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В збірнику опубліковані статті, що узагальнюють досвід роботи та результати
досліджень в сфері вищої освіти, та інших галузях знань. Основні рубрики вісника
відповідають напрямам гуманітарної підготовки і соціально-гуманітарної освіти,
яка

здійснюється

Гуманітарним

інститутом

Національного

університету

кораблебудування. Збірник розрахований на викладачів, