят к ряду
философских оппозиций контркультурного бунта 1950-1960-х гг. США.
Оппозиция макроконцептов Комбинат – Личность в романе может быть
проанализирована через ряд культурологических и литературоведческих проблем, таких как
взаимоотношения личности и власти, факта и художественного образа. В другой оппозиции
макроконцептов Конформизм – Нонконформизм затрагивается проблема сильной и слабой
личности, проблема выбора между позициями человека-борца и человека-приспособленца,
философская проблема смерти и ее влияния на сознание человека, а также «индейская
трагедия» в мире технократии.
В романе получают яркое воплощение несколько форм безумия: безумие тирании,
технократической цивилизации, конформизма и внутренней несвободы, безумие страха. При
этом «безумная мудрость», столь характерная для поэтики постмодерна с ее методом
шизоанализа [2], актуализируется через материально-телесное карнавальное начало,
утверждающее начало духовное, потому что так называемое духовное и нравственное начало
общества-комбината оказывается безнравственным и бесчеловечным.
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На интертекстуальном уровне образ Комбината является авторским воплощением
типично американского культурного концепта «плавильного тигля». Америка предстает
Комбинатом, сумасшедшим домом в широком масштабе, где «выравнивают» души по
средней, удобной миру-хищнику, мерке. Макроконцепт Комбинат вбирает в себя признаки
общества наживы, пережевывающего людей, уничтожающего человеческие души, делающего
всех одинаковыми: The Combine had whipped him. It beats everybody. It’ll beat you too. They
can’t have somebody as big as Papa running around unless he’s one of them [3, c. 192].
Неотъемлемой частью макроконцептов Комбинат и Конформизм являются жертвы
системы, без которых ее бы не было. Это, прежде всего, пациенты. Они, с одной стороны,
вызывают у читателя острое сочувствие, а с другой – иллюстрируют слабость человека, его
приспособленчество к любым тяжелым условиям жизни именно через свой Страх. В споре с
Макмерфи Хардинг отстаивает свою жизненную позицию: Mr. McMurphy… my friend…I’m a
rabbit...all of us in here are rabbits of varying ages and degrees, hippity-hopping through our Walt
Disney world. Oh, don’t misunderstand me, we’re not in here because we are rabbits – we’d be
rabbits wherever we were – we’re all in here because we can’t adjust to our rabbithood. We need a
good strong wolf like the nurse to teach us our place [3, c. 58].
Основным представителем Комбината, манипулятором в романе выступает мисс
Гнусен. Она мечтает, чтобы палата превратилась в слаженный механизм, который не дает
сбоя. Для нее главное – не сами люди, а незыблемые правила: Please understand, I appreciate
the way you’ve taken it upon yourself to orient with the other patients on the ward, but everything in
its own good time, Mr. McMurry. I’m sorry to interrupt you and Mr. Bromden, but you do
understand: everyone… must follow the rules [3, c. 22].
Это общая беда любого тоталитарного режима, в котором во имя абстрактных идей,
которые возникают якобы для улучшения жизни человечества, приносятся в жертву
конкретные люди.
Все персонажи – образы представителей власти изображаются как роботы, машины,
механизмы. Это хорошо раскрывает их сущность – утратив свою непредсказуемость,
стихийность, личную свободу, они становятся управляемыми орудиями Комбината,
действуют четко по программе: And I’ve watched her get more and more skillful over the years.
Practice has steadied and strengthened her until now she wields a sure power that extends in all
directions on hairlike wires too small for anybody’s eye but mine; I see her sit in the center of this
web of wires like a watchful robot, tend her network with mechanical insect skill, know every
second which wire runs where and just what current to send up to get the results she wants [3,
c. 24].
Полярные характеристики жертв системы – Макмерфи и Вождя Бромдена во главе
пациентов клиники, с одной стороны, и санитаров – винтиков машины-Комбината, с другой,
– лежат в основе оппозиции макроконцептов Конформизм – Нонконформизм.
Важно отметить, что макроконцепт Комбинат представляет собой микрообщество,
существующее в шизофреническом воображении рассказчика, и потому не является
синонимом организации, а лишь метафорой отношений всех этих механизмов, мельниц и
уровней. В романе Кена Кизи особенно интересовал конфликт сильной свободолюбивой
Личности с властью, и чтобы проанализировать его в чистом виде, он отсекает
второстепенные факторы, которые связывают личность с окружающим общественной средой,
сосредоточившись при этом исключительно на оппозиции Личность – Комбинат. Такая
сосредоточенность
позволила
автору
создать
обобщающую,
символическую,
многозначительную схему конфликта личности и системы.
Основным воплощением нонконформной Личности является образ Рэндела Патрика
Макмерфи. Именно он противостоит унифицирующий власти Старшей Сестры в палате для
душевнобольных. Этот герой является плодом исключительно авторского воображения. Даже
в тексте романа автор намекает, что Макмерфи является якобы мистической материализацией
грез пациентов, исключительного свободолюбом и борцом: But this morning I have to sit in the
chair and only listen to them bring him in. Still, even though I can’t see him, I know he’s no
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ordinary Admission. I don’t hear him slide scared along the wall, and when they tell him about the
shower he don’t just submit with a weak little yes, he tells them right back in a loud, brassy voice
that he’s already plenty damn clean, thank you [3, с. 11].
Образ Макмерфи наполнен энергией духовного противостояния, провозвестия, бунта и
внутренней силы личности, способной своим существованием утверждать неподвластность
человеческого духа бездумной системе окружающего мира. Жизненное кредо Макмерфи –
свобода, реализуясь в акте сознательного самопожертвования ради спасения других,
освобождает пациентов от страха, ведущего к конформизму, с помощью которого они
контролировались Комбинатом.
Макроконцепт Личность является воплощением культурного концепта американской
мечты. В исследуемом произведении можно проследить аллюзии на этот концепт в той его
части, которая связана с торжеством Личности и способностью человека стать победителем,
опираясь на свои внутренние ресурсы. В полной мере этот концепт реализуется в образе
самого рассказчика Вождя Бромдена, который единственный выходит из истории
победителем, превратившись из слабого, мучимого галлюцинациями псевдоглухонемого
пациента клиники в свободного мыслящего человека, способного довольно красноречиво
рассказать историю своего освобождения: I remember the way he closed one eye and tipped his
head back and looked down across that healing wine-colored scar on his nose, laughing at me. I
thought at first that he was laughing because of how funny it looked, an Indian’s face and black, oily
Indian’s hair on somebody like me. I thought maybe he was laughing at how weak I looked. But
then’s when I remember thinking that he was laughing because he wasn’t fooled for one minute by
my deaf-and-dumb act; it didn’t make any difference how cagey the act was, he was onto me and
was laughing and winking to let me know it [3, c. 20].
Вождь Бромден, эволюционируя, становится главным носителем основного концепта
романа – Личность. Он связан с Макмерфи как ученик и учитель, и на символическом уровне
– как тот, кто распространяет «Благую Весть» о деяниях учителя и сам Мессия.
Таким образом, биполярная структура концептосферы романа позволяет автору, с
одной стороны, проследить, как внешние проявления тирании, выраженные в макроконцепте
Комбинат, подавляют и деформируют внутреннюю, духовную суть, представленную
макроконцептом Личности. С другой стороны, следуя законам карнавальной поэтики,
К. Кизи
раскрывает
внутреннюю
эволюцию
нонконформной
личности
от
индивидуалистического бунта как внешнего проявления эгоистического протеста против
унифицирующей системы и слепого конформизма до внутренней свободы, достигаемой
путем принятия ответственности за других и самопожертвования.
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Summary. The article is devoted to the study of individual authors’ macro-concepts in the
novel “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” by K. Kesey, which form cultural and philosophical
paradigm of his creative work. In the result of modelling the structure of the conceptual sphere
several basic concepts have been identified such as Individual, Combine, Conformity, NonConformity.
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Ісаєва Світлана
АССОЦИАТИВНО-МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В КОНЦЕПТЕ РАСТЕНИЕ В ЛИРИКЕ С.ЕСЕНИНА

Аннотация.
Статья
посвящена
проблеме
метафоризации. В частности,
рассматривается механизм концептуальной метафоры, основанием которой является
соположение (пересечение) двух концептуальных сфер: донорской
(источника) и
реципиентной (мишени). Исследование проводится на материале поэзии С. Есенина.
Ключевые слова: концептуальная метафора, концептосфера, концепт, донорская зона,
реципиентная зона, антропоцентризм.
Проблема метафоры с давних времён привлекала к себе внимание крупнейших
мыслителей и учёных. Это обусловлено тем, что метафора представляет собой не только
троп, но и один из способов организации мышления: Метафору по традиции рассматривают
как присущую только языку, делом слов, а не мысли и действия. По этой причине
большинство людей думает, что они могут прекрасно обойтись без метафор. Мы, наоборот,
обнаружили, что метафоры проникли в повседневную жизнь не только в языке, но и мыслях,
и действиях. Наша обычная понятийная система в рамках которой мы и думаем, и
действуем, является фундаментально метафоричной по своей природе.
Актуальность темы определяется современными тенденциями в области изучения
метафоры в свете когнитивной лингвистики.
Языковым материалом исследования послужили концептуальные метафоры лирики С.
Есенина, которые содержат вербальный компонент концепта РАСТЕНИЕ, извлечённые
методом сплошной выборки.
Традиционно растительные образы в творчестве С. Есенина рассматривались в русле
литературоведения, т.е. в свете классической теории метафоры, на основе которой
метафора исследуется только как средство для усиления
образности
в
рамках
художественного текста ( Базанов 1982, Верещагина 1998, Волков 1976, Выходцев 1978,
Гулин 2001, Журавлёв 2005, Занковская 2002, Зуев 1995, Карпов 1978, Кравцов 1978,
Марченко 1972, 1986, Михайлов 1978, Наумов 1985, Никонова, Глебова 1999,
Овчинников 1992, Прокушев 1975, Савушкина 1978, Сидельников 1972, Солнцева 1997,
Станеева 1992, Трубина 1998, Трунин 1998, Эпштейн 1990, Юшин 1969).
Цель нашей статьи – исследовать ассоциативно-метафорические процессы в творчества
С. Есенина.
Ассоциативно-терминальная
часть концепта представлена концептуальной
метафорой, основанием которой является соположение (пересечение) двух концептуальных
сфер: сферы, которая поставляет знаки, переносимые на другую сферу – область-источник
и сферы, которая одалживает знаки из источника – область-мишень. Е. Рахилина называет
данные области донорской зоной (источник) и реципиентной (мишень) [5; с. 280].
Донорская зона конкретна и связана с непосредственно физическим опытом. Концепт
донорской зоны привлекается к сравнению, концепт реципиентной – осмысливается с
помощью метафоры.
Для анализа метафоры мы используем когнитивную модель репрезентации знаний –
ментально-психонетический комплекс, в состав которого входит пропозициональная часть
(диктум), модус, как аксеологический признак концепта и ассоциативно-терминальная
часть, которая формируется на базе связи диктума с другими ментально-психонетическими
комплексами, выделенного Е. А. Селивановой [6; с. 276].
Стихи С. Есенина проникнуты ощущением неразрывной связи с жизнью природы,
она – всеобъемлющая, главная стихия лирики поэта. Одной из наиболее
распространенных концептуальных сфер в поэзии С. Есенина является РАСТЕНИЕ.
Основой метафор в этой сфере есенинской поэзии является соположение концептов
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РАСТЕНИЕ – ЧЕЛОВЕК: А кругом роса жемчужная Отливала блёстки алые И над озером
серебряным Камыши, склоняясь, шепталися [2; с. 139]; Я видел, как цветы ходили, И
сердцем стал с тех пор добрей… [3; с. 173]. В лирике С. Есенина просматривается явная
тенденция к антропоморфизму – семиотическому принципу
метафоризации,
согласно
которому «наименования человека, частей его тела, признаков и действий по аналогии
используются для обозначения других предметных сфер, в частности, явлений природы,
искусственно созданного мира, растений, животных» [5; с. 224]: Зашумели ветры, охнул лес
зелёный, Зашептался с эхом высохший ковыль [3; с. 68]; Прядь волос нежней кудели, Но
лицо его туманно. Никнут сосны, никнут ели И кричат ему: «Осанна» [2; с. 167]. Звуки
растений переданы глаголами речи: охнул, кричат, зашептал.
Центральным, всеобъемлющим понятием поэтических воззрений славян,
согласно А. Афанасьеву, является образ мирового древа или «древа жизни»,
олицетворяющий собой мировую гармонию, единство всего сущего [1; с. 35]. Таков этот
образ в народной поэзии, таков он и в лирике
С. Есенина. ДЕРЕВО является
одним из основных концептов творчества поэта. Компоненты данного концепта: берёза,
клён, черёмуха, верба, рябина, ива, тополь, липа в поэзии С. Есенина уподоблены
концепту ЧЕЛОВЕК: Так спросил я, дорогая Лала, У молчащих ночью кипарисов, Но их
рать ни слова не сказала, К небу гордо головы возвысив [2; с. 34]; Плачут вербы, шепчут
тополя [3; с. 156]; Спит черемуха в белой накидке.
Благодаря метафоре, С. Есенин создает в своей поэзии образ природы, в которой
звучат задушевные мелодии, передающие дыхание самой природы: порывы ветра, шепот
листьев, пение птиц, журчание ручьев. Любимым образом С. Есенина является берёза,
которая в русской народной и классической поэзии является национальным символом
России: Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая березка, Что загляделась в пруд?
[3; с. 17]; Я навек за туманы и росы Полюбил у берёзки стан, И её золотые косы, И
холщовый её сарафан [3; с. 16].
Хвойные деревья передают таинственное молчание, оцепенение, погружённость в
себя. Сосны и ели представляют собой часть угрюмого, сурового пейзажа (тёмные),
вокруг них царит глушь, сумрак, тишина: Тёмным елям снится Гомон косарей [2; с. 102].
Сосна ассоциируется у поэта со старушкой: Словно белою косынкой Подвязалася сосна.
Понагнулась, как старушка, Оперлася на клюку… [3; с. 54]. Ели уподоблены девушкам:
Пригорюнились девушки-ели…[2; с. 167].
Образ ивы имеет семантику меланхоличности. В русской народной поэзии ива
– символ не только любовный, но и символ разлуки, горя матерей, расстающихся со
своими сыновьями. Метафорически концепт ИВА в поэзии С. Есенина также передаётся в
терминах концепта ЧЕЛОВЕК: Только ивы над красным бугром Обветшалым трясут
подолом [2; с. 111]; Слухают ракиты Посвист ветряной [2; с. 107]; В этой могиле под
скромными ивами Спит он, зарытый землёй [3; с. 45].
Клён не имеет столь определённого сформированного образного ядра в русской
поэзии. В фольклорных традициях, связанных с древними языческими ритуалами, он не
играл значительной роли. Концепт клёна наиболее сформирован в поэзии С. Есенина, где
он выступает как своего рода лирический герой «древесного романа». Клён – это
разудалый, слегка разухабистый парень, с буйной копной непричёсанных волос, похожей
на шапку: И я знаю, есть радость в нём Тем, кто листьев целует дождь От того, что
тот старый клён Головой на меня похож [2; с. 168]. Также клён ассоциируется у поэта
со
старым одиноким пьяным сторожем, а ствол клёна подобен ноге человека:
Стережет голубую Русь Старый клён на одной ноге [2; с. 94]; …И, как пьяный сторож,
выйдя на дорогу, Утонул в сугробе, приморозил ногу [3; с. 199].
Регулярные корреляции возникают также между концептами ЧЕЛОВЕК –
ЦВЕТЫ уподобляясь в процессе метафоризации:
- речевой деятельности человека, которая передана на вербальном уровне глаголами
говорения сказали, говорят: Цветы мне говорят – прощай [3; с. 70]; И цветы сказали:
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«Ты почувствуй По печали розы шелестящей» [2; с. 296];
- движению, морфологически выраженному глаголами ползать, ходить:
Цветы людей и в солнь и встыть Умеют ползать и ходить [3; с. 170];
- военным действиям, переданными метафорическим глаголом сражались:
Цветы сражалися друг с другом [3; с. 170].
При соположении концептосфер ЧЕЛОВЕК – ТРАВА донором в метафорических
процессах является концепт ЧЕЛОВЕК. В основе метафорических переносов лежит:
1) слуховое восприятие, выраженное глаголом баюкаюm – «Укачивать ребёнка,
напевая» [4; с. 44]: Серым веретье стоят шалаши Глухо баюкают хлюпь камыши [2; с.
101];
2) речевая деятельность, переданная на морфологическом уровне глаголом речи
нашептал: Что под вечер путнику Нашептал ковыль? [2; с. 98];
3) психоэмоциональное состояние, вербально представленное глаголом грезить –
«Мечтать, погружаться в грёзы» [4; с. 148]: Грезит над озером рыжий овёс [3; с. 130];
4) физиологическое состояние: Спит ковыль. Равнина дорогая [2; с. 251].
С овсом у С. Есенина ассоциируется цвет волос девушки: Со снопом волос твоих
овсяных Отоснилась ты мне навсегда [2; с. 108]. Лёгкий пушок на коже напоминает автору
гречневый злак: Твоя обветренная кожа Лучила гречневый пушок [2; с. 127].
Концепт КРАПИВА передан поэтом знаками концептов ЧЕЛОВЕК – КАМЕНЬ (по
цветовому сходству): У плетня заросшая крапива Обрядилась ярким перламутром [3;
с.52]. Нередко концептом-донором для концепта ТРАВА в поэзии С. Есенина
становится МЕТАЛЛ: Спит ковыль. Равнина дорогая И свинцовой свежести
полынь [3; с. 251]. Свинцовый – «Мягкий, очень тяжёлый металл синевато-серого
цвета» [4 с. 694]. И листья в лирике С. Есенина цвета меди – «… металла красноватого
цвета» [4; с. 335]: Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льётся с клёнов листьев
медь [2; с. 189]; Так вторично скажет листьев медь [2; с. 287].
Концептуальная метафора занимает значительное место в творчестве
С. Есенина.
Один из ключевых концептов лирики поэта РАСТЕНИЕ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Annotation. The article deals with the problem of metaphorization. The paper analyses the
mechanizm of conceptual metaphor on the basis of comparison of two conceptual spheres: donor
(source) and recipient (target). The material of the given study is Esenin's poetry.
Key words: conceptual metaphor, conceptual sphere, concept, donor zone, recipient zone,
antropocentrizm.
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ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Аннотация. В статье описаны особенности обучения старших дошкольников
иноязычной диалогической речи на основе учебно-познавательных игр. Разработанная серия
упражнений обеспечивает поэтапное формирование и развитие иноязычных диалогических
навыков старших дошкольников, способствует эффективному усвоению лексического
материала и выработке элементарных умений иноязычного говорения.
Ключевые слова: диалогическая речь, старшие дошкольники, учебно-познавательная
игра.
Проблемами раннего обучения иностранному языку занимались Н. В. Агурова,
Ш. Г. Амамждян, Л. С. Архангельская, Л. Ф. Баранова, Е. А. Ленская, Е. И. Негневицкая,
А. С. Спиваковская, И. А. Шишкова. Вопросам организации иноязычной учебно-игровой
деятельности дошкольников посвящены работы Л. С. Архангельской, М. Е. Вербовской,
И. А. Шишковой, О. С. Хановой, С. Argondizzo, E. Claire, S. Halliwell, W. Scott, L. Ytreberg.
Тем не менее, дополнительного изучения требуют возрастные особенности обучения детей
старшего дошкольного возраста; не до конца выявлены лингвистические особенности
обучения старших дошкольников иноязычному общению; не в полной мере задействованы
резервы использования речевой способности дошкольников при раннем обучении речевому
общению на английском языке; не нашли системного освещения методические приемы
применения учебно-познавательных игр для обучения старших дошкольников
англоязычному диалогическому общению. Неразработанность указанных вопросов, наряду с
необходимостью
приблизить
обучение
старших
дошкольников
иноязычному
диалогическому общению к условиям его реального функционирования, обусловили выбор
темы статьи и составили актуальность исследования.
Цель статьи – разработать серию учебно-познавательных игр для обучения старших
дошкольников иноязычному диалогическому общению.
При обучении старших дошкольников англоязычной диалогической речи следует
выделить несколько этапов, задачами каждого из которых является [2]: на первом этапе –
овладение репликой; на втором этапе – диалогическим единством; на третьем этапе –
микродиалогом; на четвертом этапе – диалогом.
Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. Игра – это лишь оболочка,
форма, содержанием и назначением которой должно быть обучение, то есть овладение
видами речевой деятельности как средствами общения [1]. Использование учебнопознавательных игр на уроках английского языка имеет шесть основных целей:
формирование определенных навыков; развитие определенных речевых умений; обучение
общению; развитие необходимых способностей и психических функций; познание (в сфере
становления собственно языка); запоминание языкового и речевого материала.
Основываясь на принципах организации обучения [4], которые включают принцип
коммуникативной направленности, моделирования типичных коммуникативных ситуаций,
дифференциации и интеграции, билингвального обучения, активности, наглядности, учёта
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индивидуальных особенностей учащихся и аутентичности; на психолинвистических
особенностях развития старших дошкольников, учитывая цели и задачи обучения, при
обучении старших дошкольников следует использовать специальную серию учебнопознавательных игр и ее методику, позволяющую формировать и развивать навыки и умения
англоязычного речевого общения учеников данного возраста.
Обучение диалогической речи учащихся начинается с их реагирования на реплику
собеседника. Сначала учитель дает стимулирующие реплики, затем стимулирующие реплики
дают сами дети, а их товарищи реагируют на них. После того, как ребенок научится без
труда, в быстром темпе реагировать на стимул с помощью одной реплики, учитель
показывает, как можно развернуть реагирующую реплику в короткое высказывание. Для
того чтобы обучение реагированию не было формальным и носило коммуникативный
характер, учитель использует разнообразные игры.
Поскольку в основе диалога лежит реплика, она является элементарной структурной
единицей диалогической речи [3]. На начальном этапе следует развивать овладение
репликой. Учебно-познавательная игра-упражнение Who is it? What does it like? является
иллюстрацией к такому овладению.
Методическая задача игры: актуализировать тематическую лексику, учить
рассказывать о том, что любят звери, обеспечить овладение употреблением репликиреакции.
Задание и правила игры: детям раздаются карточки с изображениями различных
животных. Приглашая одного ученика за другим в центр круга, учитель просит показать
ребенка, в роли какого животного он выступает. Затем учитель спрашивает у детей,
догадались ли они, кто к ним пришел в гости, дети отвечают. Если дети не угадывают зверя,
он уходит, не получив балла. Для того, что бы поучаствовать смогли все дети, учитель может
помочь отгадать зверя, шепотом подсказывая либо цвет, либо размер. Затем учитель
рассказывает детям, что любит данное животное. Повторяя за учителем хором, дети
отрабатывают ответные реплики.
Поскольку основной структурной единицей обучения является диалогическое
единство, то для овладения диалогическим единством на следующем уроке используется
игра In the Circus, методической задачей которой является актуализация тематической
лексики, овладение диалогическим единством.
Задание и правила игры: дети становятся в круг. Один ученик выбирается на роль
дрессировщика. Учитель вызывает одного ребенка в центр и называет его каким-либо
животным. Далее ведущий-дрессировщик называет это животное и спрашивает у остальных,
что он умеет делать. Дети хором отвечают, а ребенок в круге выполняет названное действие.
Затем дрессировщик дает команду всем повторить движение за животным. Тот, кто лучше
всех будет выполнять команду, может стать новым дрессировщиком.
Следующий этап направлен на овладение микродиалогом, в основе которого лежат
однотипные диалогические единства. С этой целью используется продолжение игры In the
Circus из предыдущего урока.
Правила игры: ребенок, который выходит в круг, держит в руках карточку с
изображением животного. Теперь дрессировщик спрашивает у детей, что это за зверь и дети
должны добавить информацию о том, что любит этот зверь. Затем дрессировщик просит
сказать, что умеет делать данный зверь, и дети отвечают, например:
Т: Дети, сегодня мы снова в цирке, но нашему дрессировщику нужна помощь, он забыл,
какие у него есть животные. А мы ведь уже можем рассказать про зверей, так давайте
же поможем! Итак, на арену уже вышел первый зверь.
Р1: Who is it?
P: It is a fox. It likes fish.
P1: Thank you. What can it do?
P: It can run.
Ребенок в центре выполняет названное действие. После этого все его повторяют по
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команде ведущего-дрессировщика. Эта игра, проводимая в быстром темпе, формирует у
учащихся правильную реакцию на разнообразные стимулирующие вопросы. Учитель
начинает игру, а затем передает свою функцию детям. Такая работа позволяет предупредить
и исключить типичные ошибки.
На завершающем этапе формирования диалогической речи овладение собственно
диалогом происходит также средствами учебно-познавательных игр, позволяющих ребенку
уже свободнее реагировать на реплику собеседника, обмениваться новой информацией.
Пример игры, применяемой на четвертом этапе – игра In the Zoo.
Правила игры: дети делятся на пары и идут в зоопарк. Подойдя к клетке (к столу с
карточкой, на которой изображен зверь), они должны поговорить об ее обитателе. Один из
собеседников никогда не видел диких животных и ему интересно узнать у другого о них,
например:
Р1: Who is it?
P2: It is a bear. It is big.
P1: What does it like?
P2: It likes honey.
P1: What can it do?
P2: It can swim.
P1: I like this bear.
По окончанию разговора дети меняются ролями. Пара, которая быстрее
проинформирует друг друга, становится директорами зоопарка.
Вывод: Предложенная методическая организация обучения и работы над материалом
иноязычной диалогической речи на начальном этапе обеспечивает поэтапное формирование
и развитие иноязычных диалогических навыков старших дошкольников, способствует
эффективному усвоению лексического материала и выработке элементарных умений
иноязычного говорения.
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Анотація. У статті описано особливості організації навчання старших дошкільників
діалогічного мовлення на основі навчально-пізнавальних ігор. Розроблена серія вправ
забезпечує поетапне формування й розвиток іншомовних діалогічних навичок старших
дошкільників, сприяє ефективному засвоєнню лексичного матеріалу та виробці
елементарних умінь іншомовного говоріння.
Ключові слова: діалогічне мовлення, старші дошкільники, навчально-пізнавальна гра.
Summary. The paper describes peculiarities of organizing teaching dialogic speech to senior
pre-school children with the help of learning-cognitive games. The elaborated series of exercises
provides stage-by-stage forming and developing senior pre-school children’s foreign language
dialogic speech habits, promotes effective acquisition of lexical material and developing elementary
skills of foreign language speaking.
Key words: dialogic speech, senior pre-school children, learning-cognitive game.
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МОВНА НОМІНАЦІЯ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ
Анотація. Стаття присвячена вивченню різновидів мовної номінації та їхніх
особливостей з точки зору різних лінгвістичних концепцій.
Ключові слова: лінгвістика, концепція, номінація, первинна номінація, вторинна
номінація.
Мова як складна динамічна система є багатоаспектним об’єктом дослідження
мовознавства і потребує аналізу свого розвитку на всіх рівнях. У лінгвістиці ХХІ століття
велика увага приділяється всебічному вивченню мовних засобів, що виникли в результаті
різних номінативних процесів. Природа та сутність мовної номінації, виникнення та
формування нових номінативних одиниць різного ґатунку привертає до себе увагу багатьох
мовознавців сучасності, які займаються розв’язанням як загальних теоретичних [1; 2; 3; 7; 8],
так і окремих практичних завдань у відповідних мовах [4; 5].
Попри значну кількість праць, які тією чи іншою мірою стосуються мовної номінації,
багатомірність об’єкта дослідження у площині різних лінгвістичних течій зумовлює
актуальність та новизну проведеного дослідження.
Складність та важливість окресленої проблематики в сучасному мовознавстві, а також
багатогранність об’єкта вивчення визначили мету цього дослідження, що полягає у всебічному
висвітленні особливостей різних типів мовної номінації з позицій різних лінгвістичних теорій.
Термін “номінація” має низку визначень у сучасній лінгвістиці. У даній роботі
номінація розглядається як утворення мовних одиниць, що виконують номінативну функцію,
тобто слугують для найменування фрагментів дійсності та формування відповідних понять у
формі слів, словосполучень, фразеологізмів та речень [9; с. 336].
Аналіз літератури показав, що номінація як процес трактується в лінгвістичних
школах по-різному. З позиції гносеолого-семантичного аспекту, номінація є процесом
перетворення фактів позамовної дійсності в надбання системи та структури мови, в мовні
значення, які відображають в свідомості носіїв мови досвід їх суспільного життя. Мовна
номінація завжди характеризується як творчий процес, бо мова не тільки відображає, а і творить.
У мові, в її одиницях фіксуються результати пізнання, які завжди стають складовою частиною
подальшого досвіду та визначають подальший розвиток практики та теорії. Номінація тісно
пов’язує між собою мову, мислення та діяльність. Цей зв’язок виявляється в процесі семіоза, в
знаковому співвідношенні найменування, в якому поєднується зміст (понятійна форма
мислення), ім’я (мовна форма) та дійсність (означувані позамовні предмети, явища, події) [7; с.
10 - 13].
Згідно з семасіологічним підходом [8; с. 336], в якому зміст найменування вважається
засобом вичленування та найменування реалій, класу реалій, номінація розглядається як шлях
від слова до змісту, тобто від слова до його значення. Схема цього підходу виглядає так:
одержувач (слухач, читач або дослідник) має в своєму розпорядженні готовий письмовий текст
або такий текст, що звучить, тобто певним чином оформлену сукупність мовних засобів, за
якими стоїть деяка інформація про “стан справ” у реальній дійсності, ідеях, почуттях, емоціях
автора, і він (одержувач) повинний зрозуміти, проаналізувати, дешифрувати усе, тобто
мовнорозумова діяльність спрямована “від сприйняття форми повідомлення до поняття, ідей,
емоцій, які стоять за ними” [2; с. 22].
У руслі когнітивної лінгвістики, за словами В.М.Телії [9; с. 94-97], “семантичний
трикутник” (“реалія – поняття – ім’я”), завдяки якому розкриваються номінативні процеси у
традиційному мовознавстві, має такий вигляд: “концепт – прототип (денотат) – реалія із світу
“Дійсність””. Концепт розглядається як більш конкретна форма відображення, ніж поняття, він
поєднує все, що нам відомо про об’єкт. Концепту передує категорізація, що утворює типовий
образ та формує “прототип” (гештальт-структуру), який є в назві тим, “що називається
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денотатом, а реалія – це те, що є для нас об’єкт у реальному світі “Дійсність” [9; с. 97].
Типологія номінаційних процесів може базуватися на аналізі значення (тобто
характері позначуваного об’єкта), на аналізі змісту (тобто внутрішньої форми найменування)
та на аналізі об’єму позначуваного об’єкта (тобто власне семантичного боку номінації). Так,
наприклад, в залежності від характеру позначуваного об’єкта, в лінгвістиці розрізняють
елементну номінацію та номінацію подій. Елементна номінація позначає визначений елемент
дійсності: предмет, якість, процес, відношення, любий реальний чи уявний об’єкт. Номінація
подій в якості номіната має певну мікроситуацію, тобто подію, факт, які поєднують в собі
ряд певних елементів. Вона має форму речення, тому її ще називають “пропозитивною
номінацією”[3; с. 239, 257].
Лінгвіст Н.Д.Арутюнова вважає, що характер номінації, ії семантичний тип, об’єм
інформації про об’єкт безпосередньо пов’язані з її призначенням, з місцем номінації в
структурі речення. В залежності від цих факторів в мові розрізняються такі чотири типи
номінацій: 1) інтродуктивну, 2) ідентифікуючу, 3) предикативну та 4) апелятивну номінації
[1; с. 95]
У сучасній лінгвістиці розрізняють два основних типи номінації: первинну та
вторинну. Форма, що використовується в своїй первинній функції для позначення певного
об’єкту оточуючого середовища в даних умовах, може бути названа основною формою,
первинною або прямою номінацією. Первинна лінгвістична номінація – співвідношення
фрагменту дійсності позамовного ряду, що відображується в свідомості людини, та
звукоряду, який отримав уперше функцію найменування, дуже рідкісне явище [3; с. 243].
Вторинна номінація (далі - ВН), тобто утворення другого, навіть третього
найменування для об’єктів позамовної дійсності, які вже були позначені засобами мови, чи,
за словами В.М.Телії, використання вже існуючих в мові номінативних засобів в новій для
них функції найменування [8; с. 129], займає в системі номінативного інвентарю кожної
мови одне з найголовніших місць.
В залежності від точки зору розглядання процесів ВН розрізняють декілька її
різновидів. З прагматичної точки зору вивчення, у ВН можна виділити два принципово
різних процеси: процес вторинного найменування об’єкту, який раніше вже був об’єктом
номінації (старий номінат – старий, але інший номінант) і процес найменування таких сторін
дійсності, що раніше не були об’єктом номінації (новий номінат – старий номінант). В обох
випадках “вторинність” полягає в використанні лексеми, зовнішньої оболонки слова, яка раніше
вже брала участь в номінативних актах. Проте причини цих номінативних актів різні. У
першому випадку причина є суто прагматична, рушійною силою подібних ВН стає бажання
носіїв мови оновити експресивні, прагматичні можливості цих слів. Причини ВН в другому
випадку полягають в необхідності найменування словом нових реалій та понять, що постійно
виникають [8; с. 53].
Як відомо, всі вторинні найменування формуються на основі значення, що
використовується в новій для нього функції найменування. Існує два способи указання
іменем на дійсність, в залежності від цих способів в мові розрізняють два типи ВН: непряму
(мотивовано-опосередковану), автономну ВН та опосередковану непряму ВН [ 7; с. 74-75].
Непряма (мотивовано-опосередкована) автономна ВН відбувається на базі одного імені,
наприклад: blau - “1) синій, голубий, блакитний; 2) п’яний“; grau - “1) сірий; 2) сивий”[4; 26].
У цій номінації має місце непряме відображення об’єктів позамовної дійсності, що
опосередковується попереднім значенням слова, ті чи інші ознаки якого відіграють роль
внутрішньої форми, переходячи в новий смисловий зміст. Сформований таким чином зміст
співвідноситься з позамовним рядом автономно. Тобто, в результаті непрямої ВН направленість
смислу імені приводить до самостійної номінативної цінності одиниці найменування. Такі
найменування містять в сигніфікаті ті відомості, які необхідні для правильного співвіднесення
імені та означуваного фрагменту дійсності.
Головна ознака опосередкованої ВН полягає в тому, що в процесі формування нової
мовної номінативної одиниці використовується комбінаторнo-синтезуюча діяльність
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людської свідомості та відповідна мовна техніка, тобто в утворенні нової одиниці активну
участь бере ще одне чи навіть декілька вже існуючих в мові найменувань. Формування
смислу нового найменування, таким чином, відбувається під безпосереднім впливом змісту
іншого найменування, яке детермінує характер відображення реальної дійсності, визначаючи
той чи інший ракурс його розглядання. Понятійно–мовний зміст співвідноситься з
позамовною одиницею опосередковано, завдяки певній, строго визначеній номінативній
одиниці. Все це свідчить про несамостійну номінативну цінність цієї одиниці, про непряме
співвідношення смислу імені з дійсністю, коли під час найменування в об’єкті позамовної
дійсності виділяються лише такі ознаки, які вважаються суттєвими для нього відносно ознак
якого-небудь іншого об’єкта, при чому ознак, які вже були закріплені в іншому
найменуванні [7; с. 74-75].
Опосередковану ВН називають також фразеологічною номінацією, в результаті якої
утворюються відносно стійкі комплексні знаки ускладненої семантики, що мають певне
фразеологічне значення, виконують певну номінативну функцію та характеризують той чи
інший предмет об’єктивної дійсності. Вони позначаються в мовознавстві різними термінами:
фраземи, сталі сполучення слів, ідіоми, фразеологізми, фразеологічні одиниці (далі - ФО). В
залежності від характеру співвідношення з позначуваними об’єктами позамовної дійсності в
фразеологічній номінації, на думку О.В.Куніна, слід розрізняти три типи: вторинну
фразеологічну номінацію, третинну фразеологічну номінацію та змішану фразеологічну
номінацію [6: 88-100]. У результаті вторинної фразеологічної номінації виникають одиниці з
вмотивованою та невмотивованою внутрішньою формою, в залежності від цього розрізняють
мотивовану та демотивовану вторинну фразеологічну номінацію. Мотивована, в свою чергу,
поділяється на непряму номінацію, яка властива полісемантичним ФО, фразеосемантичні
варіанти яких утворюються шляхом паралельного чи послідовного переосмислення, та
опосередковану номінацію, яка характеризується повним переосмисленням однозначних ФО
з яскраво вираженою внутрішньою формою. Значення таких одиниць опосередковано
прямим значенням слів-складників.
В опосередкованій номінації можна також виділити так звану опосередковану
компонентно-обумовлену фразеологічну номінацію, де ФО не має свого прототипу, тобто,
не опосередковується іншим найменуванням. Це відбувається тоді, коли в номінативному
акті домінує прагматична інтенція суб’єкта номінації. Утворення таких ФО пов’язане з
порушенням логічних законів, коли суміщаються логічно несумісні поняття. В основі таких
ФО лежить неповторний образ, що утворився в нереальній, фантастичній ситуації: wolking
corpse - “політичний труп”; schreiendes Rot – “крикливий красний”.
Третинна фразеологічна номінація відбувається на основі вже існуючої ФО, цю
номінацію називають також фразеологічною деривацією. Змішана номінація поєднує в собі
два різновиди номінації, характер цієї номінації полягає в поєднанні компонентів з прямим
значенням, яке безпосередньо направлене на об’єкт, та з переносним значенням, яке
опосередковано направлене на об’єкт: Pay through the nose [6: 88-100].
Отже, номінація, як основний засіб поповнення номінативного інвентарю мови,
становить важливе багатоаспектне лінгвістичне явище та потребує ретельного вивчення в
сучасному мовознавстві. Особливої уваги потребує насамперед вторинна номінація та її
різновиди в сучасних мовах. Перспектива подальшого дослідження мовної номінації полягає у
зіставному багатоаспектному дослідженні вторинних номінативних процесів у площині
індоєвропейських мов з позиції когнітивної лінгвістики.
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nomination.
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КЛАСИФІКАЦІЯ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Анотація. У статті досліджуються структурні особливості та семантика
антропоцентричних фразеологізмів, що концептуалізують образ людини і світу в
англійській та українській мовних картинах світу.
Ключові слова: фразеологізм, антропоцентризм, мовна картина світу, семантика,
фразеотематична група, фразеосемантична група.
Значну активність у фразоутворенні проявляють антропоцентричні ідіоми, пов’язані зі
сприйняттям світу, його пізнанням і зміною, що викликають асоціації з життям, почуттями,
фізичною та розумовою працею, характером людини. Найбільша кількість фразеологізмів в
англійській та українській мовах спостерігається зі словами голова/head, око/eye, серце/heart,
рука/hand, що пояснюється не тільки багатозначністю цих лексем, але і тим, що у
фольклорних традиціях народів і в національній лінгвістичній традиції з ними пов’язано
безліч символів, що означають як певні поняття і стани, так і вираження конкретних емоцій.
Традиційно всі антропоцентричні фразеологізми англійської та української мов
поділяються на чотири тематичні підгрупи із загальним значенням: голова, тулуб, верхні
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кінцівки, нижні кінцівки.
Фразеологічні одиниці як номінативно-характерологічні знаки відображення фрагментів
світу (знаки речей, понять, дій, явищ) можуть бути згруповані на основі загальної значеннєвої
домінанти – єдиної теми чи єдиного загального поняття, тобто можуть бути схарактеризовані
в семантико-тематичному плані. Як зазначає М. Алефіренко, «за відношенням до
позначуваної дійсності слова і фраземи розподіляються за певними тематичними полями, що
утворюються сукупністю номінативних знаків, які є найменуваннями реалій певної
денотативної сфери» [2, c. 160].
У лінгвістичній літературі немає однозначного найменування для функціональносемантичних груп фразеологічних одиниць, що є своєрідними мікросистемами щодо
фразеологічної системи в цілому. Для їх позначення користуються термінами лексикофразеологічні тематичні поля, семантичні поля чи семантичні групи, семантико-тематичні
групи: фразеосемантичні чи фразеотематичні групи.
Під фразеотематичною групою розуміють ряд стійких словесних комплексів, об’єднаних
загальною семантичною ознакою, що покриває визначену сферу значень [1, c. 180].
В українській лінгвістиці запропоновано в найбільш узагальненому вигляді
ономасіологічну систематизацію української фразеології, яка передбачає розподіл усіх
фразеологічних одиниць між трьома фразеотематичними групами («Людина», «Абстрактні
відношення», «Природа»), які в свою чергу поділяються на фразеосемантичні поля [3, c. 53].
У першій фразеотематичній групі «Відчуття та сприйняття» перераховані значення
відчуттів різноманіття навколишнього світу у всіх формах його прояву і представлені
відповідні фразеосемантичні групи.
Фразеосемантична група «Зорові відчуття і сприйняття» включає фразеологічні
одиниці англійської та української мов, у яких майже без винятку присутня лексема очі / an
eye, оскільки орган зору «око» є локусом зорових відчуттів: англ.: appear to smb’s eyes –
з’явитися, предстати перед чиїмось очима; be in the public eye – бути у центрі уваги, на очах;
with my own eyes – на власні очі.
До складу групи «Слухові відчуття і сприйняття» належать фразеологічні одиниці з
лексемою ear / вухо: англ.: prick up one’s ears – наставляти вуха, прислухатися;. set by the ears
– посварити; be all ears – дуже уважно слухати; give ear to – слухати; вислухувати.
Фразеологічні одиниці англійської та української мов, що складають фразеосемантичну
групу «Відчуття дотику», містять соматизми спина, тіло, зуб, голова, серце та ін: it sends
shivers down smb’s spine – мурашки бігають по шкірі / спині / по тілу.
У фразеологізмах, складових фразеосемантичної групи «Відчуття болю», використані
лексеми відповідно локусу болю: горло / throat / stomach / серце / heart / голова / head.
Оригінальним є образ метеликів в англійському фразеологізмі get / have butterflies in one’s
stomach – боятися.
Фразеосемантичну групу «Відчуття втоми» формують фразеологізми, образні
компоненти яких в англійській та українській мовах у цілому збігаються: англ.: he can’t keep
his eyes open – очі закриваються (від утоми); укр.: в очах темніє / мутиться / зеленіє.
Друга фразеотематична група «Інтелектуальні здібності людини» включає наступні
фразеосемантичні групи.
Група «Пам’ять» включає фразеологізми, в семантиці яких знайшли відображення такі
психічні процеси, як запам’ятовування, збереження інформації, відтворення і забування.
Основними компонентами, що формують значення фразеологізмів цієї групи, є лексеми:
англ.: mind, head, brain; укр.: голова, які самі по собі належать до семантичного поля
розумової діяльності: a clear head – світла голова, ясний розум.
Фразеосемантична група «Мислення» відрізняється просторістю й надзвичайною
розмаїтістю за семантикою фразеологізмів; включає англійські та українські фразеологізми,
що характеризують мислення як процес, спрямований на конкретний об’єкт: англ.: to rack
one’s brains – ламати голову; to puzzle (to rack, to cudgel) one’s brains (over) – сушити собі
голову; do it (standing) on one’s head – робити з легкістю.
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Група «Уява» об’єднує фразеологізми англійської та української мов, що передають
активність, дієвість уяви, а також пасивність, звернення людини в область нездійсненних
мрій: англ.: have in one’s eye – стояти перед очима; укр.: у шкурі – у такому становищі, як хтонебудь.
Фразеосемантична група «Страх. Переляк. Жах» включає фразеологізми, що
відображають відчуття, які супроводжують стан страху: one’s tongue failed on; укр.: зуб на зуб
не потрапляє.
Фразеологізми фразеосемантичної групи «Сумнів. Розгубленість. Здивування» також
мають у собі образи частин тіла людини: shake one’s head.
Особливістю фразеологізмів, що входять до фразеосемантичної групи «Здивування», є
те, що в їх семантиці відображаються зовнішні прояви стану подиву: англ.: make big eyes;
укр.: очі на лоб лізуть.
До групи «Захопленість» входять фразеологізми: англ. be head over ears in work; укр.: з
головою у роботі.
В англійських та українських фразеологізмах, що формують фразеосемантичну групу
«Естетичні почуття», присутні компоненти серце / душа / heart /, які передають глибину
проникнення естетичного враження.
Фразеосемантичну групу «Витримка» складають фразеологізми двох досліджуваних
мов, в яких уміння людини володіти собою також часто передається компонентами: англ.: bite
one’s lip; укр.: тримати себе в руках.
Третя фразеотематична група «Емоції та почуття людини» характеризує емоційну
сферу життя людини, пов’язану з відображенням світу в її свідомості, є великою та
різноманітною за семантикою фразеологізмів. Як показали результати спостереження,
фразеологічні одиниці можуть передавати радість, сум, страждання, спокій, страх, тривогу,
небайдужість, щирість почуттів і вчинків, почуття кохання, страждання, відчуття мужності,
хоробрості, рішучості, нерішучості тощо. Негативні почуття: англ.: bother one’s head about
smb – хвилюватися; pull the heartstrings – задіти за серце; my heart is breaking – у мене серце
крається; lay to heart, take to heart – приймати щось близько до серця; укр.: брати [близько] до
серця що – дуже перейматися чимсь, надавати чому-небудь великого значення. Позитивні
почуття: англ.: I have a warm corner in my heart for him – у мене лежить серце до нього
відійшло від (од) серця у кого, кому – комусь полегшало, хтось заспокоївся, перестав
тривожитися, хвилюватися; всім серцем – а) щиро, гаряче (любити, вірити і т. ін.); б) цілком,
повністю; всім єством (розуміти кого-небудь, співчувати комусь); відходити серцем –
переставати гніватися, сердитися.
Фразеосемантичну групу «Любов» складають фразеологізми, основна частина яких в
англійській та українській мовах передає вищий ступінь інтенсивності цього психічного
стану: втрачати / втратити голову. Основна частина англійських та українських
фразеологізмів цієї підгрупи об’єднана лексемами серце / heart і голова / head: англ.: lose one’s
heart to smb; укр.: віддавати серце. В українських фразеологізмах використовується ще
компонент душа: любити як душу.
У рамках фразеосемантичної групи «Гордість» спостерігаємо фразеологічні одиниці, в
основі яких лежать образ високо піднятої голови і образ високо піднятого носа, що
репрезентує зарозумілість, чванливість, зазнайство: англ.: with one’s nose in the air; укр.:
задирати носа.
Фразеосемантична група «Образа» представлена англійськими та українськими
фразеологізми, що мають лексему зі значенням «образи». В основі фразеологізмів двох мов
лежить образ надутих губ: англ.: make (up) a lip; укр.: губи надути.
Фразеологізми фразеосемантичної групи «Страждання. Горе. Печаль. Скорбота», які
передають амальгаму почуттів, відповідних стану печалі, горя, страждання, у двох мовах
містять компоненти серце, голова, в українській – ще і компоненти ніс, душа. Причому ці
стани супроводжуються характерними тілесними рухами: англ.: hang (down) one’s head; укр.:
вішати ніс.
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Четверта фразеотематична група «Ставлення людини до колективу та окремих людей»
складається з фразеосемантичних груп, що розкривають ряд властивостей особистості.
Група «Дії та вчинки людини» включає фразеологічні одиниці на позначення негативних
та позитивних вчинків. Негативні дії та вчинки: англ.: draw down upon one’s head –
викликати чийсь гнів; заслуговувати на зневагу; fling oneself at smb.’s head – вішатися на шию
кому-небудь. Позитивні дії та вчинки: англ.: with all one’s heart – від щирого серця; from the
bottom of one’s heart – від усього серця.
Група «Позиції та наміри учасників» передбачає, що один з комунікантів може
свідомо вводити в оману іншого (throw dust in smb’s eyes); підлещуватися (kiss smb’s ass);
діяти у власних інтересах за рахунок інших (pick smb’s brain).
П’ята фразеотематична група «Особа, неособа та її характеристика» включає наступні
фразеосемантичні групи: «Негативна характеристика особи та неособи», «Позитивна
характеристика особи та неособи», «Нульова оцінка особи та неособи», «Фізичний стан та
портрет людини», «Статус учасників», «Матеріальне становище».
«Негативна характеристика особи та не особи»: англ.: bad/poor hand – невправна,
невміла, слаба, недосвідчена людина, поганий майстер; a green/raw hand – новак, хлоп’я,
людина без досвіду; numb hand – незграбна, невправна людина; розтелепа, тюхтій.
«Позитивна характеристика особи та не особи»: англ.: an old hand, a crack hand, a good hand
– досвідчена, вправна в чомусь людина, стріляний горобець; a man of his hands – хоробра,
мужня людина; right hand man – головний помічник. «Нульова оцінка»: workers by hand and
brain – працівники фізичної і розумової праці; all hands – команда судна, екіпаж; всі
учасники; elder/the eldest hand – карт.гравець, що ходить першим.
«Фізичний стан та портрет людини»: англ.: mere [only] skin and bone – шкіра та
кістки; укр.: зуб на зуб не попадає – хто-небудь дуже тремтить від великого холоду або
переляку; носити дитя під серцем – бути вагітною, чекати на народження дитини; самі вуха
та зуби – дуже худий.
Шосту фразеотематичну групу складають фразеологічні одиниці на позначення міри,
кількості та ступеня віддаленості від об’єкта.
«Ступінь віддаленості від об’єкта, міри, кількості»: англ.: from head to foot; from top to
toe – з голови до ніг; укр.: по самі вуха – 1) дуже сильно, надзвичайно; 2) дуже багато; 3)
повністю; повні вуха – дуже багато, понад міру; перед самим носом – поруч з кимось, дуже
близько тощо.
Отже, майже всі антропоцентричні фразеологізми є символічними утвореннями, що
передаються від покоління до покоління на підсвідомому рівні. Символ у процесі формування
фразеологічної одиниці часто набуває національного характеру. Знання світу символів
допомагають усвідомити картину реального світу, зрозуміти спосіб мислення наших
пращурів, полегшують процес передачі інформації у межах фразеологічної одиниці.
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Аннотация. В статье рассматриваются структурные особенности и семантика
антропоцентрических фразеологизмов, которые концептуализируют образ человека и мира
в английской и украинской языковых картинах мира.
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Annotation. The article focuses on the structural peculiarities and semantics of the
anthropocentric idioms that conceptualize human and world images in the English and Ukrainian
language pictures of the world.
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Колосова Г.

НІМЕЦЬКІ ЕТНОРЕАЛІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Анотація. У статті розглядаються фразеологічні одиниці сучасної німецької мови із
компонентом ”етнореалія”.
Ключові слова: фразеологія, етнолінгвістика, етнореалія.
Фразеологія є невід’ємною частиною вокабуляру кожної мови. Це одна з галузей
науки, яка дедалі більше привертає до себе увагу. У складі кожної мови є вільні та стійкі
словосполучення. Перші творяться з окремих слів, другі - не створюються , а відтворюються
за змістом та синтаксичною функцією. Фразеологічна система німецької мови формувалася
протягом довгих років в процесі творчості народу , через спілкування з іншими народами
,творчість видатних людей. До основних джерел фразеології дослідники відносять:
- народна мова ( вислови, прислів’я, жарти, приказки);
- виробничо професійна сфера;
- влучні вислови видатних людей;
- античні та біблійні фразеологізми;
- перекази фразеологізмів інших народів [4,с.54].
Кожний етнос бачить і сприймає світ із своєї специфічної точки зору, утворюючи
національну мовну картину світу, під якою в сучасній мовознавчій науці розуміють
вираження засобами певної мови світовідчуття та світорозуміння етносу [2,с.48]. З огляду на
зазначене , цілком зрозумілим є бурхливий розвиток такої галузі мовознавства як
етнолінгвістика. Етнолінгвістика — розділ мовознавства, що вивчає мову в її відношенні і
взаємодії з культурою, етнокультурними і етнопсихологічними факторами, що впливають на
функціонування і розвиток мови [1,с.13]. Під етнореаліями розуміють національноспецифічні реалії буття народу, що включають специфічні феномени природи, матеріальні та
духовні здобутки й надбання конкретної культури й історії. Компонентами етнореалій є
наявність етнокультурної інформації та певних етнічних стереотипів . Національний одяг,
їжа, звичаї й обряди несуть етнокультурну інформацію з самого початку свого існування. У
процесі життєдіяльності, поряд з первинним призначенням, реалія повсякденного життя
набуває для етносу більш конотативного значення і при цьому набуває специфічнонаціонального значення, яке передається від покоління до покоління, слугує етнічною
пам’яттю народу, тобто стає етнореалією.
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Система німецької мови формувалася протягом довгих років в процесі власної
творчості народу, а також через спілкування з іншими народами, згодом через творчість
видатних людей.
Використовуючи у мові фразеологічні вирази, ми рідко замислюємося про їх
етимологію, тобто про те, звідки і як виникли ці вирази і з чим пов’язане їхнє виникнення у
мові, зокрема німецької.
Слово етимологія походить з грецької мови (від etumon – істина; logos – слово,
вчення). Представлений нижче матеріал може бути потрібним та цікавим для тих, хто хоче
поглибити знання з німецької мови, оскільки він містить у собі цікаві випадки етимології –
походження німецьких фразеологічних слів.
Матеріал нашого дослідження дозволяє виокремити три групи, що містять етнореалії:
- Етнореалії, що відображають певні факти з історії.
- Етнореалії, які пов’язані з особливостями побуту німецького народу.
- Етнореалії, які відображають стародавні народні звичаї, прикмети та міфи.
Кожна мова, має стійкі словосполучення-фразеологізми, у яких відбилася велика
кількість історичних подій та явищ. Вказуючи на факти та явища історії, фразеологізми
допомагають людям краще осмислити їх та зрозуміти особливості дотримання їх семантики.
Наприклад,
die Zeit des Sterben – часи великого мору (епідемія чуми в середньовічній
Німеччині та інші епідемії в XIV – XVст.
З історії німецького народу нам відомо, що 1347-1350рр. в Німеччині лютувала
“чорна смерть” (der schwarze Tod), як тоді називали чуму.
Іншим прикладом фразеологізму, який відображає факт середньовічної Німеччини є
das kommt mir spanisch vor – що-н. здається кому-н. незрозумілим. Цей вираз виник ще за
часів імператора Свяченої Римської імперії Карла V, який бувши королем Іспанії (15161556), уводив на німецьких землях іспанські обряди та звичаї, які здавалися німцям
незрозумілими та підозрілими.
ein unsicherer Kantonist. За часів Фрідріха Вільгельма I уся Пруссія була поділена на
округи, які мали назву кантонів. З кожного кантону набирали для служби в армії рекрутів
(кантоністів). Оскільки їм доводилося служити довгі роки і в дуже важких умовах, молодь
намагалася уникнути цього всіма засобами: втечею, обманом (удаючи з себе хворих). Тоді й
виник зворот ein unsicherer Kantonist у значенні «ненадійний рекрут». Пізніше значення
звороту було переосмислене: ненадійна людина.
Таким чином, окремі факти та події стали вже надбанням історії, але сама історія
невіддільна від життя народу мови.
Слід зазначити, що самі події та їхнє мовне вираження продовжують жити в
свідомості жителів країни і сьогодні.
Настільки тісно пов’язані один з одним мова та культура країни в самому широкому
значенні слова, можна переконатися, якщо спробувати зробити ескіз, нарис життя мешканців
міста або села чи інших верств населення, починаючи з середньовіччя.
Досить часто матеріальна основа, тобто матеріальний фон існував століття тому, а
образне вираження, яке і сьогодні живе у мові, нагадує про ці явища , факти із життя народуносія мови. Наприклад, die Katze im Sacke kaufen (або verkaufen). У старовинній народній
легенді розповідається про те, як можна розбагатіти. Треба зав’язати зайця в мішок
дев’яносто дев’ятьма вузлами, у ніч під Різдво піти до церкви, обійти її тричі, щоразу
стукаючи мішком по церковних дверях, а коли, нарешті, з’явиться чорт, запропонувати
купити йому зайця в мішку. Одержавши талер від чорта, треба щодуху бігти додому, доки
чорт розв’яже 99 вузлів, то в такої людини ніколи не будуть переводитися гроші. Якщо ж
чорт розв’яже вузли раніше, то гроші одержані від чорта, зникнуть.
Переносне значення звороту: придбати що-небудь наосліп; купити кота в мішку.
Цікаву етимологію має ФО – sich in Wichs werfen. У XVIII столітті замість вакси для
чистки чобіт вживали віск (Wachs). Воском начищали також підлогу, меблі. Оскільки
дієслово wichsen означало «натирати воском (до блиску)», то його почали вживати також у
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значенні putzen, schmücken – «чистити, прикрашати». Звідси sich in Wichs werfen – святково
одягтися, вичепуритися.
Дійсно, у цих фразеологічних зворотах ми бачимо яскраве відображення життя та
побуту німецького народу.
У фразеологічному складі сучасної німецької мови, як і в інших мовах, є група
фразеологізмів, які завдячують своїм виникненням стародавнім народним звичаям,
прикметам, легендам, міфам, тобто беруть свій початок з далекого минулого.
Прикладом може слугувати etw. aus dem Ärmel (або den Ärmeln) schütteln. У старі
часи, коли носили одяг без кишень, рукава були дуже широкі і туди часто клали
найпотрібніші речі. Крім того, циркові фокусники під час виступів використовували широкі
рукава свого одягу. Отже, вираз означає: зробити що-небудь експромтом, без ніякого
напруження, жартома ( висипати з рукава, наче фокусник).
etw. nötig haben wie’s liebe Brot (або wie’s tägliche Brot). З давніх часів хліб
вважається священним продуктом, йому завжди віддавали особливу шану. Наприклад, за
старим народним звичаєм, у безпосередній близькості від хліба не можна було лаятися, хліб,
що падав на підлогу, піднімали і шанобливо просили вибачення. Вважалося, що слід чекати
біди, якщо хтось випадково наступав на хліб. Отже, із словом «хліб» пов’язане поняття
чогось конче необхідного, дуже важливого, тому значення цього виразу: мати крайню
потребу в чому-н.
Ми можемо зробити висновок, що знання джерел походження німецьких
фразеологізмів з етнореаліями та їх етимологічне тлумачення є надзвичайно важливим для
засвоєння мови та здійснення лінгвокультурологічного аналізу.
Ми переконалися у тісному зв’язку розвитку мови з розвитком історії народу,
розвиток мови, зокрема німецької, тісно переплітається із розвитком фразеології цієї мови,
оскільки фразеологія є невід’ємною частиною вокабуляру будь-якої мови.
Вивчення фразеологічних одиниць допомагає нам розширити власний кругозір, тобто
бачення світу; поглиблює знання про країну, мову якої ми вивчаємо, - Німеччину, знімає
труднощі розуміння під час читання літератури в оригіналі та спілкування німецькою мовою.
Знання джерел походження етнореалій німецької мови та їх етимологічне тлумачення є
надзвичайно важливим для засвоєння мови та здійснення лінгвокультурологічного аналізу.
Отже, фразеологічні одиниці з етнокультурним компонентом мають національнокультурне забарвлення. Вони утворюють у будь-якому тексті особливий лінгвокраєзнавчий
фон, необхідний для адекватного сприйняття іншомовної інформації. З їхньою допомогою
здійснюється наступність культурницьких, історичних цінностей, які фіксуються мовою.
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ЛІРИКА МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ ТВОРІВ ПОЕТІВ-МОДЕРНІСТІВ
Анотація: Стаття присвячена дослідженню поетичних творів М.Чернявського.
Характеризуються основні мотиви його лірики, домінантні образи. Робиться спроба
розглянути поетичну творчість М.Чернявського в контексті української літератури кінця
ХІХ-перших десятиріч ХХ ст., визначити стильову своєрідність його віршів, їх перегук з
творами поетів-модерністів. Посилення суб’єктивізму у віршах поета відповідало
загальнолітературній тенденції епохи модернізму.
Ключові слова: поети-модерністи, неоромантизм, ліричний герой, образ, символ,
мотив.
Микола Федорович Чернявський своєрідний і оригінальний поет в українській
літературі кінця ХІХ- перших десятиріч ХХ ст. Для віршів митця характерні мотиви та
образи, що єднають його лірику з поезією авторів різних поколінь. Перехідний характер
віршів М.Чернявського був однією з головних причин,через які поетичний доробок митця не
був належно поцінований.
Мета дослідження – здійснити аналіз поетичної творчості Миколи Чернявського, її
жанрово-стильової специфіки, виявити зв’язок лірики з раннім українським модернізмом,
окреслити місце поета в літературному процесі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття.
Причиною перехідного характеру віршів М.Чернявського є художня система, в якій
він працював. Рання лірика М.Чернявського містить у собі риси, які були визначальними для
романтиків: неприйняття дійсності, звернення до фольклорних джерел, розробка теми
історичної минувшини України.
Романтизм раннього Чернявського під впливом естетичних змін кінця ХІХ – перших
десятиріч ХХ століття трансформується в неоромантизм. Творчість його характеризується
індивідуальними рисами стилю й ілюструє процес формування нових напрямів в історії
української літератури зазначеного періоду.
Поет активно використовував образ кайданів, варіативність цього образу простежується
в ліриці поетів-модерністів. Так, Олександр Олесь розробляє цей традиційний образ-символ
у поезіях “Ой не квітни, весно, - мій народ в кайданах”, “Вони – обідрані, розбуті”, “Ллється
море, плеще в берег”. Нового символічного навантаження образові кайданів автор надає у
вірші “Я більше не плачу...”, де цей образ позначений суб’єктивним звучанням: “Я муку
свою / В кайдани навік закую [3; с. 57]”. У поезії “Чим втішу вас? На що ясне я вам вкажу?”
образ кайданів символізує заборону слова: “Уста мої скули кайдани”; а в творі “Порвати б
сітку мук дрібних...” набуває значення символу перешкоди: “Життя і грізне і суворе/ Вартує,
застує простори... [ 3; с. 285]”. Метафоричний образ кайданів створено у вірші “Співають,
сміються, а я не сміюсь...”: “Мій мозок і тіло ще душать кайдани [ 3; с. 361]”.
У ліриці М.Чернявського, як і в Олеся, образ кайданів служить для відтворення
суб’єктивних почуттів. У вірші “Кайдани” поет розширює смислове навантаження цього
образу:
В цю вільну пустиню, тюрму степовую,
Давно я забився. Все спить тут, дріма.
Гублю я, марную тут душу живую:
Кує їй кайдани ця млявість німа... [ 7; с. 101].
Образ кайданів служить для розкриття духовної слабкості ліричного суб’єкта. Це
почуття гнітить його, і він намагається протестувати проти внутрішнього рабства.
Розкриття настроїв і станів душі ліричного героя М.Чернявського поглиблюється
завдяки зверненню поета до світу символів. У поезії “Як чорна галич восени” ліричний
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суб’єкт ідентифікує себе з очеретом, бур’яном, билиною.
Антропоморфізовані образи рослин часто розробляли поети-модерністи. Так, ключовим
образом у трактуванні мотиву долі в ліриці М.Філянського є образ яворів (“Три явори”,
“Явір”).
Поети-модерністи надавали символічного значення й образам квітів. Грицько Чупринка
в поезіях “Під снігом”, “Мертві квіти”, “Криваві квіти”, “Могильні квіти”, поетизуючи красу
цих рослин, водночас надає їм символічного змісту: втілює в них ідею плинності життя,
смерть. Характерні й самі назви його збірок “Огнецвіт”, “Сон-трава”. Символіка квітів
притаманна також творчості Олександра Олеся. В поезії “Я ріс в болоті, мов бур’ян”
Олександр Олесь подібно до М.Чернявського відтворив долю ліричного героя через образ
бур’яну:
Я ріс в болоті, мов бур’ян,
В воді було моє коріння,
А листя блідло без проміння,
І ржею їв його туман [3; с. 144]
Порівняймо у М.Чернявського:
Живу на світі, як бур’ян,
Мов очерет той на болоті, І обгорта мене туман... [7; с. 139]
Образ бур’яну в Олександра Олеся і М.Чернявського символізує відчуження ліричного
“я”, неприйняття ним оточуючого середовища, яке промовисто характеризується словом
“болото”.
“Зосередженість ліричного героя на питанні про джерела власних хиб, – зазначає
Л.Голомб, – по-своєму виражала тенденцію української лірики до посилення аналітичного
начала. Поет об’єктивно доводив перехідний характер свого ліричного героя [2; с. 44]”.
Мотив сонцепоклонництва у модерній поезії поставав як “схильність до ідеалізації
первісного світу”, “потреба повернення до чистих, незамулених джерел духовності, до
гармонії людської натури і її буття [4; с. 205]”. Грицько Чупринка, зокрема, відтворив
полісемантичність образу сонця. Як символ щасливого, вільного життя цей образ розкрито
у його поезії “Після ночі”, у вірші “Credo” – образ сонця постає як об’єкт захоплення “жерця
чистої краси”.
У ліриці Лесі Українки образ сонця – це символ краси, наснаги. У вірші “Сонечко
встало, прокинулось ясне” з циклу “Подорож до моря” поетеса зображує сонце як
життєдайну силу. Метафоричний образ сонця (“встало”, “прокинулось”, “грає вогнем”,
“променіє”, “розлива”) поглиблює захоплення Лесі Українки сходом сонця. Початок нового
дня постає символом пробудження, жаги до життя як усієї природи, так і ліричної героїні. У
вірші “Тиша морська” з циклу “Кримські відгуки” образ сонця – це символ ідеального
життя.
Олександр Олесь у своїй ліриці розробляє символічно-міфологічний образ сонця. У
поезії “На крила, на крила! До сонця, брати!” сонце зображено як вища сила, що може
впливати на долю людей. Поет відтворив сонце-бога захисником скривджених.
Ліричний герой М.Чернявського, як і Грицька Чупринки, Лесі Українки, Олександра
Олеся, захоплюється красою, силою стихії сонця, її владністю. “Вітаю тебе я, одвічне
світило”, “о сонце звитяжне, вітаю тебе!“, ”світе землі” – постійні звернення ліричного героя
до сонця, що сприймається ним як першооснова світу. Використання міфологічного мотиву
шлюбу сонця і землі як основи життя у поезії “Гімн сонцю” підкреслює неоромантичні риси
лірики М.Чернявського.
Самозаглибленню ліричного героя митця, аналізу ним своїх дій сприяє така його риса,
як замкнутість, недовіра до оточуючих. У поезії “Його душа не розгорталась” ліричний герой
постає як замкнута особистість, яка намагалася приховати свої почуття від інших.
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Відчуваючи свою несхожість з оточенням, він боявся розкритися, “боявсь смішним між
людьми стати [7; с.110]”. Образ душі стає символом внутрішнього світу автогероя, це
своєрідна схованка його почуттів. Однак такий довготривалий процес тамування в собі
емоцій породжує нерозуміння ліричним героєм своєї особистості, навіть зневіру в собі.
М.Чернявський відтворив трагізм становища людини у суспільстві, яке не змогло
оцінити її духовне багатство, що призвело до самоїдства, нехтування своїм “я”.
Образ замкнутої, самотньої особистості розкриває і М.Вороний у поезії “В сяйві мрій”.
Ліричний герой вірша намагається приховати свої мрій від “ворожих сил життя земного” [1;
с. 46].
Надійною схованкою мрій для ліричного героя М.Вороного постає його внутрішній
світ. Опозиція його до буття серед людей породжує бажання розкрити свою душу природі.
“Зірки високі” як символ чистоти, відданості, ідеального життя – єдині, кому ввіряє свою
таємницю ліричний герой.
Важливу роль у життєвій еволюції ліричного героя М.Чернявського відіграє образ
дороги. Образ дороги (шляху, путі) зустрічаємо у поезії Лесі Українки (“Мій шлях”, “У
путь”, “О як то тяжко тим шляхом ходити...”, цикл “Подорож до моря”), Грицька Чупринки
(“Шлях квітчастий”), М.Філянського (цикл “В пилу сандалів”), М.Вороного (цикл
“Мандрівні елегії”). Тему дороги Валерій Шевчук визначає як одну з характерних тем поетів
“Української хати” [9].
У ліриці М.Чернявського образ дороги служить для підсилення психологічного
напруження у відтворенні духовного світу ліричного героя.
“Чистих” пейзажів у Чернявського мало, природа в його віршах постає як засіб
саморозкриття суб’єкта. За спостереженням Т.Сільман, “Природа – один із небагатьох,
конкретно існуючих перед нами, видимих і відчутних символів вічності… Вихід в природу
ліричного героя є у зв’язку з цим виходом у своєрідну “іносферу”, що збільшує його
масштаб за рахунок зближення з “матерією вічності” – явищами, ім’я яких пишеться з
великої літери: Природа, Земля, Всесвіт [5; с. 89]”. Отже, поет через образи природи
звеличує людину, розкриває її багатий внутрішній потенціал.
Дослідники називають М.Чернявського “поетом степу”. Степ – традиційний образ
української поезії. До нього зверталися І.Манжура, Я.Щоголів, О.Олесь, Г.Чупринка,
Є.Маланюк.
Герой лірики М.Чернявського відчуває внутрішню спорідненість із “духом степу”.
Я.Поліщук зазначає: “Серед візій модерну на чільному місці опиняється візія первісної
людини і природи [4; с. 205]”. На думку дослідника, цю візію розкриває і мариністика: “... від
ідилії моря як універсальної моделі вільного, безжурного, гармонійного світу (в ліриці
молодомузівців) до пізніших мотивів боротьби, змагання [4; с. 208]”.
Картини моря в ліриці М.Чернявського близькі до мариністики Лесі Українки, котра
також зверталася до архетипного образу моря. У поезії “Далі, далі від душного міста”
Леся Українка зображує море як символ очищення, вивільнення від буднів цивілізації.
Частиною морського пейзажу в ліриці М.Чернявського, як і в Лесі Українки,
виступає образ човна або пароплава (“На південь, до моря, я линув душею...”, “В’ється
чайка срібнокрила”, “Тихо гойдаються в синьому морі...”, цикл “Крим”). Образ човна у
віршах поета – це архетип, який увиразнює символічний образ долі, покликання.
В житейськім морі-океані
Блукає утлий човен мій [ 7; с. 137].
Кінець ХІХ – початок ХХ століття в українській літературі характеризується як
перехідний період. Творчість М.Чернявського, увібравши досвід поетів-романтиків
(неприйняття ліричним героєм оточення, мотив польоту, пошуки сенсу життя), водночас
має риси модерного письма (внутрішнє роздвоєння ліричного героя, схильність до
самоаналізу, звернення до первісної гармонії людини і природи, протиставлення земного
небесному).
Посилення суб’єктивного начала в ліриці М.Чернявського дозволило відтворити
286

внутрішню кризу інтелігента перехідної доби. Вразливий і щирий, ліричний герой поета
відзначається посиленим самоконтролем.
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ПРИЁМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
МОЛОДЁЖНЫХ СЛЕНГИЗМОВ
Аннотация. В статье рассматриваются приёмы языковой игры при образовании
русских молодёжных сленгизмов на базе новейших англоязычных заимствований;
исследуется фонетическая, грамматическая и лексическая адаптация англицизмов в
современном молодёжном субкоде.
Ключевые слова: заимствования, англицизмы, молодёжный сленг, сленгизмы,
адаптация, языковая игра.
Явление языковой игры вызывает повышенный интерес со стороны современных
исследователей.
Языковая игра исследуется на материале разговорной русской речи (Е. А. Земская,
М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова), языка художественной литературы (В. З. Санников),
языка СМИ (С. В. Ильясова) и т.д.
За пределами внимания русистики остаются приёмы языковой игры при образовании
русских молодёжных сленгизмов на базе новейших английских заимствований.
Согласно определению «Стилистического энциклопедического словаря русского
языка» языковая игра – определённый тип речевого поведения говорящих, основанный на
преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, т.е.
на деструкции речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур,
приобретающих в результате этой деструкции экспрессивное значение и способность
вызывать у слушателя/читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект. Чаще всего
языковая игра связана с выражением в речи комических смыслов или с желанием создать
«свежий, новый образ». Языковая игра свойственна преимущественно разговорному,
публицистическому и художественному стилям речи [8; с. 657].
В современной литературе представление о языковой игре относится к области
речевого общения, а сама языковая игра рассматривается как «украшательство» речи,
которое «обычно носит характер остроты, балагурства, каламбура, шутки и т.д.» [7; с. 128].
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Всед за В. З. Санниковым, мы понимаем языковую игру как некоторую языковую
неправильность (или необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемую
говорящим (пишущим) и намеренно допускаемую [7; с. 23].
Языковая игра строится по принципу намеренного использования отклоняющихся от
нормы и осознаваемых на фоне системы и нормы явлений [1].
Известно, что языковая норма является неотъемлемой чертой языка на всех этапах его
развития и представляет совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций
языковой системы, отобранных и закрепленных в процесс общественной коммуникации.
Нарушения языковой нормы не являются редкостью в разговорной речи. Некоторые
исследователи говорят о том, что языковая норма необходима, но формирование языка
невозможно без отклонений от нее. «Литературный язык лишён цвета и запаха, он нужен как
ткань, на которой вышивается узор. Узор, вышивка, отклонение от нормы не может
существовать без ткани, холста, литературно-языковой основы. Норма существует для того,
чтобы было от чего отклоняться; тогда включается стилистическая игра. Это высшая
культура речи, но – от великого до смешного один шаг. Эти отклонения у одного –
художество, у другого – монстр» [9; с. 20].
Развитие языка как сложной системы само по себе складывается, прежде всего, из
изменений, которые сначала с точки зрения действующей литературной нормы
воспринимаются как нарушения норм языка и правил грамматики или орфографии.
Несомненно, неграмотность не должна быть престижной и модной, но нарушения
языковой нормы присутствуют в современном молодёжном сленге в большом количестве, и
это требует особого внимания исследователей.
Граница между «языком» и «речью», точнее между кодифицированным
литературным языком и разговорной речью, размывается. Языковая игра «двунаправлена по
отношению к языку и речи». Она вскрывает пограничные, парадоксальные случаи
функционирования языкового знака [1].
Однако необходимо отличать элементы языковой игры от речевых ошибок. Так,
критерием разграничения фактов языковой игры и речевых ошибок является языковая и
стилистическая компетенция говорящего. В отличие от речевых ошибок языковая игра
строится благодаря знанию системных языковых связей и владению стилистическими
закономерностями употребления единиц языка, а также благодаря учёту жанровой
специфики речепроизводства. Языковая игра имеет двойную направленность: это языковое и
собственно речевое явление, т.к. для реализации языковой игры первостепенное значение
имеет умение творчески нарушить (перестроить) усвоенные модели стандартного
употребления языка [8].
По нашим наблюдениям, в современном русском молодёжном сленге нарушения
языковой нормы, ведущие к языковой игре, присутствуют в большом количестве, что
подтверждает актуальность исследования.
В русском молодёжном субкоде языковая игра может реализоваться при помощи
омонимического сближения слов, которое проявляется в фонетическом совпадении
семантически несхожего английского и русского общеупотребительного слова. Например:
Емеля (от англ. e-mail) в русском сленге обозначает ‘электронная почта’ и ‘адрес
электронной почты’: Закинь мне те два файла на Емелю из Питера [5; с. 178]. Дай мне
своего емелю [4; с. 129]; сиди (от англ. CD – компакт-диск): CD и слушай (надпись на
тетрадной обложке).
Языковая игра в русском молодёжном сленге происходит и при образовании
шутливых калек английских общеупотребительных слов: заснуть – семантическая калька
англ. to sleep. В молодёжном компьютерном сленге – перейти в sleep-режим, т.е. режим
сниженного энергопотребления (о компьютере): Компьютер заснул, пока мы разговаривали
[6; с. 224]; мордодел – словообразовательная калька англ. image maker. В молодёжном
субкоде имеет значение ‘специалист по созданию образа’: Я специалист по имиджу, тот
самый мордодел [5; с. 356].
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В русском молодёжном сленге языковая игра может проявляться при создании
окказиональных англоязычных словообразований, основанных на сближении фонетического
облика английского слова или словосочетания с русским словом или словосочетанием,
обычно стилистически сниженным: ёксель-моксель (от англ. Microsoft Exel – программный
продукт фирмы Microsoft для работы с электронными таблицами); нафигатор (от англ.
Netscape Navigator – интернет-программа, браузер) созвучны с русскими общеизвестными
пейоративами.
Языковая игра с участием новейших англицизмов используются и в создании
молодёжной макаронической речи: выспичить (от англ. to speak) в значении ‘произнести,
проговорить, сказать что-л.’: Только выспичить успела, дор тихонько заскрипела [5; с. 116];
уиндоу (от англ. window) в значении ‘окно’: Сижу я в резервейшен, лажовый смоук курю, в
решётчатые уиндоу на блёвый скай смотрю [6; с. 724].
В современном русском молодёжном субкоде английские заимствования
обыгрываются в пародийных парафразах известных пословиц, поговорок, крылатых
выражений, устойчивых словосочетаний. Например: резет (от англ. reset – повторное
включение, повторный запуск): Семь бед – один резет [5;
с. 507]; сенкс (от англ. thanks –
благодарность; спасибо): Сенкс будет слишком много, трёшка будет в самый раз (из
наблюдений за устной речью).
Следует отметить, что сам факт языковой игры часто становится понятным только в
определённом контексте. Именно в контексте языковая игра в полной мере реализует свой
творческий потенциал, распространяя комический или сатирический смысл на более
широкое текстовое пространство.
Таким образом, нами рассмотрены основные приёмы реализации языковой игры при
освоении новейших англоязычных заимствований современным русским молодёжным
сленгом, который выступает не только как средство передачи определённой информации, но
и как средство выражения её различной оценки.
Дальнейший научный интерес представляют семантические приёмы языковой игры
при образовании англоязычных молодёжных сленгизмов в русском молодёжном субкоде.
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9.
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Анотація. У статті розглянуто прийоми мовної гри при утворенні російських
молодіжних сленгізмів на основі новітніх англомовних запозичень; досліджено фонетичну,
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граматичну та лексичну адаптацію англіцизмів у сучасному молодіжному субкоді.
Ключові слова: запозичення, англіцизми, молодіжний сленг, сленгізми, адаптація,
мовна гра.
Annotation. The article focuses on the language game methods, which are used to form the
Russian youth slangisms on the basis of the latest English borrowings; phonetic, grammatical and
lexical adaptation of anglicisms in the modern youth subcode is analyzed.
Key words: borrowings, anglicisms, youth slang, slangisms, adaptation, language game.
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Литвиненко Ірина

СИМВОЛИ КОЛЬОРУ В РОМАНАХ
Д.ГОУЛСВОРСІ «ВЛАСНИК», О.УАЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»
Анотація. У статті розглядається поняття символ, його суміжні явища та
специфіка функціонування символів кольору в романах Д.Гоулсворсі «Власник», О.Уальда
«Портрет Доріана Грея».
Ключові слова: символ, кольорова символіка.
Найзагальніше визначення символу — «знак, що передає абстрактні поняття в
конкретній формі» — трансформується і уточнюється в різних напрямах сучасного
соціогуманітарного знання залежно від специфіки цих напрямів у розумінні знаковості,
репрезентації і абстракції [1].
Ще Арістотель трактував символ як «знак, смислом якого є якийсь знак іншого роду
чи іншої мови; цей знак – засіб передачі плану вираження/адекватного чи метафоричного/ в
план змісту, значення» [1].
О. Потебня розглядав символи не лише як стилістичну категорію, а й як продукт
культурно-історичного розвитку людства, пов’язаним із мовою, світоглядом, пізнанням світу
[4,8].
Ф. Шеллінг стверджував, що символ – це ніщо інше як реально відтворена ідея [1].
А Гегель розглядав символічне явище як найменш розвинуту форму виявлення
художньої творчості [1].
За визначенням О.Лосєва, “символ – така образна конструкція, яка може вказувати на
будь-які межі небуття і в тому числі також на “безмежжя”[5].
Поняття «символ» - дуже багатогранне явище, тому в кожному енциклопедичному
словнику воно розглядається по різному.
Так, Радянська Енциклопедія дає наступне визначення: «…у широкому значенні
умовна позначка якого-небудь явища. В естетиці символ – образне уособлення яких-небудь
ідей. уявлень» [1].
Короткий словник літературознавчих термінів за редакцією Л.Тимофєєва і Н.Венгрова
дає наступне визначення: «…один із тропів, роллю якого є заміщення найменування
життєвого явища, поняття, предмета в поетичній мові алегоричним, умовним його
позначенням, що чимось нагадує це явище»[3].
Фольклорно-естетичне осмислення символу – плід порівняно пізнього етапу
культурного розвитку. Як відомо, міфологічна свідомість не розчленувала символічну форму
і зміст, що природним образом виключає яку-небудь рефлексію над символом.
У структурі основного значення слова є семи, що становлять його «символічну ауру».
Ця аура може бути обумовлена стереотипними для цієї культури асоціаціями, а також носити
древній, архетипічний характер. При актуалізації слова у відповідному контексті сема
застосовується в переносному символічному значенні. Сема символу відображається в трьох
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видах символів:
- культурно-стереотипних - символи сучасності, зрозумілі всім
представникам цієї культури, з прозорою або напівпрозорою основою перенесення;
- архетипічних - символи, засновані на прадавніх паралогічних,
міфологічних або первинних несвідомих уявленнях про світ, із затемненою основою
перенесення. Засновані на них символи виявляються в культурах, розділених у часі і
відмінних за історичним розвитком;
- cуб’єктивно-авторських - символи відбивають концепти, що
конструюють картину світу окремої особи, найчастіше в них своєрідно заломлюються
стереотипи і архетипи [7].
Сепір Едвард поділяє символи на кілька типів.
Перший – референційна символіка – охоплює такі форми, як усна мова, письмо,
телеграфний код, національні прапори та інші системи символів, що їх прийнято
використовувати як економний засіб позначення.
Другий тип символіки теж економний і може бути названий конденсаційним, оскільки це
надзвичайно стиснута форма. Символи преференційного типу розвинулися пізніше.
Референційний символізм розвивається в міру вдосконалення формальних механізмів
свідомості, а конденсаційний все глибше й глибше пускає коріння в сферу підсвідомого
Часто символ ототожнюють з такими явищами як: троп, знак, образ, тип, алегорія,
метафора, концепт. Але вони мають і деякі відмінності.
Символ, як і будь-який троп,
заснований на перенесенні значення. У тропі таке перенесення може бути суто
індивідуально-авторським, "одноразовим".
Відмінність символа від метафори в тому, що стабільність – притаманна значенню
символу, так само як збереження предметного значення, тривалість існування.
Характеризуючи символ і образ, треба відзначити , що категорія образу, як наголошує
С.С. Аверинцев, передбачає предметну тотожність самому собі, а категорія символу робить
акцент — на тому, що образ виходить за власні межі й що в ньому наявний певний смисл,
інтимно злитий з образом, проте не тотожний йому [2, 9].
Що стосується відмінності символу від алегорії, то алегорія жорстко регламентована
контекстом, гранично небагатозначна. Символ же завжди багатозначний. Для алегорії
важливе загальне; для символу - і загальне, і одиничне.При співвідношенні символу та
концепту варто зазначити, що кожний символ є концептом, але не кожний концепт є
символом. Термін "символ" релевантний для образно-поетичного світосприймання, концепт
же є ментальним оператором трохи ширшого плану, пов'язаний із пізнавальною діяльністю
суб'єкта.
Є ще одна конструкція, що конкурує з поняттям символу своїм узагальненим
характером. Це - поняття типу. Хоча і символ і тип є узагальненнями дійсності, проте
символ, є таке узагальнення, яке має свою власну структуру, і структура ця є закон
конструювання відбитої в ній дійсності, її модель, що породжує. Тип же, узятий в чистому
вигляді, є таке родове узагальнення, яке не володіє жодною спеціальною структурою, і не є
моделлю відбитої в ній дійсності, що породжує [6].
Символ має також деякі тотожності з таким поняттям як архетип. За
К.Г.
Юнгом архетипи – компоненти "колективного підсвідомого", які сформувалися у
найдавніші, часи і визначають структуру моральної, естетичної і пізнавальної діяльності
людини. Вони проявляють себе як символи у міфах, казках, фольклорі, обрядах, традиціях, є
узагальненням досвіду наших предків. Архетип як і символ – це наслідуваний, а не
сформований на основі індивідуального досвіду образ.
Менш знаковими ніж архетипи та стереотипи виявляються індивідуально-авторські
образи-символи. Їхню основу становлять послаблені, «призабуті» символи, які набувають
символічних ознак у процесі зображення. Вони з’являються поза загальною традицією і є
наслідком авторської настанови на узагальнення й поглиблення смислової перспективи
зображуваного об’єкта
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Змістова складність сполучається в символах із формальною простотою, зумовлюючи
їхню особливу ємність та естетичність. Проблема символу вивчалася в
- філософії
(Г.В.Гегель,
І.В.Гете,
В.фон
Гумбольт;
М.Мамардашвілі,
О.П’ятигорський, П.О.Флоренський );
- культурології (К.Леві-Строс, Є.М.Мелетинський, М.Мюллер);
- психології (З.Фрейд, Ж.Лакан, К.Г.Юнг, О.Ранк і Х.Закс);
- літературознавстві
(С.С.
Авєрінцев,
А.Бєлий,
В.І.Іванов,
О.Ф.Лосєф,
О.А.Потебня).
Що стосується саме лінгвістики, то символ вивчається з позицій різних підходів:
- етнологічного (О.М. Веселовський, Є.М. Мелетинський, Л.А. Уайт);
- лінгвокульторологічного (Ю.М. Лотман, В.А. Маслова, В.М. Телія);
- лінгвопсихологічного (В.Емріх, О.О. Потебня);
- семантичного (В.В. Виноградов, О.І. Сімович, М.П. Кочерган);
- концептуального (Р.Цур, О.В. Шелестюк).
Що стосується саме кольорової символіки, то історично колір використовувався
спочатку як простий єднальний засіб між об'єктами, потім - знак-символ і останнім часом система мовного характеру.
Згідно словнику символів Д.Трессидер характеризує
кольори так: Жовтий – Сонце, світлість, свіжий, юний; Оранжевий – енергія, радість,
стурбованість; Червоний – вогонь, кохання, боротьба, емоційність; Фіолетовий – старість,
віра, насупленість; Синій – безкінечність, вірність, холодність, серйозність; Зелений – спокій,
молодість, надійність, скромність; Білий – чистота, невинність, легкість, свіжість; Сірий –
нейтралітет [3].
У романі «Портрет Доріана Грея» Оскар Уальд описує зміну настрою героя «…His
eyes deepened into amethyst …». Так як, голубий колір символізує миролюбство, а колір
аметисту – похмурість, то можна зрозуміти, в якому становищі був герой. Ще один яскравий
приклад: «…I really can’t see any resemblance between you, with your rugged strong face and
your coal-black hair, and this young Adonis, who looks as if he was made out of ivory and roseleaves.» - протиставляються два образи - сильний, суворий та добрий і ніжний. «…You like
your art better than your friends. I am no more to you than a green bronze figure. Hardly as much,
dare I say”.» - мається на увазі, що статуетка вже стара, так як суміш зелені та бронзи
символізує смерть, старість. «The horror, whatever it was, had not yet entirely spoiled that
marvellous beauty. There was still some gold in the thinning hair and some scarlet on the sensual
mouth. The sodden eyes had kept something of the loveliness of their blue, the noble curves had not
yet completely passed away from chiselled nostrils and from plastic throat». Хоча герой і змінився
зовнішньо, автор такими деталями підкреслює його аристократичність – колір золота та
молодість – рожевий.
Добре простежується символіка кольору і в романі Гоулсворсі «Власник»: «…He
stood at the sideboard in a white waistcoat with large gold and onyx buttons, watching his valet
screw the necks of three champagne bottles deeper into ice-pails… », отже автор хотів
підкреслити його чистоту, невинність та чудовий вигляд, тому що білий і золотий
характеризуються як кольори вишуканості та бездоганності. «…even Aunt Ann, who now but
seldom left the corner of her brother Timothy’s green drawing-room, where, under the aegis of a
plume of dyed pampas grass in a light blue vase, she sat all day reading and knitting». Зелений
колір – це колір безпеки та спокою. «…The one in front, habited entirely in red, had large, settled
patches of the same colour in her cheeks, and a hard, dashing eye. She walked at Swithin, holding
out a hand cased in a long, primrose-coloured glove» - автор намагався підкреслити її силу, жагу
і в той же час лукавість щодо своїх дій. «The gloomy little study, with windows of stained glass
to exclude the view, was full of dark green velvet and heavily-carved mahogany — a suite of which
old Jolyon was wont to say: ‘Shouldn’t wonder if it made a big price some day!’». Цим інтер’єром
автор характеризує нашого героя, як людину емоційну, поважну, але в той же час надійну та
мудру. «She was sombrely magnificent this evening in black bombazine, with a mauve front cut in
a shy triangle, and crowned with a black velvet ribbon round the base of her thin throat; black and
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mauve for evening wear was esteemed very chaste by nearly every Forsyte». Саме ці відтінки
вважалися у сім ї Форсайтів строгими, для вечірніх вбрань, вони характеризують не тільки
печаль, тугу, але і каяття та смиренність. «Two ladies advanced. The one in front, habited
entirely in red, had large, settled patches of the same colour in her cheeks, and a hard, dashing eye.
She walked at Swithin, holding out a hand cased in a long, primrose-coloured glove». Червоний
колір символізує пристрасть та помсту, а жовтий в свою чергу – грайливий настрій, скритість
та обман [3].
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НІМЕЦЬКА ПОБУТОВА РЕКЛАМА: ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація. У статті розглянуто поняття „рекламний текст” та його властивості,
проаналізовано такі поняття німецькомовної побутової реклами як сугестія та компресія.
Ключові слова: рекламний текст, сугестія, компресія, стилістичні фігури.
Реклама є важливим різновидом масової комунікації, яка стрімко увійшла в життя
сучасної людини. Рекламний текст, заснований на використанні виразних мовних засобів
усіх рівнів, робить значний вплив на формування різних стереотипів і спосіб життя
сучасного суспільства. До рекламних текстів належать тексти ЗМІ, об’єднані комплексною
комунікативною установкою, де поєднуються інформаційна, оцінна та спонукальна функції.
Рекламний текст - це текст, що містить рекламну інформацію. Його відрізняють
наступні ознаки: по-перше, він містить інформацію про фізичну або юридичну особу, товари
чи пропозиції; по-друге, він призначений для невизначеного кола осіб; по-третє, він
покликаний формувати або підтримувати інтерес до фізичних або юридичних осіб, і,
нарешті, по-четверте, рекламний текст сприяє реалізації товарів, ідей, починань [1; c. 5].
Рекламні матеріали в пресі можна умовно розділити на дві основні групи: рекламні
оголошення і публікації оглядово-рекламного характеру, до яких відносяться різні статті,
репортажі, огляди, що містять іноді пряму, а іноді і непряму рекламу.
До основних правил написання успішного рекламного тексту належать: визначеність
кінцевих завдань, емоційне звертання, задоволення потреби споживача, конкретність
рекламного тексту, урівноваженість у розмірі, легкість читання рекламного повідомлення,
ясність мови, доказовість, логічність, розумність рекламного тексту, літературна грамотність
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повідомлення, використання тих образно-виразних засобів мови, які характерні для мови
взагалі.
Рекламний текст складається з чотирьох основних елементів, які майже завжди
використовуються у рекламі: заголовок, підзаголовок, основний текст, рекламний лозунг. За
своєю структурою текст ділиться на три частини: вступ, основну частину й закінчення. У
вступі рекламодавець спонукає споживача. В основній частині міститься суть комерційної
пропозиції. У закінченні підводиться підсумок того, що пропонувалося.
Усе більшу увагу лінгвістів притягують до себе дослідження лексики німецькомовної
реклами (Є.Б.Розен, Г.Б.Крючкова,
Б.Карстенсен, Е.Гроссе, Р.Ромер, Б.Вітіс,
К.Т.
Фрідлендер та ін), оскільки мовні засоби виражені більше ніж мистецтво оформлення й
справляють стійке і сильне враження на споживача, а отже й на носія тієї чи іншої мови.
Успіх чи поразка рекламного тексту як одиниці комунікації, як «знаку соціальної
ситуації» [5; с.135] проявляється в тому, наскільки він зрозуміло, коротко й лаконічно
представляє певну ситуацію, наскільки чітко слова-маркери фіксуються в свідомості
адресата.
В лексиці реклами функціонує велика кількість слів, які виникли на базі існуючих в
німецькій мові морфем, але в незвичайному або з незвичайними, часто запозиченими або
спеціально створеними суфіксами [5; с. 136]: Tresorfach (сейф), Hosenrock (брюки-спідниця),
Spaghettiträger (бретельки), Zigarettenform (форма цигарок), Sexy-Nachthemd (сексуальна
нічна сорочка), Memory-Speicher (USB-флеш-накопичувач), Trend-Style (трендовий стиль),
Citizen-Multifunktionsuhren (багатофункційний годинник).
В рекламній справі велике значення має утворення назв для кожного нового або
вдосконаленого виду товарів. Ці назви також патентуються, як і самі товари, і стають на
певний час власністю фірми, наприклад: вогнестійкий посуд – Cordoflam (Porzelanwerk
Freiberg), спінінг – Bambi (Plastimet Oranienburg), зволожувач повітря – Hydro-exe (Firma
Smіt, Pössneck). Частина слів даного типу являє собою штучно організований звукоряд або
сполучення частин слів німецького та ненімецького походження, мотивованість яких не
завжди зрозуміла. Схожі товари, які виробляє одна фірма, часто називають схожими словами
— новими або не новими [5; с. 117].
Проспекти й каталоги торгових фірм, в яких пропонуються різні товари - від швейної
голки до автомашини, рекламують разом з речами не тільки назви цілком нових товарів, але
й диференційовані в залежності від особливих модифікацій цільового призначення та інших
якостей найменування предметів. Так, мебельники торгують не просто столами, а
спеціалізованими, і цю спеціалізацію відображають нові найменування (Neuprägungen):
Couchtisch, Partz-Tisch, Abwaschtisch. Також відмічають появу новоутворень назв меблів, як
Bettcouch (диван-ліжко), Abwaschtisch (мийниця). Споживачеві пропонують не меблі, а
Kleinmöbel (малогабаритні меблі), Einbau-, Anbau-, Wandhangemöbel (типи секційних меблів),
Raumsparbett (меблів, які економлять площу).
З лінгвістичної точки зору ці нові найменування конкретизують ієрархічно більш
високі слова загального змісту. Такий розвиток лексичних мікросистем - типовий результат
виробничої діяльності людей. Саме із сфери виробництва, із мови, що її обслуговує, в текст
реклами надходять деякі слова типу imprägniert (обробляти спеціальним захисним складом),
merzerisiert (метод спеціальної обробки бавовняної тканини, яка забезпечує міцність і блиск),
sanforisiert (метод термічної обробки тканин, який не дає їй осісти), про які споживач знає
тільки те, що вони означають спосіб обробки, якому підлягає товар. Звичайно деталі обробки
відомі тільки спеціалістам.
Рекламісти добре використовують закладені в німецькій мові, а саме у її словотвірній
системі, потенціальні можливості прикметників і прийменників, які дозволяють у
компактній формі одного слова розповісти про ті чи інші привабливі риси товару,
наприклад: hautangenehmes (гарна шкіряна), körpersympatisches (для підкреслення фігури),
atmungsfreidiges (що вільно дихає сорочка) Hemd, vitaminfriesches Gemüse (овочі зі свіжими,
натуральними вітамінами).
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Одними з ключових понять в рекламному дискурсі з точки зору його прагматичної
спрямованості є поняття сугестії (навіювання) і маніпуляції.
Сугестія - це процес дії на психічну сферу людини, пов’язаний із зниженням
критичності при сприйнятті та реалізації змісту, що навіюється [2; c.31].
Досліджуючи особливості впливу рекламних текстів на реципієнта, ми погоджуємося
із твердженням О.С. Попової, яка визначає маніпуляцію як різновид прихованого
мовленнєвого впливу, спрямованого на досягнення власних цілей суб’єкта впливу, які не
збігаються з намірами чи суперечать бажанням та інтересам об’єкта впливу; щодо цього
здійснюють неусвідомлений з боку об’єкта контроль над його свідомістю за допомогою
викривленої, необ’єктивної подачі інформації, зафіксованої у тексті [3; с. 6].
Для німецькомовних рекламних текстів досить характерне використання тропів,
зокрема, метафори („Die neuen Wunderwaffen gegen Cellulite? ”), синекдохи („Was mein Gehirn
zum denken braucht”), епітетів („Gesund im Leben stehen!”), порівнянь („Hibe wie Hagen”) [6,
8]. Вони є основними засобами образності. У рекламних текстах тропи сприяють більшій
дохідливості тексту, увиразнюють і впорядковують виклад, посилюють його переконливість,
забезпечують впливовість матеріалу, надають йому певну оцінку.
У сфері номінації компактність засобів вираження досягається шляхом використання
широкого спектру складних слів, термінологічної лексики, професіоналізмів. Ця мовна
компресія викликана необхідністю концентрації реклами і залежить від потреби ущільнення
потоку інформації, яка надходить в умовах науково-технічного прогресу [4]. На передній
план ставиться завдання пробудити та зафіксувати увагу споживача на продукції, що
рекламується. Тому нерідко анонси починаються із запитальних конструкцій,
невизначеності, що спонукає читача прочитувати їх до кінця: Ist meine Hose noch bei euch?,
Noch nie was von Schwerkraft gehört? [7].
Варто наголосити на прогресуючій тенденції до вживання мовно-технічних засобів
компресії: написання словосполучень та складних слів разом із позначенням меж слів або
морфем за допомогою великої літери: InrterCityExpres, RegionalSchnellBahn, TelefonLaden.
Свідомо відходячи від орфографічних норм, у назву продукту впроваджують його позитивні
властивості та приховані форми звертання, спонукання, рекомендації: Sanella, Palmolive,
Wollana, Nimm zwei! (льодяники), Du darfst! (продукти харчування), Nur die (панчохи), Das da
(еротичний журнал) тощо. Основна прагматична функція мови реклами – досягти
максимального за допомогою мінімальних мовних затрат, тобто компресії.
Отже, німецькомовний рекламний текст має складну будову та характеризується
певними стилістичними, прагматичними та синтаксичними особливостями.
Для створення рекламного тексту важливі два великі шари лексики: позитивнооцінний і нейтральний. Слова з обох груп з'єднуються в сталі словосполучення - рекламні
кліше, а також у звороти з модальним забарвленням прохання. Оцінні слова виражають
поняття, пов'язані з позитивними інтересами людей з різноманітних сфер суспільного життя
- моралі й етики, матеріального достатку, побутового комфорту - поняття, які являють на
даному етапі високу цінність. Г. Картон серед них називає такі як відомість, престижність,
популярність, доброта, авторитет, надійність, практичність, гармонія [1; с. 32], наприклад:
hervorragenden Schlafkomfort (виключна зручність для сну), perfekte Harmonie (досконала
гармонія).
Позитивно-оцінні слова, що використовуються в рекламному тексті, виражають
позитивні стереотипи. При формуванні установки на довіру з боку аудиторії рекламіст
зіштовхується з проблемою дії стереотипів людини. А. Г. Картон відмічає, що короткий
текст краще сприймається читачем. Він не повинен містити в собі слова, які не несуть
смислового навантаження [1; с. 29].
Текст реклами, призначений для масового споживача й націлений на встановлення
контакту з аудиторією, в широкій мірі залучає елементи лексики різностильового
забарвлення: від розмовно-невимушеного до високо художнього і наукового стилю,
наприклад: tolle Trend (великий тренд), mega-coole Kollektion (мега-крута колекція), Handy
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(мобільний телефон), energiesparende Produktionstechniken (енергозберігаючі технології
виробництва) [6,8].
Найефективнішою виявляється та реклама, яка викликає в нас позитивні, приємні
відчуття: радість, комфортність, спокій та оптимізм.
Таким чином, мова реклами слугує формуванню споживчої психології і свідомості з
одного боку, й, орієнтуючи споживача на товари й послуги вищої якості, сприяє зростанню
культури споживання, бере участь у формуванні способу життя, з іншої.
Як засіб комунікації мова реклами забезпечує спілкування, дає можливість
особистості співвіднести свої дії з поведінкою інших особистостей. У процесі цього
спілкування відбувається засвоєння людьми соціального й культурного досвіду, який
включається ними в повсякденну діяльність, виконуючи свою когнітивну функцію.
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Annotation. In the article are discussed the concepts of ”advertising text” and its properties
are analyzed such key concepts in German speaking consumer advertising as suggestion and
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Москвичова Оксана

МЕТАМОРФОЗА В БРИТАНСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
РОМАНТИЗМА И МОДЕРНИЗМА
Аннотация. В статье проанализировано воплощение структурно-семиотической
модели метаморфозы эпох романтизма и постмодернизма.
Ключевые слова: метаморфоза, каузатор, принцип каузации, инверсия.
Понятие “метаморфоза” рассматривается в рамках структурно-семиотической
парадигмы и трактуется как троп, который представляет собой двухкомпонентную фигуру
превращения, структура которой обусловлена наличием определенного субъекта (левого
компонента фигуры превращения) и объекта (правого компонента фигуры превращения, на
который трансформируется субъект) [2; с. 4; 4; с. 91 - 93]. Структурно-семиотическая модель
метаморфозы является следующей:
субъект
объект
Мы определяем метаморфозу как троп, который предусматривает превращение
субъекта в объект под влиянием имплицитной или эксплицитной причины с возможностью
возвращения в первостепенное состояние, согласно следующей схеме: X (a Subject) turns into
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/ transforms into Y (an Object) under the influence of С (a Causer). Схема разработанной нами
модели метаморфозы подобна структурно-семиотической модели метаморфозы, но мы
дополняем данную модель наличием имплицитной / эксплицитной причины (каузатора). При
этом, если какой-либо из компонентов данной модели представлен в контексте поэтического
текста имплицитно, осутствует и понимается только благодаря контексту, данный компонент
структурно-снмиотической модели метаморфозы указан в скобках:
(имплицитная) / эксплицитная причина (каузатор)
субъект
объект
В основе данной модели метаморфозы лежит принцип инверсии, который в символизме
понимается как взаимодействие противоположностей, при изменении одного явления на
противоположное (изменение смерти на жизнь, ночи на день, любви на ненависть [2; с. 11 –
12]).
Цель статьи – показать особенности реализации структурно-семиотической модели
метаморфозы в контекстах британских поэтических текстов на основании принципа
инверсии.
Следует отметить, что принцип каузации, согласно которому реализуется роль
каузатора в художественном / поэтическом тексте, осуществляется благодаря наличию в
контексте лексических единиц (предикатов), семантика которых отражает превращение,
возрождение, переход на другой уровень существования (смерть, рождение, воскрешение,
свадьба, физиологическое или психологическое изменение личности).
В современной лингвистике существует две модели реализации принципа каузации в
тексте, в зависимости от выделения одного из компонентов структурно-семиотической
модели метаморфозы. Так, каузальная модель акцентирует роль как субъекта, так и объекта
метаморфозы, а также причину превращения, сам каузатор [3; с. 21]. Пропозитивная модель
охватывает ситуацию-каузацию как единое целое, центром которой – предикат в окружении
субъекта и объекта [3; с. 21 - 22].
Одним из примеров реализации структурно-семиотической модели метаморфозы на
основании принципа инверсии является стихотворение С.Ф.Адамс “Приближаюсь к тебе,
мой Бог” (“Nearer My God to Thee”) (в поэтических текстах метаморфозы
иллюстрируются курсивом, предикаты – жирным курсивом. – О.М.):
NEARER, my God, to Thee, / Nearer to Thee! / E'en though it be a cross / That raiseth me; /
Still all my song shall be, / Nearer, my God, to Thee, / Nearer to Thee! / Though like the wanderer, /
The sun gone down, / Darkness be over me, / My rest a stone; / Yet in my dreams I'd be / Nearer,
my God, to Thee, / Nearer to Thee! / There let the way appear / Steps unto Heaven, / All that Thou
send'st me / In mercy given; / Angels to beckon me / Nearer, my God, to Thee, / Nearer to Thee! /
Than, with my waking thoughts / Bright with Thy praise, / Out of my stony griefs, / Bethel I'll
raise; / So by my woes to be / Nearer, my God, to Thee, / Nearer to Thee!
([5; с. 35 - 36].
Этот поэтический текст наиболее знаменит среди манифестов С.Ф.Адамс, который был
написан в первой половине ХІХ века, под действием революционных идей Великобритании
того времени. Но, известность к этому стихотворению пришла позже, т.к. именно данное
произведение исполнял оркестр во время катастрофы “Титаника”. Не известно, именно ли
такой смысл был в основе стихотворения по замыслу поэтессы, достоверно только то, что в
контексте представлено ощущения и размышления человека перед смертью. Метаморфоза
связана с изменением психологического или физического состояния личности по принципу
инверсии, с душевными переживаниями или смертью (“NEARER, my God, to Thee, / Nearer to
Thee! / E'en though it be a cross / That raiseth me; / Still all my song shall be, / Nearer, my God, to
Thee, / Nearer to Thee! /…”). Согласно контекста, лирический герой осознает неизбежность
смерти, детально характеризирует свои ассоциации (“Though like the wanderer, / The sun gone
down, / Darkness be over me, / My rest a stone; / Yet in my dreams I'd be / Nearer, my God, to
Thee, / Nearer to Thee! / There let the way appear / Steps unto Heaven, / All that Thou send'st me /
In mercy given; / Angels to beckon me / Nearer, my God, to Thee, / Nearer to Thee! / Than, with
my waking thoughts / Bright with Thy praise, / Out of my stony griefs, / Bethel I'll raise; / So by my
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woes to be / Nearer, my God, to Thee, / Nearer to Thee!”). Он знает, что после смерти над его
телом будет воздвигнут крест, а душа будет рядом с Богом.
Крест – универсальный среди простих символических знаков, прежде всего, связан с
ориентированием в пространстве, точкой пересечения верха / низа, правого / левого;
объединением дуалистических систем в единое целое, которое соответствует образу
человека с распростёртыми руками. Соответственно, символическим является рай с
четырьмя реками. Христианство связывает крест с крестом Иисуса, символом вечной жизни,
победы над смертью [1; с. 132 - 134]. Лирический герой стихотворения надеется на то, что
Бог простит его, подарит ему свою милость и вечную жизнь.
Метаморфоза данного поэтического текста представляет собой превращение
эксплицитного человека на имплицитного, согласно контекста, мертвого человека, по
принципу инверсии, превращения конкретной сущности на её противоположность.
Причиной трансформации является имплицитная “смерть” (“death”), и пропозитивные
каузаторы, предикаты “быть”, “поднимать”, “садиться”, “появляться”, “отправлять”,
“давать”, “делать знак” (“to be”, “to raise”, “to go down”, “to appear”, “to send”, “to give”, “to
beckon”). Структурно-семиотическая модель метаморфозы следующая (имплицитные
элементы изображаются в скобках. – О.М.):
(Death);
to be / to raise / to go down / to appear /
to send / to give / to beckon
an alive person
(a dead person)
Стихотворение Т.-Л.Беддоуса “Если ты успокоишь свое сердце” (“If thou wilt ease thine
heart”) также является примером воплощения принципа инверсии:
IF thou wilt ease thine heart / Of love, and all its smart,-- / Then sleep, dear, sleep! / And not
a sorrow / Hang any tear on your eyelashes; / Lie still and deep, / Sad soul, until the sea-wave
washes / The rim o' the sun to-morrow, / In eastern sky, / But wilt thou cure thine heart / Of love,
and all its smart,-- / Then die, dear, die! / 'T is deeper, sweeter, / Than on a rose bank to lie
dreaming / With folded eye; / And then alone, amid the beaming / Of love's stars, thou'lt meet her /
In eastern sky
([6; с. 111 – 112]).
Метаморфоза предложенного поэтического текста условна, поскольку наличие слова
“если” (“if”) в первой строке свидетельствует о выборе, который поэт предлагает сделать
человеку. Согласно контекста, если “влюбленный человек” (“a person in love”), имплицитный
субъект метаморфозы, освободит своё сердце от любви, он заснет, окончательно
избавившись от данного чувства, умрёт в одиночестве (“IF thou wilt ease thine heart / Of love,
and all its smart,-- / Then sleep, dear, sleep! / And not a sorrow /… / But wilt thou cure thine heart /
Of love, and all its smart,-- / Then die, dear, die! / … / And then alone, amid the beaming / Of love's
stars, thou'lt meet her / In eastern sky”). Эксплицитным объектом метаморфозы является
“мертвый человек, лишившийся способности чувствовать” (“a dead person unable to feel”),
превращение котрого, по принципу инверсии, происходит в контексте поэтического текста
при наличии пропозитивных предикатов “освободить”, “вылечить”, “умереть”, “встретить”
(“to ease”, “to cure”, “to die”, “to meet”), каузативным каузатором является имплицитное
“желание человека” (“the wish of a person”). Структурно-семиотическая модель метаморфози
следующая:
to ease / to cure / to die / to meet;
(the wish of a person)
(a person in love)
a dead person unable to feel
Стихотворение Т.-Л.Беддоуса “Ветка кипариса и прекрасный венок из роз” (“A
Cypress-Bough, and A Rose-Wreath Sweet”) является самой яркой иллюстрацией воплощения
принципа инверсии в британской поэзии:
A CYPRESS-BOUGH, and a rose-wreath sweet, / A wedding robe, and a winding-sheet, / A
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bridal bed and a bier. / Thine be the kisses, maid, / And smiling Love's alarms; / And thou, pale
youth, be laid / In the grave's cold arms. / Each in his own charms, / Death and Hymen both are
here; / So up with scythe and torch, / And to the old church porch, / While all the bells ring clear: /
And rosy, rosy the bed shall bloom, / And earthy, earthy heap up the tomb. / Now tremble dimples
on your cheek, / Sweet be your lips to taste and speak ([6; с. 113]).
В данном поэтическом тексте показано воплощение принципа инверсии, основы для
метаморфозы, превращения сущности на её противоположность. Имплицитным субъектом
метаморфозы является “живая девушка” (“an alive maid”), которая умерла, стала
эксплицитным объектом – “мертвой девушкой” (“a dead maid”). Мифологически, свадьба
считалась смертью, одним из примеров метаморфоз. В христианской культуре принято
хоронить не замужних девушек в свадебном платье и, именно в первых строчках
стихотворения, поэт акцентирует внимание на этих двух противоположных событиях для
умершей девушки, которые семантически противоположны, инверсийны: “A CYPRESSBOUGH, and a rose-wreath sweet, / A wedding robe, and a winding-sheet, / A bridal bed and a
bier. / Thine be the kisses, maid, / And smiling Love's alarms; / And thou, pale youth, be laid / In
the grave's cold arms. /…”
Кипарис – типичное дерево для кладбищ, со времен античности его считают культовосимволическим символом подземного мира, поэтому его садят на могилах в знак веры в
загробную жизнь [1; с. 115]. Согласно хрисианской символике, венок – победа над тьмой и
грехом, корона для невесты [1; с. 37]. Причиной метаморфозы девушки является
эксплицитная “смерть” (“Death”), которая стоит у гроба вместе с “Гименеем” (“Hymen”),
венчает девушку со смертью (“… / Each in his own charms, / Death and Hymen both are here; /
So up with scythe and torch, / And to the old church porch, / While all the bells ring clear: / …”).
Пропозитивными
каузальными
предикатами
метаморфозы
являются
“класть”,
“присутствовать” (“to be laid”, “to be here”):
Death / Hymen; to be laid / to be here
(an alive maid)
a dead maid
Таким образом, принцип инверсии является одним из главных элементов для
реализации структурно-семиотической модели метаморфозы в поэтическом тексте, наряду с
каузаторами и принципом каузации. Полное воплощение метаморфоза получает в
стихотворении при наличии мотивов любви, не счастливой любви, смерти.
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Надєєва Тетяна

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМЕРИКУ
ЯК ЖАНРУ АНГЛІЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЕЗІЇ
Анотація. У статті розглядається структурні особливості лімерику як жанру
англійської поезії.
Ключові слова: лімерик, композиція, малі форми англійського фольклору
На початку ХVІІІ століття народна творчість в Англії втрачає свою дорослу аудиторію і
вся різноманітність думок та відчуттів англійського народу, відображена у фольклорі,
починає належати дітям. Англійська дитяча література з сімнадцятого століття несе на собі
відбиток пуританства і розглядається, насамперед, як засіб релігійного виховання. Кінець
XVIII – початок XIX століть вважаються переломним моментом, оскільки саме з цього часу
починає з'являтися велика кількість різноманітних дитячих жанрів. Письменниками, які
відкрили «золоте століття» дитячої літератури, на думку багатьох науковців, є Е. Лір і Л.
Керролл.
Лімерик належить до малих форм англійського фольклору, яким притаманне
ексцентричне бачення світу, дивацтво, комічне порушення звичної нам логіки, тонке почуття
гумору, що по-різному в них проявляється. В одних випадках, це доволі схематичне і
послідовне заперечення реальності, а в інших – вже більш складні трансформації дійсного у
неможливе [4; с. 115].
Лімерики як віршовані зразки справжнього англійського гумору є невід’ємною
частиною мовної культури англомовних країн світу. Саме поняття «лімерик» означає
невеликий за обсягом гумористичний вірш, наприклад:
There was an Old Man of the South,
Who had an immederate mouth;
But in swallowing a dish,
That was quite full of fish,
He was choked, that Old Man of the South.
Цей жанр зародився у Великій Британії ще в ХVІІ столітті. «Батьком лімерику»
вважають відомого англійського поета, короля англійської поезії нонсенсу Едварда Ліра [2;
с. 79].
Існує чимало припущень щодо походження слова «limerick». Деякі дослідники
вважають, що ще в ХVІІІ столітті ірландські поети збиралися в тавернах, де під час
застілля складали вірші дуже схожі на сучасні лімерики. Наступна гіпотеза полягає в тому,
що назва цих англійських «частушок» походить від назви міста Лімерик в Ірландії. Так,
відома
дослідниця
Н. Демурова визначає цей жанр наступним чином: «лімерики – короткі, відомі з давніх
часів пісеньки, походження яких за традицією пов’язують з ірландським містом
Лімериком».
Зазвичай лімерик має чітку поетичну форму, яка складається з п’яти рядків. Вони
зберігають таке римування: 1-ший, 2-гий, 5-ий і 3-ій, 4-ий рядки, причому 3-ій і 4-ий мають
меншу кількість складів.
Метрична система лімерику формується двома способами двостопним і тристопним
віршованим розміром. Структуру римування можна виразити таким чином: ААВВА [6; с.
97].
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There was an old man of Apulia,
Whose conduct was very peculiar;
He fed twenty sons
Upon nothing but buns,
That whimsical man of Apulia. [7; с. 52]
Змістовний план лімерику знайомить нас з коротенькою розповіддю про людину, яка
потрапляє в незвичайну і часто безглузду ситуацію.
Сюжетна схема лімерику передбачає наступну ієрархію побудови: в першому рядку
розповідається про те, хто є головним героєм і звідки він родом, другий рядок включає в
себе опис його особливих якостей чи вчинків, потім йдеться про те, що він зробив або що з
ним трапилося, і далі – чим все закінчилося.
Як відзначають лінгвокультурологи, канонічний лімерик має фреймову конструкцію,
яка виражається в майже дослівному повторі першого і останнього рядків п’ятивірша.
Наступний приклад може виступити певною ілюстрацією традиційної форми лімерику:
There was an old man of Dumbree,
Who taught little owls to drink tea
For he said, ‘To eat mice
Is not proper or nice’.
That amiable man of Dumbree. [2; с. 84]
Чітка форма і дещо забавний зміст лімерику привертає увагу не лише анонімних
авторів, а й відомих письменників і поетів. Так, наприклад, авторами дотепних віршів
являються
Р.
Кіплінг,
У.
Х.
Оден,
Р. Фрост,
О. Хакслі, О. Неш та багато інших.
Лімерик у структурно-змістовному плані відзначається зв’язністю і завершеністю.
Окрім того, важливим елементом нашого дослідження є визначення типологічних
характеристик лімерику з урахуванням функціонально-прагматичного параметра і
особливості структури тексту.
Щодо структури лімерику, то очевидним є його невеликий розмір з надзвичайно
компактним викладом подій: вся історія – з зав’язкою, розвитком дії, кульмінацією і
розв’язкою – розгортається перед читачем в межах п’яти віршованих рядків:
There was an Old Person whose habits,
Induced him to feed upon rabbits;
When he'd eaten eighteen,
He turned perfectly green,
Upon which he relinquished those habits.
Як відзначає Ю. Степанов, «невеликий розмір тексту є першим значущім його
елементом», тому що «є взагалі можливим лише як наслідок багатоступеневого
трактування художньої мови, що в декілька разів збільшує об’ємність сказаного». Ми
погоджуємося з З. Тураєвою, що текст – це певна глобальна структура, яка включає в себе
глибинну і поверхневу структури. Глибинна структура – це авторські інтенції, прагматична
установка як один з домінуючих факторів. Поверхнева структура – лінгвістична форма, в
якій втілена глибинна структура [5; с. 55].
Структура лімерику, традиційного англійського вірша, не менш канонічна, ніж
алфавіт. Той, хто прочитав хоч би один лімерик в своєму житті, впізнає наступний з
першого ж пред’явлення як особливим чином римовану п'ятивіршову композицію, завжди
однаково організовану ритмічно. Наприклад:
There was an Old Man of the East,
Who gave all his children a feast;
But they all ate so much
And their conduct was such
That it killed that Old Man of the East.
Як вже зазначалося, традиційні лімерики складаються з п’яти рядків. На початку
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першого рядка зображується герой, а в кінці зауважується, звідки він родом. У другому
рядку описується зовнішність чи характер героя; в третьому і четвертому – говориться про
його вчинок. Останній рядок підсумовує сказане. Він виглядає або як підсумок автора, або ж
як опис реакції людей на цей вчинок. Така форма зображена Е. Ліром, але зроблені деякі
зміни: іноді Е. Лір замість підсумку в п’ятому рядку використовує повтор першого рядка.
Розглянемо, як це було реалізовано в лімериках [3; с.2].
There was a little girl,
And she had a little curl
Right in the middle of her forehead;
When she was good, she was very, very good,
But when she was bad, she was horrid.
There was an Old Man of Dumbree,
Who taught little owls to drink tea;
For he said, “To eat mice
Is not proper or nice,”
That amiable Man of Dumbree. [8; p. 12]
У цілому композиційну структуру лімерику можна представити таким чином:
• There was a Young Lady of Norway – презентація головного героя;
• Who casually sat on a doorway – конкретизація, уточнення якісних характеристик
героя, ситуації;
• When the door squeezed her flat – кульмінація;
• She exclaimed, “What of that?” – реакція на події головного героя або іншого діючого
персонажа і/або розв’язка;
• This courageous Young Lady of Norway – певний результат, висновок
Така послідовність і характеристика епізодів простежується в 95% проаналізованих
прикладах і свідчить про те, що дана структура являється стабільною та відображає найбільш
загальні і водночас суттєві ознаки композиційної структури лімерику [1; с. 99].
Таким чином, можна зробити висновок, що за надзвичайно стислим «поверхневим»
змістом лімерику ховається величезний пласт прихованої інформації, в тому числі і
культурологічного характеру, для розкриття якої необхідний лінгвокульторологічний аналіз.
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Аннотация. В статье рассматриваются структурные особенности лимерика как
жанра английской поэзии.
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Annotation. The article focuses on the structural peculiarities of the limerick as the type of
the English verse.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ 10 КЛАССА
АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕСЕСТВА»
Аннотация. В статье описывается экспериментальное обучение старших
школьников англоязычному чтению с помощью элективного курса «Достижения
человечества». Результаты экспериментального обучения свидетельствуют об
эффективности развития умений англоязычного чтения старшеклассников с помощью
разработанной серии упражнений, которая способствует повышению эффективности
обучения чтению, развитию интереса, повышению степени мотивированности учебной
деятельности учащихся.
Ключевые слова: экспериментальное обучение, старшие школьники, элективный курс,
степень мотивированности учебной деятельности.
Значению познавательной деятельности учащихся и активизации ее через содержание
образования
посвящены
работы
С. Г. Абрамовой,
Б. В. Беляева,
И. Я. Лернера,
А. М. Матюшкина, Г. И. Щукиной, И. С. Якиманской. Развитие иноязычных умений
обучаемых рассматривалось в исследованиях Г. В. Барабановой, И. М. Бермана,
Г. М. Власенко, М. Я. Демьяненко, О. О. Сердюк, О. Б. Тарнопольского, С. К. Фоломкиной,
Н. Ю. Хлызовой, A. Burlyayev, M. Canale, J. Harmer, M. Halliday, P. Strevens, D. Hymes,
H. Palmer, S. Savignon. Тем не менее, разработанные методики развития иноязычных умений
с помощью образовательных курсов не позволяют обучаемым в полной мере реализовать
свои потребности в развитии умений иноязычного чтения. Все еще недостаточное внимание
уделяется учету личностных особенностей старшеклассников в процессе обучения [1].
Нерешенными являются вопросы о роли и месте элективных курсов в процессе развития
иноязычных умений старших школьников, создания определенного набора спецкурсов с
учетом их содержательных и методических аспектов, формирования речевых навыков и
умений иноязычного чтения в процессе изучения элективных курсов старшеклассниками,
развития их иноязычных способностей. Неразработанность указанных вопросов и их
значимость для развития иноязычных умений старшеклассников определи выбор темы
статьи, и составили актуальность исследования.
Цель статьи – описать ход и результат экспериментального обучения учеников 10
класса с помощью элективного курса «Достижения человечества».
Экспериментального обучение на базе элективного курса «Достижения человечества»
направленное на развитие умений англоязычного чтения проводилось в средней школе № 13
г. Евпатории в январе 2012 г. в условиях естественного эксперимента.
При организации эксперимента в каждой группе фиксировался исходный и конечный
уровни техники чтения и содержательного аспекта чтения на английском языке. Разница
между исходным и конечным уровнями определялась как результат научения данным
способом в данных условиях [2]. При этом предполагалось, что исследуемый способ
обучения чтению должен характеризоваться положительным коэффициентом усвоения по
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отношению к традиционному и значительно превысить последний.
Согласно исходным данным эксперимента, контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ)
группы состояли из 10 испытуемых. Перед экспериментальным обучением был проведен
предэкспериментальный срез в КГ и ЭГ с целью выявления исходного уровня владения
учащимися навыками поисково-просмотрового чтения и детального понимания текста.
После обработки результатов среза в экспериментальной группе был проведен ряд
уроков из элективного курса «Достижения человечества».
В основу серии упражнений данного элективного курса, направленного на развитие
умений англоязычного чтения, положена трехэтапная система обучения, включающая
предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы и соответствующие им группы упражнений.
Группа предтекстовых упражнений включает фонетические и лексико-грамматические
упражнения, направленные на снятие трудностей на фонетическом (включая
интонационный) и лексико-грамматическом уровне.
Группа упражнений текстового этапа содержит упражнения, которые направлены на
охват общего содержания текста, на определение уровня понимания учениками текста и
нахождение в тексте требуемого материала, отработка грамматических конструкций,
встречаемых в тексте.
Группа упражнений послетекстового этапа содержит упражнения, которые направлены
на детальное понимание текста, поиск информации в тексте, ответы на вопросы,
интерпретацию текста учащимися с выражением их собственного эмоционально-оценочного
отношения к прочитанному.
После экспериментального обучения был проведен постэкспериментальный срез,
нацеленный на выявление уровня детального понимания текста и умений поисковопросмотрового чтения. Результаты постэкспериментального среза выявили существенное
повышение показателей уровня детального понимания текста и умений поисковопросмотрового чтения в экспериментальной группе по сравнению с незначительным
улучшением такового в контрольной группе.
Таким образом, результаты экспериментального обучения свидетельствуют об
эффективности обучения старших школьников чтению с помощью элективного курса
«Достижения человечества». Упражнения предложенного курса способствуют повышению
эффективности
обучения
чтению,
развитию
интереса,
повышению
степени
мотивированности учебной деятельности учащихся.
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Анотація. У статті описується експериментальне навчання старших школярів
англомовному читанню за допомогою елективного курсу «Досягнення людства».
Результати експериментального навчання свідчать про ефективність розвитку вмінь
англомовного читання старшокласників за допомогою розробленої серії вправ, яка сприяє
підвищенню ефективності навчання читання, розвитку інтересу, підвищенню ступеня
мотивованості навчальної діяльності учнів.
Ключові слова: експериментальне навчання, старші школярі, елективний курс, ступінь
мотивованості навчальної діяльності.
Summary. The paper describes experimental teaching reading in English with help of the
elective course «Achievements of humanity» for 10th grade pupils. The results of the pilot teaching
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has demonstrated the effectiveness of developing 10th grade pupils’ skills of reading in English with
the help of developed the series of exercises which enhances the effectiveness of reading
instruction, raising interest, increasing the degree of motivation of educational activity of learners.
Keywords: pilot learning, 10th grade pupils, elective course, the degree of motivation of
educational activity.
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КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ
АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
Анотація. У статті проаналізовано специфіку композиційно-смислової структури
англійської народної казки, яка реалізується за допомогою традиційних складових, зокрема
зачину та кінцівки.
Ключові слова: казка, композиція, зачин, хронотоп, образ адресата, заголовокдескрипція.
Усна народна творчість є неоціненним набутком кожного народу, адже в ній знайшли
втілення найзаповітніші мрії, вірування, помисли і сподівання багатьох поколінь. Серед
розмаїття фольклорних жанрів одне з найпомітніших місць займає казковий епос, який виник
і розвинувся на основі тисячолітньої трудової і суспільної діяльності людей.
Казка – це малий епічний жанр, корені якого сягають в усну народну творчість. В
основу казки покладено вигадані, фантастичні чи авантюрні події. Кінцівка є переважно
оптимістичною: добро перемагає зло [2; с. 282].
Дослідженню народної казки присвячено літературознавчі праці О.М. Веселовського,
В.Я. Проппа,
Н.М. Ведьорнікової,
Є.М. Мелетинського,
І.П. Березовського,
Л.Ф. Дунаєвської, Н.Г. Єліної, Е. Хартленда,
С. Томпсона, К. Бріггс. Текст народної
казки перебуває у фокусі лінгвістичних студій В.І. Борковського, О.Н. Гронської, Є.М.
Мелетинського, Т.В. Жук.
Метою нашого дослідження є виявлення композиційно-смислових особливостей
англійської народної казки.
Англійська народна казка визначається сталою композицією. ЇЇ сюжетні елементи
розташовуються у певній логічній послідовності, яка зумовлена причиново-наслідковими
зв’язками. Варто зауважити, що композиційна структура казки часто характеризується
невизначеністю хронотопа та змальовує характерні риси англійського народу того періоду,
реалії якого відображені у ній. Своєрідності казковому епосу надає повторення подібних
епізодів – ретардація, що уповільнює дію і підсилює напруженість твору, та трикратне
повторення дій персонажа, які поступово гіперболізуються, що навпаки надає казці
динамічності.
Особлива структура казки як жанру народної творчості виявляється за допомогою
традиційних зачинів та кінцівок. Починається казка своєрідним зачином – “буттєвою
фразою”, побудованою на лексичному повторі [4; с. 11]: “In far-far away country there lived a
very dreadful dragon”. Далі подаються фрази, які налагоджують контакт з читачем, вносячи
елементи емоцій і почуттів до зображуваних героїв у різноманітних ситуаціях.
Зачин англійської фольклорної казки, особливо фантастичної, здебільшого традиційний
і містить у собі певну усталену формулу:
знайомство з персонажем: “Here was once a king and a queen”, “Here was once a poor
man who lived in the fertile glen”, “There was once a poor old wider-woman”, “Well, there was
once a very rich gentleman, and he’d three daughters”, “Old Honey lived with his wife”, “Few
know the good man of Wastness who lived alone on a small farm”;
віднесеність до часу описуваних подій: “More than a hundred years since”, “Long ago,
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and a long time it was”, “Once upon a time, in the days go by”, “Dunnamanny year ago”, “Once
upon a time – and a very good time it was”, “Well, there was once”, “Here was wanst upon a time,
long ago”,“ Onсе upon a time, not in your time, nor in my time, but in a very good time”;
просторових орієнтирів: “In far-far away kingdom there lived a very beautiful princess”,
“In Norway langsyne there lived a widow with three daughter”, “On the slopes of Sharp Tor stands
the solitary farmhouse of Rowbrook”, “In the parish of Treveglwys, near Llanidloes, in the country
of Mjntgomery, there is a little cot”, “In Fenland a hundred years ago, the Fens were smothered
with fairies”;
Традиційно зачин народних казок характеризується інверсивним порядком слів у
реченні: на першому місці стоїть обставина (часу, місця), присудок, а потім підмет.
Наприклад: “On the slopes of Sharp Tor stands the solitary farmhouse of Rowbrook, watching the
valley below” [5; с. 45], “High in hollow the Black Mountains of South Wales is a lonely sheet of
water known as Llyn Fan Fach” [5; с. 81].
Англійські народні казки часто починаються у віршованій формі:
Tell me no more of Gotham Fools,
Or of their eels in little pools,
Which they were told were drowning;
Nor of their carts drawn up on high
When King John’s men were standing by,
To keep a wood from browning.
(“The Wise Men of Gotham”) [5; с. 114].
Не рідко трапляються випадки, коли не тільки окремий елемент композиції, а й вся
казка представлена віршованими рядками:
…The cattie sits in the kiln-ring,
Spinning, spinning;
And by came a little wee mousie,
Rinning, rinning.
“O what’s that you’re spinning, my loesome,
Loesome lady?”
“I’m spinning a sark to my young son,”
Said she, said she…
(“The Cattie Sits in the Kiln-Ring Spinning”) [7].
Отже, для зачинів англійської народної казки найпродуктивнішою є формула
знайомства з персонажем:
Here was once a king and a queen → They did something.
Відзначимо допустиму варіативність кінцівки казки:
I cannot tell how the truth may be.
I say the tale as it was said to me.
(“The Tulip Pixies”) [5; с. 36].
Be bow bend it,
My tale’s ended.
If you don’t like it,
You may mend it.
(“The Clicking Toad”) [5; с. 109].
Фінал казки найчастіше представлений традиційними маркерами завершення казкової
оповіді, що інформують читача про щасливий кінець:
And they are living happy till this day ← Once there lived somebody doing something.
Відмінність полягає не лише в частоті вживання, а й у характері формул. Формула
знайомства з персонажем переважає у побутових казках та казках про тварин, у котрих вони
є активними діячами з самого початку. У фантастичних казках усім керують надприродні
сили, тому вони розпочинаються формулою часу:
Ones upon a time, in the days go by → There was somebody doing something,
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або топографічною формулою:
In far-far away kingdom → Once lived somebody doing something.
Народна казка відзначається “замкнутим часом” і завершеністю, цілісністю. Сполучну
роль у тексті народної казки може виконувати будь-який стилістичний прийом, зокрема:
а) синтаксичний паралелізм:
[…] The first little pig built his house out of straw because it was the easiest thing to do.
[…] The second little pig built his house out of sticks. This was a little bit stronger than a
straw house.
[…] The third little pig built his house out of bricks. (“The Story of the Three Little Pigs”) [8].
б) алітерація:
If you will go to yonder haystack, and fetch me a handful of hay, I'll give you the milk. (“The
Old Woman and Her Pig”) [8].
В англійській народній казці наявні яскраві влучні епітети, які є виразниками ставлення
автора до персонажів та їх розумових здібностей: Madge Magpie, the cleverest bird, a wise owl,
a silly turtle-dove (“The Magpie’s Nest”) [8].
Специфічною рисою народної казки є наявність образу автора, яким виступає не
окремий індивід, а весь народ.
При створенні казки наратор свідомо чи підсвідомо орієнтується на визначену групу
читачів, особливості якої зумовлені віковими і національними ознаками. Тобто враховує
фактор адресата, а саме образ читача – образ адресата твору, суб’єкт адресації зображення
[2; с. 142]. Казка орієнтована на дитячу аудиторію, тому вона має невеликий обсяг,
характеризується відсутністю заплутаних колізій, а вдале формулювання заголовка або
підказує читачеві про, що йтиметься в ній, або створює певну інтригу: “The Cat and the
Mouse”, “The Story of the Three Bears”, “The Ass, the Table and the Stick”, “The Old Woman and
Her Pig”, “The Well of the World’s End”. Таким чином, назва казки служить для встановлення
контакту з адресатом. У чарівних казках найчастіше трапляються заголовки, які називають
персонажів (“The Paddo”, “The Lancashire Witches”, “The Three Sillies”, “Mother Shipton”),
місце розвитку подій (“Cherry of Zennor”, “The Sunken City of Llyn Bala”, “The Black Bull of
Norroway”, “The Wal at the World’s End”) або чарівний предмет, на здобуття якого
спрямовані зусилля героїв (“The Magic Ointment”, “Taffy ap Sion and the Fairy Ring”).
Типовими для англійських народних казок є описові заголовки або заголовки-дескрипції:
“The Golden arm”, “The Strange visitor”, “The Healess Woman”, “The Wise Man of Gotham”,
“The Marriage of Robin Redbrest and Jenny Wren”.
У назвах казок про тварин дескриптивний елемент відсутній, адже їх головними
героями виступають відомі з дитинства тварини, зазначення яких дозволяє адресатові,
залучаючи власні знання і життєвий досвід, зробити деякі попередні припущення стосовно
подальшого перебігу подій (“The Three Bears”, “Titty Mouse and Tatty Mouse”, “The Cat and
the Mouse”, “The Three Little Pigs”, “The Fox and the Geese”).
Отже, специфічна структура англійської народної казки репрезентована усталеними
складовими сюжету. Традиційний зачин є засобом реалізації казкового хронотопа, тобто
орієнтує адресата щодо просторово-часової організації твору, і вводить в оповідь персонажів.
Своєрідна кінцівка застосовується оповідачем не лише для того, щоб завершити казкову
оповідь (часто у віршованій формі), використовуючи тенденційну розв’язку, за якою добро
завжди перемагає зло, але й дотриматися традиції донесення сюжету казки до читача.
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Аннтоция. В статье проанализирована специфика композиционно-смысловой
структуры английской народной сказки, которая реализуется с помощью традиционных
составляющих, в частности зачина и концовки.
Ключевые слова: сказка, композиция, зачин, хронотоп, образ адресата, заглавиедескрипция.
Annotation. The article analyzes the specificity of compositional and semantic structure of the
English folk tale, which is realized through traditional components, including introduction and
ending.
Keywords: tale, composition, introduction, chronotope, image of the recipient, titledescription.
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Пентилюк Іван
ТРАКТУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Анотація. У статті з’ясовується трактування мовної особистості учнів середньої
школи на основі аналізу праць сучасних учених.
Ключові слова: особистість, індивід, мовна особистість, виховання мовної
особистості, особистісний підхід до виховання підлітків.
Розвиток освіти в Україні відзначається активними процесами, що характеризуються
створенням її нової парадигми, спрямованої на виховання освіченої, творчої, комунікативно
спроможної й конкурентоздатної особистості. Сучасна освіта розуміється як сфера
становлення кожним особистого сенсу життя й місця в суспільстві, що вимагає особливої
уваги до становлення й розвитку мовної особистості. Пріоритетним у цьому плані є
особистісний підхід до навчально-виховної роботи в школі й поза нею.
Особистісна орієнтація у вихованні підлітків вимагає від педагогічних колективів
розуміння сутності поняття "особистість" і тих компонентів, що її складають, зокрема "мовна
особистість", "мовленнєва особистість", "особистісна орієнтація" та ін.
Проблема особистісного підходу до виховання молодого покоління, мовної особистості
все більше цікавить сучасних учених і стає предметом їхніх досліджень.
Особистісну орієнтацію освіти визначають як основоположну в сучасній школі вчені І.
Бех, С. Гончаренко, О. Леоптьєв, А. Богуш, С. Рубінштейн. С. Сисоєва, В. Семиченко, І.
Зязюн, В. Кремень та ін. У їхніх працях досліджується як єдність онтологічного, соціального,
особистість психологічного й психолінгвістичного компонентів, велика увага приділяється
308

з'ясуванню мовної особистості як основи формування й розвитку людини.
У пропонованій статті ставимо за мету уточнити поняття "мовна особистість учня
основної школи" на основі аналізу наукових досліджень і довести необхідність розглядати
виховання мовної особистості з позицій "суб'єкт-суб'єктних" стосунків між учасниками
навчального-виховного процесу (учнями основної школи і вчителями).
Для розкриття означеної мети необхідно з'ясувати поняття "особистість", що
розглядається в кількох напрямах: філософському, психологічному й педагогічному.
Філософське трактування особистості зустрічаємо в різних працях. Так, автори
філософського енциклопедичного словника під особистістю розуміють аспект внутрішнього
світу людини, що виділяється унікальністю та відкритістю; реалізується в самопізнанні та
самотворенні людини й об'єктивується в артефактах культури [13: 457]. Особистість, таким
чином, є носієм і виразником світогляду, що презентує людину як унікальну
індивідуальність. Б. Гершунський розглядає особистість та її формування як сенс людського
життя, фундамент людського щастя в єдиному, цілісному матеріально-духовному стані,
запоруку збереження та прогресивного розвитку світу й основу продовження власного Я в
пам'яті нащадків, у ментальній пам'яті людства [1: 536]. Особистість є носієм мовної картини
світу і національного менталітету.
Філософське розуміння особистості ґрунтується на формуванні свідомості людини,
розвитку мовлення і мислення, що активно відбувається в підлітковий період життя.
В "Українському словнику" особистість визначається як "особа" - у широкому
розумінні, - конкретна, цілісна людська індивідуальність у єдності її природних соціальних
якостей; у вужчому, філософському розумінні - індивід як суб'єкт соціальної діяльності,
властивості якого детерміновані конкретно-історичними умовами життя суспільства [2: 243].
Однак поняття "особистість" слід відрізняти від поняття "індивідуальність", оскільки поняття
"індивід" означає одиничний представник людського роду, а звідси поняття
"індивідуальність" означає сукупність особливих рис, що відрізняють одного індивіда від
інших.
Досить розлоге трактування особистості пропонують психологи. У "Психологічному
тлумачному словнику найсучасніших термінів" особистість визначають як "феномен
суспільного розвитку, конкретна жива людина, яка володіє свідомістю і самосвідомістю",
"саморегульована динамічна функціональна система безупинно взаємодіючих між собою
властивостей, відносин і дій, що складаються в процесі онтогенезу дитини [11: 297]".
Особистість, з одного боку, - це індивід, як суб'єкт соціальних відносин і свідомої діяльності,
а з другого - індивід, сформований у суспільній діяльності і в спілкуванні, що робить його
мовною особистістю.
Психологи (О. Лєонтьєв, С. Рубінштейн, П.М'ясоїд) поняття особистості пов'язуюсь із
поняттям діяльності, активності [12; 5]. Найбільш важливим, на їх погляд, є психічний
розвиток особистості, що спирається на досвід і вчинок. "Саме вчинок, - пише П.М'ясоїд, дає змогу особистості вийти за власні межі, долати опір, що їй чинить світ, втілювати себе в
ньому. Особистість заявляє про себе в момент вчинку як складно структурованої, наповненої
глибоким змістом, розгорнутої в часі і просторі активності [8: 75]".
Особистість розвивається сама й розвиває свої стосунки зі світом, що становить
відношення "людина-світ". Психічний розвиток особистості на рівні індивіда відбувається на
основі засвоєння дитиною мовних значень, що забезпечують відображення в її свідомості
мовної картини світу.
Кожній особистості властивий сформований нею світогляд, на основі якого вона
створює свою систему уявлень про світ і своє місце в ньому. Ця теза особливо важлива для
нашого дослідження, оскільки йдеться про виховання особистості в підлітковому віці - етапі
становлення індивіда як особистості. В цьому плані слід звернути увагу на вчинок як
одиницю особистості, що забезпечує її самореалізацію і креативність насамперед у
комунікативній діяльності, розвитку здатності спілкуватися з іншими індивідами.
З позицій психолого-педагогічної науки "особистість - це певне поєднання психічних
309

властивостей: спрямованості (потреби, інтереси, світогляд, переконання тощо), рис
темпераменту й характеру, здібностей, особливостей психічних процесів (відчуття,
сприймання, пам'ять, увага) [9: 42]". Особистість, як бачимо, є об'єктом досліджень педагогів
і психологів. А як суб'єкт виховання, вона виявляє свої психічні властивості в процесі
взаємодії з іншими особистостями, що характеризує її соціальну сторону як домінуюче
положення в структурі особистості (світогляд, потреби, інтереси, ідеали тощо). Тому
виховання особистості, особливо в підлітковому віці, залежить від того середовища, в якому
вона формується, комплексу педагогічних дій і впливів, що забезпечують її становлення і
розвиток.
У розвитку особистості в дитячому й підлітковому віці істотну роль відіграє виховання,
зокрема засвоєння норм поведінки під час спілкування, рівень мовленнєвої культури, знання
правил мовної етики тощо. Вихована таким чином мовна особистість у шкільні роки
залишається цікавим комуні кантом і в наступні етапи свого життя.
Відомо, що людина існує в мові, виявляє себе в мові, встановлює завдяки мовленню,
спілкуванню контакти з іншими людьми. На думку А. Богуш, успіх мовленнєвої діяльності,
комунікації, її результативність залежить від особистості, од рівня розвитку її мовленнєвих
умінь і навичок, від культури мовлення її і тих, з ким вона спілкується [10: 13]. Для цього
кожна людина, кожен індивід має бути мовною особистістю. Це поняття відображає сутність
поняття "особистість", однак висвітлює таку її грань, як здатність мислити і спілкуватися
засобами рідної чи іншої мови.
Зв'язок між мовою й особистістю підмітив визначний психолінгвіст О. Леонтьєв: "...
мова є перш за все мова особистості [6: 282]". Звідси випливає, що без мови немає
особистості, як і мова не може існувати поза нею. Мова є своєрідним путівником по світу по
дорозі до себе [Там само]. Особистість може пізнати й зрозуміти себе й світ, а відповідно й
реалізуватися тільки завдяки мові, здатності й умінню спілкуватися, засвоювати величезну
кількість мовних знаків.
Поняття мовної особистості трактується багатьма сучасними вченими (Ю. Караулов, В.
Карасик, Л. Мацько, Ф. Бацевич, А. Богуш та ін.). Мовна особистість як найважливіший
складник особистості взагалі - це узагальнений образ носія свідомості, національної мовної
картини світу, мовних знань, умінь і навичок, мовної культури і культури спілкування. При
цьому необхідно усвідомити, що саме "мова є універсальним засобом не тільки спілкування,
а й всього буття народу з усіма його ціннісно-змістовими ознаками [10: 7], що забезпечує
повноцінний процес виховання мовної особистості.
Сучасна педагогічна наука намагається дослідити феномен "мовна особистість" з
різних боків. Так, В. Карасик виділяє такі аспекти дослідження мовної особистості:
ціннісний (аксіологічний), пізнавальний (когнітивний) і поведінковий [3: 22]. Кожний з цих
аспектів розглядає виховання мовної особистості в процесі її становлення й розвитку.
Аксіологічний аспект дозволяє визначити морально-ціннісні орієнтири учня, формування
його свідомості на основі засвоєння рідної мови. Когнітивний аспект орієнтує дослідника на
вивчення пізнавальних можливостей особистості, розвиток її інтелекту на основі
відображення мовної картини світу в свідомості школяра. Третій аспект (поведінковий)
безпосередньо пов'язаний із вихованням дитини, засвоєнням етичних норм з метою
спілкування.
Цікаву позицію щодо мовної особистості займає В. Маслова. Вона розглядає процес
перетворення індивіда в мовну особистість через призму його соціалізації, при цьому
визначає три її підходи: а) включення людини в певні соціальні відносини; б) мовленнєвомиленнєва діяльність за нормами і законами етномовної культури; в) засвоєння законів
соціальної психології народу [7: 12]. На думку дослідниці, важливу роль у вихованні мовної
особистості, її соціалізації відіграє мовне середовище, в якому вона формується, рідна мова,
що забезпечує інтелектуальний і культуромовний розвиток, пізнання і засвоєння менталітету
народу - творця мови та його психічних особливостей.
Проблема мовної особистості найширше досліджується лінгводидактами (Ю. Караулов,
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Г. Богін, А. Богуш, Л. Мацько, Ф. Бацевич, Т. Симоненко, Л. Паламар та ін.). Для них мовна
особистість - суб'єкт засвоєння рідної мови, людина, яка опановує мову, її виражальні
багатства з метою спілкування в приватному житті і в різних сферах суспільної діяльності.
Виховання мовної особистості у працях названих науковців розглядається побіжно й
принагідно. Основна увага тут акцентована на навчанні рідної мови, технології використання
різних форм і методів.
Нам цілком імпонує визначення мовної особистості А. Богуш: "Під мовною
особистістю розуміємо високорозвинену особистість, носія як національно-мовленнєвої, так
і загальнолюдської культури, який володіє соціокультурним і мовним запасом, вільно
спілкується рідною, державною та іншими мовами в полікультурному просторі, адекватно
застосовує набуті полікультурні знання, мовленнєві вміння і навички у процесі
міжкультурного спілкування з різними категоріями населення [14: 36]". Таке розлоге
визначення мовної особистості свідчить про її складну структуру, особливості якої розкриває
В. Красних. Автор, зокрема, подає своє бачення компонентів мовної особистості, а саме:
- людина - мовець, тобто особистість, одним із видів діяльності якої є мовленнєва
діяльність;
- власне мовна особистість - це особистість, яка виявляє себе в мовленнєвій діяльності
й відповідно володіє сукупністю знань і уявлень;
- мовленнєва особистість, яка реалізує себе в комунікації, обирає і здійснює стратегію і
тактику спілкування, репертуар засобів;
- комунікативна особистість - конкретний учасник конкретного комунікативного акту,
яка реально діє в реальній комунікації [4].
Таке трактування структури мовної особистості свідчить про складність проблеми її
виховання.
Як суб'єкт виховання мовна особистість стоїть у центрі навчально-виховного процесу в
основній школі і потребує пильної уваги учителів української мови та інших предметів як на
уроках, так і в позакласних та позашкільних заходах, пошуків ефективних форм і методів
виховної роботи.
Отже, ефективне виховання мовної особистості можливе за умов особистісного підходу
до навчально-виховного процесу, особистісної орієнтації освіти.
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Аннотация. В статье определяется трактовка языковой личности учеников средней
школы на основе анализа работ современных ученых.
Ключевые слова: личность, индивид, языковая личность, воспитание языковой
личности, личностный подход к воспитанию подростков.
Annotation. The article defines an interpretation of the linguistic identity of secondary school
students based on an analysis of contemporary scientists.
Keywords: personality, the individual, language identity, language education of the
individual, personal approach to parenting teenagers.

УДК 811.111

Podkaura T.

STYLISTIC FEATURES IN ECONOMIC PROSE IS AN IMPORTANTS APECT OF
SUCCESSFUL MASTERING ENGLISH FOR FURTHER COOPERATION IN THE FIELD
INTERNATIONAL RELATIONS AT THE CRIMEAN BUSSINESS
Key words: stylistic features, economic prose, metonymy, idioms.
Communication skills play an important part in our personal lives and in our business
careers. Possessing effective communication skills is highly regarded in the business world. The
Ukrainian leaders are eager to enter the European Union. Nowadays the role of English language
becomes stronger. That is why it is necessary to define how important for our country to learn
English in order to have a good position in the world. Highly skilled translators are in great demand
in the Ukraine and the correct translation is not an uncertain thing that’s help the translator to make
possible of exchange of economic information between the users of different languages by
producing in the target language (TL) a text which has an identical communicative value with the
source text (ST).
Scientific prose is likely to be scare in using phraseological units due to no foreign
associations should appear but exact description of actions and things. The main author’s target is
appeal not to the sense but the reason. But it is emotionality and expressiveness that are the main
features of English economic texts. English economic texts are
Considerable difficulty for beginners appears because of the abundance of imaginative
translators funds. As a translator he will face with a wide range of professional fields of
communication in the future, including economic texts. He must have a thorough theoretical basis
for these linguistic units in order to learn how to recognize and find appropriate correspondence in
the target language.
Idiom or linked set phrases sometimes even the whole sentences tend to have either fully or
partially portable value. The main peculiarity of phraseology, in the opinion of many modern
researchers, is the discrepancy between the expression of the content plan that determines the
specificity of phraseological units gives deep and flexibility of its value. [1]
Let’s consider some ways of adequate rendering stylistic peculiarities of the ST.
Phraseological units are figurative set expressions often described as “idioms”. Such units have an
important role to play in human communication. They produce a considerable expressive effect for,
besides conveying information, they appeal to the reader’s emotions, his aesthetic perception, his
literary and cultural associations. [2, p.74]
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Figurative phraseology is divided into four main groups while translation economic texts:
1.
Word combinations having complete equivalents in Russian.
e.g. better late than never – лучше поздно, чем никогда
to wipe from the face of earth – стереть с лица земли.
2.
Word combinations which partially coincide with their Russian variants
e.g. to set one’s house in order – привести свои дела в порядок
e.g. as black as a coal – черный, как смоль (сажа).
3.
Phraseological constructions, proverbs and saying based on English life, literary footnotes
which have approximate correspondences in Russian:
e.g. to carry coals to Newcastle – ехать в Тулу со своим самоваром.
In some cases even at presence of the Russian equivalent, when dealing with the style of English
economical texts, it is better to expose the sense of the saying using a descriptive method of
translation. So, the expression “to carry coals to Newcastle” can be translated as «делать что-то
излишнее, ненужное».
4.
Untranslatable phrases of English life realities for which there are no correspondences in
Russian, untranslatable word-play and etc. In this case it is necessary to use the descriptive
translation or give a footnote.
In English economic literature there is a term of “mixed economy” – «смешанная
экономика», that is the economy where both a private and a public sector exist. One of the articles
of the English press was named “Mixed-up economy?” In this title there is an untranslatable wordplay based on one of the English language peculiarities such as tendency to verb building with a new
meanings with the help of postposition: to mix – смешивать, to mix-up – запутывать. This title can
be translated: «Смешанная или запутанная экономика?».
A stylistic effect can be achieved by various types of repetitions, i.e. recurrence of the word,
word combination or phrase for two times or more. A particular type of repetition is the reiteration of
several successive sentences or clauses which usually includes some type of lexical repetition too.
e.g. England is a paradise for the well-to-do, purgatory for the able, and a hell for the poor.
Англия – рай для богачей, чистилище для талантливых и ад для бедняков.
To preserve figurativeness and expressiveness in the English economic texts the translator often has
to involve addition words.
e.g. He was pitchforked into the post of Minister of Health.
Его неожиданно вознесли на пост министра здравоохранения.
Figurativeness of the verb “to pitchfork” is rendered by the Russian verb «вознести» and the
adverb «неожиданно». The verb is used in the indefinite-personal form while translating into the
target language.
Besides a metaphor, another method is wide spread in the economic literature. It is a
metonymy that means replacements by contiguity or “similarity by association usually one of
constituents of an object replaces the object itself”. [3, p70]
e.g. Again we return to the economic model.
Снова все упирается в экономическую модель.
In the very centre of London City there is an English bank and stock exchange. They are situated in
. In the economic articles you can find such
Throgmorton Street. Zip-code of this district is
phrase as: What does

think about it?

is an embodiment of London City, that is the business and financial word of
As
England, the translation of the above-mentioned phrase can be done the following way: Каково по
этому поводу мнение деловых и финансовых кругов Англии?
One of the stylistic techniques widespread in English economic texts is alliteration. It is used
to render emotional attributive groups.
e.g. The hardest economically hit are a majority of Northern territories.
В особо тяжелом положении оказывается большинство северных рынков.
Metaphor is an integral part of stylistic expressiveness of the economical texts.
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e.g. Recent experience clearly shows that social factors have become a major rote block to
the solution of many economic problems.
Emphatic constructions are also typical for the English economic texts.
e.g. Due to some political factors the economic development of the far East has been
impeded if not totally paralyzed.
Selecting the appropriate method of translation the translator should take into account the
following considerations:
1.
Translating the source language idiom by an identical target language idiom is obviously the
best way out. For instance: “lion’s share” – львиная доля. However the list of such direct
equivalents is rather limited. The appropriate target language idiom if source language idiom is so to
speak international was later borrowed by both the source and target language from Latin or Greek
culture.
e.g. Achilles’ heel – ахиллесова пята;
the game is not worth the candle – игра не стоит свеч.
2.
Whenever the translator fails to find an identical target language idiom he should start look
for an expression with the same figurative meaning but a different literal meaning.
e.g. to start business from scratch – начать с нуля. [2,p 76]
3.
A word-for-word translation of the source language idiom is not possible unless the Russian
reader will be able to reduce its figurative meaning.
e.g. creeping takeover - постепенная скупка акций компании у индивидуальных акционеров до
того момента, пока не наберется достаточное количество для владения контрольным пакетом
акций.
4.
Obviously an explication cannot reproduce the semantics of the source language idiom in
satisfactory way and should be used only in the absence of a better alternative.
e.g. to cut off with shilling – лишить наследства;
Whip-and-carrot policy – политика кнута и пряника.
So, in economic prose stylistic effect is no less important than the ideas conveyed. The same
is true whenever the translator has to deal with a word-play or sustained metaphor. In such cases the
loss of the figurative element may make at least part of the text quite meaningless and it is often
considered as the dominant component to be preserved in translation.
Література:
1.
Жорина А.А. Особенности перевода фразеологических единиц как одна из проблем
начинающего переводчика / Жорина А.А. – [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.econf.rae.ru/fpdf/article297.pdf
2.
Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский: учебное
пособие [для ин-тов фак-тов иностр. яз.] / Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. – М.: Высш.шк.,
2006. – 102с.
3.
Мирам Г.Э. Основы перевода – учебное пособие / Мирам Г.Э., Дайнеко В.В. – К.,2006.
– 270с.
УДК 811.11:81'373+81

Тишковець Олена

РІЗНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЗАГОЛОВОК»
Анотація. У статті розглядаються засоби вираження заголовку в художньому творі,
які є виразниками ідейно-тематичної основи тексту.
Ключові слова: заголовок, знак, первина и вторинна моделююча система, семіотична
природа, семантика.
У центрі лінгвістичних досліджень зарубіжної й вітчизняної науки останніх десятиліть
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ХХ і початку ХХІ століття перебуває текст як органічне ціле. Проблеми поетичного тексту
посідають особливе місце в колі інтересів мовознавців. З-поміж наявних підходів до аналізу
художнього твору традиційно виокремлюють два основні: розуміння змісту тексту через
його форму і системний аналіз твору. Обидва підходи передбачають виділення в тексті двох
аспектів: змісту й форми. Проте з позиції першого підходу усвідомлюється необхідність їх
умовного розрізнення з метою дослідження їх складників. Системний аналіз твору
ґрунтується на цілісному сприйнятті художнього цілого, коли увага однаковою мірою
приділяється змісту й формі [1; c. 23].
Останнім часом простежується тенденція здійснювати аналіз тексту на перетині наук. З
семіотичної концепції Ю.М.Лотмана, згідно з якою усі окремі знаки тексту функціонують на
рівні елементів знака. З-посеред елементів структури тексту-знака в сильній позиції
перебуває заголовок. Як один з основних компонентів організації тексту заголовок
неодноразово ставав об’єктом зацікавлення вчених різних напрямів. Починаючи з
О.О.Потебні, мовознавці досліджували проблеми статусу заголовка: О.М.Пєшковський,
В.В.Виноградов,
С.П.Суворов,
Ю.О.Карпенко,
Л.О.Коробова,
Є.В.Джанджакова,
І.В.Арнольд, Ф.О.Нікітіна, С.Л.Козлов, О.М.Траченко, Л.Ф.Грицюк, Н.О.Кожина, Л.Б.Бойко,
Р.В.Дєтскіна та інші. Визначення семантико-стилістичних та функціональних особливостей
заголовка, новітні розвідки, здійснені дослідниками, не вичерпують проблеми. Теорія
заголовка художніх текстів залишається не до кінця розробленою [1; c. 40].
Заголовок художнього тексту співвідноситься з вторинною моделюючою системою,
тоді як речення виступає елементом первинної. За смисловою настановою речення виражає
завершену думку стосовно певного об’єкта, а заголовок компресовано втілює зміст цілого
твору [1; c. 60].
Як і будь-який мовний знак, що являє собою двостороннє утворення, єдність
означуваного й означника, заголовок є білатеральною сутністю. У системі номінативних
засобів він виступає результатом первинного і вторинного позначення, або номінації.
Оскільки акт номінації має предикативний характер, предикація заголовка може бути
визначена тільки у співвідношенні з текстом. Таким чином, білатеральність заголовка
виявляється також у взаємодії номінативної і предикативної функцій. Семіотична природа
тексту дозволяє дослідити заголовок у трьох планах, встановлених Ч.В.Моррісом:
синтактики, семантики, прагматики [ 2; c. 35].
У синтаксичному плані відношення заголовка й тексту розглядаються як “знак – знак”.
Заголовок практично виступає першим реченням тексту, й тому він входить до структури
твору як не облігаторний, проте важливий компонент. Оскільки денотатом заголовка
виступає цілісний твір, кореляцію між заголовком і текстом можна схарактеризувати як
відношення компонентів знака: означник – означуване. Беручи за вихідну тезу
Ю.М.Лотмана, згідно з якою кожен елемент знака, котрий посідає сильну позицію у тексті,
намагається виступити у ролі знака, який має власну семантику, твір та заголовок можна
розглядати як два самостійні тексти або як два підтексти єдиного тексту [ 2; c. 40].
У семантичному плані відношення заголовка й тексту розглядаються як “знак –
референт”, визначається здатність заголовка декодувати зміст твору. Заголовок забезпечує
читача лише можливими напрямами інтерпретацій. Автосемантичні заголовки здатні
самостійно виражати ідейно-тематичну основу художнього цілого. Синсемантичні –
розкривають своє значення тільки за наявності контексту. У художньому творі слова
вживаються у вторинному, кодовому, оказіональному значенні. Така сугестивність лексики
детермінує метафоричність усього твору, а також його компонентів, заголовка зокрема.
Лексичні одиниці в заголовку завдяки контексту набувають здатності розширювати чи
звужувати свою семантику. Узуальне значення та оказіональний смисл заголовка
реалізуються одночасно, а образність першого знака тексту може варіюватися від нульової
до символічної. Отже, семіотична структура заголовка виявила його відносну
автосемантичність [ 2; c. 53].
Прагматика заголовка передбачає врахування тріади автор – заголовок – читач, а його
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відношення з текстом розглядаються як “знак – користувач”. Релевантність розуміння
заголовка залежить від багатьох екстралінгвальних факторів. Тут важливими є фонові знання
читача щодо історичної епохи, національно-культурних традицій, певні біографічні
відомості про поета.
Процес декодування значення тексту та його заголовка має стратегічний характер. На
першому етапі заголовок сприймається до прочитання тексту й виступає у функції знакаіндекса, маркуючи текст, виділяючи його з парадигми інших. На другому етапі заголовок
співвідноситься з усім текстовим простором. Глибинний смисл заголовка актуалізується на
третьому етапі його сприйняття. За рахунок асоціативних зв’язків з мовними одиницями
текстового простору відбувається розширення смислу заголовного виразу [3; c. 10].
У художньому тексті, де межа між планами змісту і вираження є умовною й нестійкою,
випущення певного елемента тексту набуває значущості. Відсутність заголовка в плані
вираження передбачає його присутність у плані змісту та пояснюється не тільки
об’єктивними, але й суб’єктивними факторами.
За відсутності заголовка особливо вагомим стає поняття рамки художнього твору, яку
складають початок і кінець тексту.
У художньому тексті звуки семантизуються за рахунок контексту, насичуючись
асоціативними уявленнями. За принципом синестезії вони здатні викликати не тільки
слухові, але й зорові образи; виражати почуття, настрій поета. У такому аспекті можна
говорити про зображувальні, або іконічні, характеристики звуків художньої мови. Ті ж самі
звуки можуть мати різне емоційне забарвлення залежно від їхнього розташування в тому чи
іншому контексті та їхньої взаємодії з іншими значимими елементами твору. Звуковий
зв’язок заголовка з текстом найбільш відчутний, коли заголовні лексичні одиниці
перебувають у відношеннях паронімічної атракції. Взагалі інформативність заголовка значно
підвищується, якщо заголовні лексеми підібрані за принципом алітерації. Алітерація набуває
особливого навантаження в поєднанні з асонансом і стає значущим стилістичним прийомом
у заголовках художніх творів. Заголовок, не маркований фонетичними стилістичними
засобами, може ставати ядром синтетичного звукообразу художнього цілого [3; c. 19].
Полісемію заголовка є результатом асиметрії естетичного знака. Один означник
починає співвідноситися з декількома означуваними, або навпаки – знаки, які мають у мові
різні денотати, отримують спільний денотат на рівні вторинної моделюючої системи [ 4; c.
109].
Відсутність однозначної відповідності між планом вираження і планом змісту породжує
такі оказіональні значення, які формують індивідуально-авторські системи художніх
синонімів й антонімів. У художньому тексті спостерігається найбільша конденсація
близькоспоріднених і протилежних за значенням художніх понять. У лексичній структурі
заголовків антонімічні пари слів найбільш продуктивні, особливо коли вони трапляються в
заголовку цілої збірки - причому в надконтексті всієї збірки виформовуються особливі
змістові зв’язки між цими протилежними поняттями. Близькоспоріднені та протилежні за
значенням художні поняття можуть формуватися навколо одного образу [ 4; c. 181].
Одночасна реалізація узуального й оказіонального значень спостерігається в
заголовках, до лексичного складу яких входять кольороназви. Останні можуть указувати на
колірну ознаку. Кольороназви організують структуру метафоричної та символічної
образності твору.
Авторське уявлення про характер зв’язку явищ дійсності в художньому творі кодується
порядком розташування мовних одиниць у межах одного речення і цілої надфразної єдності.
Розглядаючи заголовки, представлені двома та більше лексичними одиницями, спираємося
на сформульовані Т.Гівоном принципи іконічного кодування – принцип кількості і принципи
послідовного порядку, а також керуємося правилами об’єктивного й суб’єктивного порядку.
Принцип кількості зумовлює стислість заголовного виразу, а порядок розташування мовних
одиниць на синтагматичній осі віддзеркалює авторське уявлення про характер зв’язку явищ
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дійсності[ 5; c. 78].
Заголовки-індикатори функціонують як знаки-індекси, вирізняють текст серед інших
творів, зосереджуючи увагу на самому факті його існування. У їхній семантичній структурі
переважає фактуальне значення, хоча можливий незначний семантичний зсув. Інтенсивність
образності заголовків першого типу близька до нульової. Заголовки-індикатори
характеризуються “прозорістю”. Вони відіграють роль маркерів тексту і є відносно
автосемантичними. Пряме значення лексичних одиниць заголовного виразу не підлягає
глобальному переосмисленню за рахунок контексту.
Відносна автосемантичність заголовків-образів виражається в їхній здатності
представляти текст у парадигмі інших творів. Однак ця автосемантичність має формальний
характер. У плані зв’язку заголовка-образу з текстом слід зазначити його синсемантичність.
У корпусі досліджених заголовків-образів трапляються випадки конвергенції стилістичних
прийомів: алюзія, іронія, алегорія; алегорія, гіпербола; гіпербола, іронія.
У семантичній структурі заголовків-символів домінує підтекстове значення, яке
виникає на основі асоціативних зв’язків текстової інформації та культурно-історичних
традицій людства. Інтенсивність образності таких заголовків найвища. Традиційний символ
у заголовку навантажений відомими асоціаціями й сприймається читачем як готова образна
одиниця в мікроконтексті. Індивідуально-авторські символи починають розкриватися за
рахунок семантичних сигналів у текстовому просторі. Серед заголовків-символів можна
виділити окрему групу, до складу яких входять міфологеми. Заголовки, які називають
міфологічного персонажа або сюжет, покликані встановити паралелі між двома часовими
вимірами – минулим і теперішнім. Такі заголовки відзначаються дуже високим ступенем
образності [ 6; c. 214]
Отже, заголовок у тексті виступає однією з найсуттєвіших ознак, він є авторським
концептом і конденсатом усього змісту. Заголовок координується із семантикою тексту, він є
домінантою, яка утворює в художньому творі смислову та емоційну єдність.
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Тулуп Эльзара

МАЛОВИВЧЕНІ ПИТАННЯ БІОГРАФІЇ ТА ТВОРЧОСТІ РОБЕРТА
ГЕНРІСОНА (ШОТЛАНДСЬКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)
Аннотация. Работа посвящена вопросам биографии и творчества Роберта
Генрисона, отличавшегося ярко выраженным поэтическим своеобразием эпохи
Средневековья. Сформулированы предпосылки использования/неиспользования тех жанров,
которые входили в историко-культурный контекст авторской эпохи и авторской социокультурной среды.
Ключевые слова: шотландская литература, Средневековье, Роберт Генрисон, жанр.
Актуальность данного исследования обусловлена невысокой степенью изученности
обозначенной проблемы. Существует незначительное количество исследований
относительно шотландистики как в отечественной, так и в зарубежной науке.
Более дискуссионными являются мнения критиков-шотландистов о роли тех или иных
традиций в творчестве Р. Генрисона. Почти не затронут вопрос о жанровом воплощении этих
традиций в произведениях Р. Генрисона. Еще меньше объяснений выдвинуто относительно
того, почему поэт выбирал для себя те или иные жанровые формы – и, наоборот, не
использовал других форм, жанров, сколь бы популярными ни были они в шотландской (или
даже всей западноевропейской) литературе той поры. Из этих обстоятельств вытекает цель
нашего сообщения – обобщить накопленный опыт критических интерпретаций биографии и
творчества Роберта Генрисона.
Задачи нашей работы таковы: 1) Систематизировать биографические данные,
касающиеся Р. Генрисона, особенно с точки зрения их влияния на жанровое своеобразие
поэзии изучаемого автора. 2) На основании полученных выводов обозначить предпосылки
использования/неиспользования тех жанров, которые входили в историко-культурный
контекст авторской эпохи и авторской социо-культурной среды. В постановке этих вопросов
и в предварительных ответах на указанные вопросы видится определенная новизна нашей
работы.
Труды и работы классических филологов М. П. Алексеева, М. М. Бахтина, В. С.
Библера, Г. Д. Гачева, В. М. Жирмунского, Н. И. Конрада, Д. С. Лихачева, К. М. Нартова, И.
Г. Неупокоевой, В. И. Топорова, и др. в области литературоведения вместе с работами
шотландских и украинских медиавистов составили методологическую базу.
Роберт Генрисон – одна из ключевых фигур в литературе позднего (XV в.)
шотландского Средневековья. Он – первый лирический поэт Шотландии; иначе говоря, он
первый поэт, заговоривший в своих произведениях от первого лица: речью, не
передоверенной другим персонажам (что типично для эпических фольклорных и
литературных жанров). При всем том, ориентация на эпическую передоверенную речь в
поэзии Р. Генрисона ещё достаточно устойчива; этим объясняются его жанровые
предпочтения: короткая или длинная поэма, басня, в лирике – пастораль. Этим же Генрисон
отличается от шотландских поэтов следующих поколений: от своего младшего современника
Вильяма Дунбара [1: с. 271-276] и от прямого предшественника Реформации Дэвида Линдсея
(?1490-1555) [11: с. 168-175].
Обобщающую характеристику Р. Генрисона дал проф. Томас Скотт: Генрисон – это
«последнее воплощение Средневековья». Он «живёт в < … > согласии с самим собой и со
своим Богом – пускай не с тем, что мы сегодня именуем «обществом», а сам он называл
«мирской жизнью». При этом Генрисон – «прирожденный рассказчик», а «жизнь для него –
неделимое целое, в котором всему найдется место» [2].
Первый в Шотландии лирический поэт в точном смысле этого слова [1: с. 276], Роберт
Генрисон (Robert Henryson) родился между 1420-м и 1430-м годами и умер не позднее 1506
года. Род Генрисонов был менее знатным, чем род, положим, другого средневекового
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шотландского поэта, Вильяма Дунбара [1: с. 271-276; 3: с. 94-99]. Cоответственно и
биография Р. Генрисона дошла до нас в гораздо более скупом виде. Твердо установлено
лишь несколько хронологических вех и биографических данных.
Генрисон окончил университет в Глазго и там же получил учёную степень магистра
права. Генрисон стал монахом-бенедиктинцем и одновременно практикующим юристомнотариусом. Впрочем, посмертное предисловие к рукописи его «Басен» (коллекция Harley,
1570) называет Генрисона «школьным учителем». Поскольку точно известно, что жил поэт
при Дунфермлинском бенедиктинском аббатстве, из предыдущих данных следуют еще две
биографические гипотезы. Первая гипотеза: с течением лет Генрисон начал преподавать в
монастырской школе Дунфермлина. И вторая гипотеза: возможно, к старости он сделался
т.н. «белым монахом», т.е. вел монашескую жизнь, пребывая «в миру». Обстоятельства его
смерти также неизвестны. При жизненных или ближайших посмертных житий Генрисона (в
отличие от Св. Колумбы [4]) никто не оставил, так как ни беатифицирован, ни
канонизирован поэт не был. Творения его уцелели только в рукописях и были опубликованы
много позже.
Дополнительный свет на генеалогию Р. Генрисона может пролить этимологический
анализ его имени и фамилии. Генрисоны – фамилия 1) англосаксонская, 2) верхненемецкого
происхождения, 3) означающая потомков «хозяина/правителя некоего огороженного участка,
отмежёванной земли». (OHG. Haganrih < hag = огороженный/отмежёванный земельный
участок +rihhi = правитель, конунг, вождь, архаический «король» [12: с. 677]). Древность
фамилии (и, т.о., рода) поэта подтверждает и архаичное написание (Нenryson).
Известно,
что в VIII-IX вв. н.э. происходило «великое переселение» германских племен. Таким
образом, фамилия Генрисона тоже указывает на относительную древность пребывания его
предков в Британии. Возможно, также, в эпоху переселения их социальной статус был выше
и равнялся статусу правителя («удельного князя») небольшой, но самостоятельной
территории.
Имя поэта отсылает этимологически к тем же племенам и временам. Оно тоже 1)
верхненемецкое (через французское адаптированное произношение/написание); 2) означает
«яркий славой» (т.е. примерно соответствует варяжско-славянским княжеским именамкалькам Киевской Руси «Ярослав», «Святослав», «Вячеслав» [6: с. 29, 96-99]). (OHG.
Hruodperht < hruod, ruod=слава+beracht, perht = яркий [12: с. 1259]). Это позволяет
предположить, что среди предков поэта были именно военные вожди, предводители
собственных дружин, получившие затем наделы в Британии. Вместе с тем, совмещая
должности дипломированного учёного, монаха и нотариуса, Генрисон получил уникальный
доступ к людям самых разных возрастов, сословий. Свои будущие сюжеты и будущих
персонажей он мог наблюдать многократно и лично.
Итак, Генрисон не стал (и не мог стать) ни придворным поэтом, ни, тем паче,
королевским капелланом или воспитателем наследного принца (каковым стал его
соотечественник и младший современник В. Дунбар) [1: с. 271-276; 5]. Как раз поэтому
наиболее «высокие» жанры и формы тогдашней «светской» шотландской литературы в его
поэзии практически не представлены. В ней нет ни жанров «высокой» светской лирики
(кансона, альба), ни её изощренных композиционно-строфических форм (рондо, ритурнель,
ранний сонет).
Генрисона, как и Дунбара причисляют к «шотландским чосерианцам» [2: с. 6-20.].
Этому определению в жанровом плане больше всего отвечают колоритные бытописательные
басни, в т.ч. развернутые аллегорико-назидательные поэмы-басни, наследующие традицию
средневековых бестиариев («Разговор мыши-горянки и мыши-горожанки»).
Наконец, из третьей жанровой группы: жанров «ученой», «книжной» поэзии Генрисон использует парафразы-перепевы-вариации античных сюжетов. Таков мифосюжет
Орфея и Эвридики («Orpheus and Eurydice») в одноименной поэме; сюжет Троила и
Крессиды из троянского мифологического цикла («Завещание Крессиды», «The Testament of
Cresseid»).
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Меньше исследовательского внимания привлекали фольклорные или полуфольклорные
традиции, хотя они сильно повлияли на жанровые модификации античных сюжетов у
Генрисона. Например, адаптируя сюжет об Орфее, Генрисон явно находился под влиянием
жанра «видения», в том числе, такой его низовой разновидности, как «хождение по мукам».
Загробное странствие Орфея Генрисон превращает в путешествие по нескольким небесам –
планетным; по небу солнечному; по земле и по преисподней. Там он [7; 8; 9] помещает
римских язычников-императоров (Цезаря, Нерона), и порочных Пап и кардиналов.
Заключение. Проделанный обзор критической литературы о творчестве Р. Генрисона и
её систематизация по ключевым проблемам и позициям авторов (для нас – прежде всего по
проблемам жанровым) позволяет сделать некоторые предварительные выводы: 1. На
современном этапе развития шотландистики не вызывает дискуссии тезис о том, что Р.
Генрисон завершает своими произведениями средневековый период истории шотландской
литературы и намечает жанровые перспективы для следующего периода, ренессансного. 2.
Дискуссионными (или недостаточно освещенными) остались вопросы корреляции
биографических данных и жанровых предпочтений Р. Генрисона. 3. Нами предложены
предварительные мотивировки как этой корреляции, так и пробелов в ожидаемом репертуаре
жанров, используемом Р. Генрисоном.
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Анотація. Робота присвячена питанням біографії та творчості Роберта Генрісона,
яка відрізняється яскраво виявленою поетичною своєрідністю доби Середньовіччя.
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Сформульовано передумови використання/не використання тих жанрів, які входили в
історико-культурний контекст авторської епохи та авторського соціокультурного
середовища.
Ключові слова: шотландська література, Середньовіччя, Роберт Генрісон, жанр.
Annotation. The article touches upon the problems of biography and creative work of Robert
Henryson, distinguished by most expressed poetical originality of the Middle Ages. Prerequisites of
use/disuse of those genres that were part of historic and cultural context of the author’s epoch and
author’s social and cultural environment have been formulated.
Key words: Scottish literature, the Middle Ages, Robert Henryson, genre.

УДК 378.147

Хмельковська Світлана

ГРА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
Анотація. У статті розглядаються мотиваційні здібності ігрової мовленнєвої
діяльності на заняттях з практики усного і писемного мовлення німецької мови. Автором
пропонуються приклади завдань до різноманітних лексичних тематик, які вивчаються на
спеціальності «Іноземні мови» у ВНЗ на І-ІІ курсах.
Ключові слова: інтерактивні форми роботи, мовленнєва гра, мотиваційні можливості
ігрової діяльності.
Актуальність. Сучасні зміни в суспільстві спонукають педагогів шукати інновації та
впроваджувати їх у навчальний процес. Таке завдання знаходить свою реалізацію у
використанні інтерактивних технологій, які спрямовані в першу чергу на формування
активної, діяльної, творчої, конкурентноспроможної особистості. У методичній літературі
серед організаційних форм навчання можна виділити одну, в умовах якої одночасно
реалізуються всі три фактори розвитку творчого стилю діяльності: проблематизація
навчального процесу, висока активність викладача і студентів та їх діалогічна взаємодія. Це
дидактична гра.
Втім, використання ігрових технологій у ВНЗ іноді сприймається викладачами як
елемент шкільного навчання, який може викликати легковажне ставлення студентів до
предмета, лише часткове досягнення поставлених завдань і як результат – непродуктивне
використання часу заняття.
Отже, мета цієї статті – проаналізувати переваги такої форми інтерактивного
навчання, як гра і продемонструвати приклади дидактичних ігор з різних лексичних і
граматичних тем при навчанні усного мовлення студентів І-ІІ курсах, які вивчають іноземну
як фахову.
Основний виклад матеріалу. У психологічній концепції ігрової діяльності
(О.Леонтьєв, Д.Ельконін) гра визначається як діяльність, предмет та мотиви якої лежать у
самому процесі її реалізації. Дидактичною грою прийнято називати таку гру, яка
використовується в навчальному процесі як завдання, що містить навчальну задачу. Її
рішення забезпечить досягнення певної навчальної мети. [3]
Крім того, стимулювання мотивації до процесу навчання забезпечується тим, що гра
дає волю, припиняє можливу монотонність заняття, знімає напругу, в якій прибувають
студенти під час відповіді, гра дає вихід в інший емоційний стан, мобілізує духовні і фізичні
сили. Водночас гра – це завжди підпорядкування низці певних правил, що уможливлює
створення і згуртовування колективу. Як наголошується у психологічних дослідженнях
ігрової діяльності, ігровий контакт настільки сильний і глибокий, що ігрові співдружності
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зберігаються і після її завершення. Гра містить елемент невизначеності і непідготовленості,
спонтанної реакції, що збуджує й активізує розум на пошук нових ідей, розвиває уяву. Вона
дає розвиток психологічної практичності, адже вона не тільки змагання, але й елемент
театралізованого мистецтва.
При правильному відборі певних типів дидактичних ігор, їх використання є можливим
на всіх етапах вивчення певної граматичної або лексичної теми. На етапі засвоєння нового
матеріалу студентам пропонуються мовні ігри на тренування різних аспектів мови: лексичні,
граматичні, фонетичні, мовленнєві та нескладні комунікативні імітаційно-моделюючі ігри.
На етапі закріплення і повторення вивченого матеріалу використовуються помірноконтролюючі рольові ігри та більш складніші імітаційно-моделюючі. На таких етапах
професійно-спрямованого навчання, як текстовий аналіз і презентація власних міркувань
запроваджуються ділові та вільні рольові ігри.
Перелічимо основні цільові напрямки розроблених завдань: запам’ятовування і
контроль лексики, тренування вживання лексичного (граматичного матеріалу), тренування
лексико-граматичного оформлення монологічних (діалогічних) висловлювань різної
спрямованості (опис, повідомлення, ситуації групового спілкування тощо), формування
навичок і вмінь вибору й аргументації в іншомовному спілкуванні і дискусії й ін.
З метою активізації нового лінгвістичного матеріалу кожне заняття пропонується
починати з проведення дидактичної гри, яка уможливлює розвиток творчої самостійності,
активності, уяви, фантазії та образного мислення, імпровізації, яскравого виявлення
творчого самопочуття, прийнятності партнера по спілкуванню, педагогічного артистизму.
Так, при закріпленні граматичного і лексичного матеріалу можливе використання
наступних лексичних ігор різних за комунікативною спрямованістю (некомунікативних,
умовно-комунікативних, суто комунікативних):
Тема: Одяг. Хід: група поділяється на дві команди. Завдання першої – назвати
найбільшу кількість елементів жіночого одягу, другої – чоловічого.
Тема: Сім’я. Хід: кожен з учасників гри отримує картку, що містить одну лексичну
одиницю або лексичну єдність. Необхідно скласти міні-ситуацію, яка б закінчувалася
отриманим словом чи виразом, не називаючи його самого. Завдання інших учасників –
підібрати відповідну ЛО чи ЛЄ.
Тема: Одяг. Хід: кожна група повинна уявити образ людини: жінка, що полюбляє
носити одяг, який вона купує на ринку; дитина, що вдягається до школи; презентація
високої моди. Необхідно описати створений образ, зв’язати його з життєвою ситуацією.
Тема: Подорож. Хід: Група поділяється на дві команди, які по черзі добирають
синонімічні вирази, що пояснюють задану лексичну єдність (sich auf den Weg machen: reisen,
die Koffer packen, eine Reise planen, Tappetenwechsel brauchen usw – збиратися у дорогу –
подорожувати, збирати валізи, планувати подорож...).
Тема: Місто. Хід: група поділяється на дві команди, кожна з яких одержує два слова,
що складають вихідний і кінцевий пункт ланцюжка оповідання. Виграє той, хто використав
під час розповіді більшу кількість проміжних слів. Завдання: уявіть логічний ланцюжок
пошукових дій, використовуйте активну лексику уроку, вживайте іменники у давальному
відмінку. Die Mappe – der Fisch: ich entdecke auf der Mappe eine kleine Stadt – die Stadt liegt am
Fluss Dnepr – in dieser Stadt befindet sich eine stille Strasse – diese Strasse fuhrt zum Fluss – am
Ufer suche ich nach einem Fischer – beim Fischer mochte ich Fisch kaufen (мапа – річка: я
знаходжу на мапі маленьке місто – місто знаходиться на річці Дніпро – у цьому місті є
затишна вулиця – вулиця веде до набережної – на березі я шукаю рибалку – у рибалки я
хочу купити рибу...).
Тема: Квартира. Завдання: опишіть основні характеристики предмета, який пропонує
ведучий, вживайте невизначений артикль: килим – м’який, кольоровий, з малюнком, лежить
на підлозі, важкий тощо.
Тема: Квартира. Завдання: підберіть слова, які пояснюють значення запропонованого
ведучим іменника. Квартира (меблі, килими, кімнати, стіни); меблі ( ліжко, шафа), інтер’єр
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(квіти, картини, скриньки, вази).
Тема: Місто. Завдання: спробуйте згадати маршрут до будь-якої відомої в нашому місті
будівлі (Катеринівський собор). Опишіть шлях до нього, не називаючи вулиць.
Використовуйте лише загальну лексику (вулиця, квартал, перехрестя, будинок, йти уздовж і
ін.). Задача інших – вгадати місце й основні вулиці маршруту.
Тема: Одяг. Завдання: виберіть один фільм чи серіал, який відомий усій групі. Згадаєте
особливості стилю одягу героїв (довжина суконь, кольору, деталі одягу), опишіть їх, не
називаючи серіалу. Задача групи, вгадати назву, описати одного з героїв.
Крім того, застосування ігрових форм роботи позитивно впливає на стимулювання
таких психічних процесів, як уява, пам’ять і логічне мислення. Наведемо деякі приклади
таких завдань:
Тема: Професія. Завдання: уявіть представника будь-якої професії: його зовнішній
вигляд, одяг, розпорядок робочого дня, особливості мови, ступінь важливості його праці
тощо. Завдання групи – впізнати загаданий образ, додавши упущені моменти.
Тема: Розпорядок дня. Завдання: уявіть себе в незвичайному, не властивому вам
образі (молода мама, директор фірми). Припустіть, який би розпорядок дня міг би мати
загаданий об’єкт. Задача – вгадати загаданий образ.
Тема: Місто. Завдання: уявіть себе в ролі директора однієї з проектних організацій
міста. Вашим завданням стає реконструкція спорудження чи громадського місця, що
прийшло у занепад. Об’єкт реконструкції кожна проектна група отримує на особистій
карточці (школа, кінотеатр, центральна вулиця, набережна, парк).
Тема: Книга. Завдання: кожна з груп отримує картку з назвою одного стилю або жанру
літератури. Уявіть себе письменником отриманого стилю чи жанру. Докажіть, що ваші твори
мають найсильніший вплив на читачів, а їх тематика і проблеми залишаються завжди
актуальними.
Тема: Одяг, Професія. Завдання: кожна підгрупа загадує певну професію і вибирає
представника, який від свого імені описує одяг і зовнішній вигляд людини, професія якої
була загадана. Під час опису необхідно використовувати прикметники. Завдання інших
гравців –визначити загадану професію.
Особливою популярністю користуються у студентів інсценівки різних ситуацій, при
підготовці яких необхідно уявити себе в ролі вигаданого героя і виконати певні дії в
незвичайній ситуації. Такі завдання дають можливість фантазувати й самостійно обирати
певний стиль поведінки, змушують спонтанно реагувати на невідому заздалегідь репліку
співрозмовника, створюють умови для перетворення студента, для прояву його внутрішнього
світу. Так, при вивченні теми «Пори року» завданням одного співрозмовника полягає в тому,
щоб умовити свого «вигаданого» начальника надати відпустку в розпал літнього сезону. В
свою чергу співрозмовник, який виконує роль начальника, повинен переконати працівника
відмовитись від своїх планів, надавши при цьому вагомі аргументи. При інсценуванні
подібних ситуацій творча діяльність студентів найбільш активна. Діалоги будуються на фоні
рольової гри, де кожен співрозмовник визначає свою стратегічну лінію. Розглянемо деякі
проблемні ситуації, на основі яких розвивається професійна творчість студентів:
Тема: Навчання. Завдання: Студент хоче покинути навчання в університеті і зайнятися
власним бізнесом. Відмовте його, виконуючи роль батьків (друзів, викладачів). Будьте
переконливі, використовуйте вагомі аргументи.
Тема: Подорож. Завдання: Ви знаходитеся на митниці, службовець хоче оглянути ваш
багаж, але ви, на жаль, не можете знайти ключ від валізи. Інсценізуйте ваші дії в такій
ситуації.
Тема: Біографія, Професія. Завдання: Ви – директор школи, якому необхідний вчитель
іноземних мов. Після тривалих пошуків ви знаходите починаючого вчителя, але він сильно
вагається. Про причини ви можете тільки здогадуватися. Якщо вчитель відмовиться, ваші
учні залишаться без вчителя. Що ж робити?
При організації ігор слід спиратися на основні принципи комунікативно-орієнтованого
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навчання, що передбачають комунікативний характер завдань, діяльнісний підхід у навчанні,
“соціалізацію” процесу взаємодії. Тобто, у процесі спілкування студенти повинні відчувати
потребу один в одному і надавати допомогу при вирішенні загальногрупових завдань. У
зв’язку з цим є доцільним використовувати три основних види мовленнєвої взаємодії
учасників: а) співпраця учасників з метою розв’язання загальної проблеми; б) комбінування
інформації, роздробленої між учасниками взаємодії; в) передача інформації від одного
учасника до іншого. Розглянемо деякі приклади комунікативних вправ “соціалізації”.
1. На дошці 4 малюнка з певними проблемними ситуаціями. До кожного малюнку
додається опис, який складається з чотирьох уривків. Кожен з учасників отримує картку з
кількома фразами. Завдання студентів – зібрати розірвані тексти з описом відповідного
малюнку та знайти рішення проблеми.
2. Обираються два студенти, які імітують поведінку покупця та продавця. Завдання: ви
знаходитесь у великому магазині, покупець має намір купити нову річ, але сумнівається в її
якостях. Побудуйте діалог, до якого залучіть по можливості всіх учасників гри в будь-якій
якості. Покупець – продавець – подруга покупця – випадковий свідок розмови – завідувач
відділу тощо. Спроектуйте розмову, в якій кожен може висловити свою думку.
3.Група отримує початковий та кінцевий пункти певного маршруту міста. Кожен з
гравців має на руках картку з частиною маршруту. Ведучий повинен запитувати, як йому
краще добратися до кінцевого пункту. Інші учасники взаємодії підказують маршрут по
вулицях, що написані на їх картках. Необхідно правильно відновити послідовність. У
розмові слід використовувати кліше, які виражають сумнів, ствердження, радість тощо.
A:Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? – B:Sie gehen die Leninstrasse entlang. –
C:Ich glaube, Sie irren sich, die Frau muss zuerst um die Ecke in die Uschakoffstrasse einbiegen. A:
Sind Sie sicher, soll ich in die Strasse einbiegen? Usw (А: Перепрошую, як мені дійти до
вокзалу? Б: Йдіть по вулиці Леніна. – В: Я вважаю, ви помиляєтесь, жінка має спочатку
завернути на вулицю Ушакова. А: Ви впевнені, що я повинна завернути на цю вулицю?).
Висновки. Отже, використання ігрових завдань позитивно впливає на підвищення
мотивації навчання за рахунок її психологічних механізмів. Це у свою чергу активізує
процеси логічного мислення студентів, пам’яті, формує вміння комунікативного спонтанного
мовлення, стимулює інтелектуальну діяльність об’єднує колектив.
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Аннотация. В статье идет речь о мотивационных способностях игровой речевой
деятельности на занятиях по практике устной и письменной речи немецкого языка.
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Автором приводятся примеры заданий к различным лексическим тематикам, которые
изучаются на специальности «Иностранные языки» в ВУЗе на І-ІІ курсах.
Ключевые слова: интерактивные формы работы, речевая игра, мотивационные
способности игровой деятельности.
Annotation. The article is devoted to motivational properties of speech activity which is
implementing during the lessons of “Practice of Oral and Written German Speech” in the form of
game. The author gives examples of tasks for various lexical themes which compose the integral
part of courses for first year and second year students at universities.
Key-words: interactive forms of activity, speech game, motivational properties of game
activity
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ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ СИЛЬВІЇ ПЛАТ
Анотація. У статті розглядаються лінгвістичні особливості поетичного стилю
Сильвії Плат. Визначено стилістичні та лексичні особливості структури поезії.
Ключові
слова:
поетичний
стиль,
сповідальна
поезія,
метафора,
автоінтертекстуальність, вульгаризм.
Сильвія Плат безперечно є однією із найоригінальніших представників американської
поезії ХХ століття. Її сповідальну поезію, яку ще називають конфесійною, неможливо
обмежити рамками літературних течій. Це робить її самобутньою, такою, яку неможливо
поставити в один ряд із творчістю таких митців сповідального жанру як Роберт Лоуелл, Анна
Секстон, Аллен Гінзберг та інших. В поезії Плат створює свій індивідуальний міф,
символічний сюжет, ілюзію безпосередності [3, с. 274].
Авторський стиль Плат відзначається широким використанням метафори, складного
епітету, головних стилістичних методів пародії, гіперболи, порівняння, персоніфікації та
автоінтертекстуальності— коли нерозуміння тексту усувається за рахунок встановлення
звязків, «що виникають внаслідок певної циркуляції інтертекстуальних елементів всередині
одного й того самого тексту» [4, с. 12]. Яскравим прикладом автоінтертекстуальності поезії
Сильвії Плат є використання в деяких віршах словесно—образної моделі “the moon drags
smth. (smb.)”. У вірші “The moon and the Yew Tree”, метафора заснована на фізичних якостях
місячного тяжіння:
The moon is no door. It is a face in its own right,
White as a knuckle and terribly upset.
It drags the sea after it like a dark crime; it is quiet
With the O—gape of complete despair. I live here [5, с. 41].
У даному випадку місяць передає емоційний стан ліричного суб’єкта вірша.
Словосполучення “complete despair”, “terribly upset” використовується для того, щоб
передати трагічність та безвихідність ситуації.
У вірші “Elm” місяць виступає в ролі жорстокого мучителя, а ліричний суб’єкт є
жертвою:
The moon, also is merciless: She would drag me
Cruelly, being barren.
Her radience scathes me [5, с. 52].
Однією із особливостей поезії Сильвії Плат є використання розмовної мови, сленгу та
вульгаризмів, що забезпечує точну передачу емоційного стану та почуттів поетеси. Гарним
прикладом є автобіографічний вірш “Daddy”. У своєму вірші “Lady Lazarus” Сильвія Плат
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використовує вульгарні слова у поєднанні з німецькими словами:
Herr Doktor/ Herr Enemy/ Herr God/ Herr Lucifer [6, с. 244].
У даному випадку вульгаризми використовуються, щоб виразити зневажливе
ставлення мовця до об’єкта мовлення. Такі вульгаризми є не лексичними, а стилістичними
вульгаризмами, тобто такими які не несуть у собі жодного непристойного змісту [1, с. 118].
Хоча лексичні вульгаризми також широко використовуються в творах Сильвії Плат для
вираження ідей неприйнятних для цивілізованого суспільства [2, с. 74]. Поетеса вживає такі
вульгаризми разом із яскравими метафорами, як наприклад: “gobbledygoo”, “devil”,
“bastard”, “polack”:
My Polack friend says there are a dozen or two/ I have always been scared of you, with your
Luftwaffe, your gobbledygoo/ But no less a devil for that/ Daddy, daddy, you bastard, I'm through
[6, с. 222].
Плат широко використовує у своїх творах запозичені з інших мов слова та фрази.
Наприклад, у поезії “Lady Lazarus” для відчутного контрасту простої мови розповідача
поетеса вводить латинські терміни “annihilate”, “opus”:
This is Number Three.
What a trash
To annihilate each decade;
I am your opus,
I am your valuable,
The pure gold baby [6, с. 244].
В своїх віршах поетеса використовує запозичення з німецької мови- “Herr”,
“Luftwaffe”, “Swastika”, “du”, “ich”. У вірші “Daddy”:
Ach, du/ Ich, ich, ich, ich, I could hardly speak/ With your Luftwaffe/ Not God but a swastika
[6, с. 222].
Варто зазначити, що в більшості творів прослідковується відсутність рими та ритму.
Будь-яка установка на риму виявляється випадковим співзвучанням. Лише поетична манера
останніх років характеризується чітким ритмом.
Наприклад, у вірші “Daddy” у сорока одному рядку з вісімдесяти повторюється одна й
та ж рима: you/do/shoe/Jew/blue/screw. Повторення цієї рими із обірваними реченнями, із
використанням німецьких лексем, відсутність дієслів у деяких з речень та численні
повторення задають ритм та викликають відчуття поспіху й одержимості [2, с. 74]. Також
відчуття тривоги та одержимості досягається автором завдяки багаторазовим повторенням:
You do not do, you do not do/ Of wars, wars, wars/ Ich, ich, ich, ich/ An engine, an engine/
And get back, back, back to you [6, с. 222].
У вірш “Lady Lazarus” відбувається повторення таких ключових слів і фраз як
“again”, “ten”, “linen”, “call”, римування та повторення коротких фраз:
One year in every ten/ The first time it happened I was ten/ They had to call and call/ I do it
exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real/ It’s easy enough to do it in a
cell. It’s easy enough to do it and stay put/ I am your opus, I am your valuable/ Beware. Beware [6;
с. 244].
Оскільки більшість віршів Сильвії Плат є автобіографічними, в багатьох із її
поетичних праць вона пише про свої тяжкі стосунки із батьком, який був німцем, чим і
пояснюється використання в деяких творах запозичень з німецької мови. Оскільки у сім’ї
панувала авторитарна система підпорядкування батькові, який виступав у ролі судді та
критика і якому треба було догоджати, у своїх віршах Сильвія Плат представляє його образ
жорстоким втіленням нацизму та тиранії. Себе ж вона порівнює з єврейським народом, який
зазнав страждань. У віршах “Daddy” та “Lady Lazarus” автор намагається натякнути на певну
расову приналежність героїні та широко використовує метафори для досягнення цього
ефекту:
Chuffing me off like a Jew.
I began to talk like a Jew.
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I think I may well be a Jew.
I may be a bit of a Jew [6, с. 222];
A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade,
My right foot
A paperweight,
My face a featureless, fine
Jew linen [6, с. 244].
Для передачі своїх глибоких переживань та почуттів поетеса поринає в стихію
образів. Її стилістика має спільні риси із технікою «потоку свідомості», оскільки вірші
містять у собі несамовитий потік образів, які неможливо структурувати. Образи в Сильвії
Плат є полімодальними, тобто такими, що являють собою цілісну систему уявлень індивіда
про оточуюче предметне та соціальне середовище. Предствалений у поетичному тексті,
полімодальний образ відображає загальний психічний стан автора, його відчуття. Розглянемо
вислів із вірша "Waking in Winter":
I can taste the tin of the sky – the real tin thing.
Winter dawn is the color of metal [6, с. 151].
У цьому випадку полімодальний образ формується завдяки зоровому та смаковому
сприйняттю автора, а саме завдяки уявленням автора про колір металу та присмак жерсті.
Отже, поетичний стиль Сильвії Плат відрізняється майже повною відсутністю рими та
ритму, широким використанням сленгу та вульгаризмів, іншомовних запозичених слів,
персоніфікації, метафор, порівнянь та гіпербол, що надають творам емоційної напруженості.
Система образів Сильвії Плат має полімодальний характер, а стилістичні
засоби
перебільшення й ототожнення формують індивідуальну манеру письма поетеси.
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности
поэтического стиля Сильвии Плат. Определены стилистические и лексические особенности
структуры поэзии.
Ключевые слова: поэтический стиль, исповедальная поезия, метафора,
автоинтертекстуальность, вульгаризм.
Annotation. The article deals with the linguistic peculiarities of poetic style of Sylvia Plath.
Stylistic features and lexical peculiarities of Sylvia Plath’s poetry are defined.
Key words: poetic style, confessional poetry (confessionalism), metaphor,
autointertextuality, vulgarism.
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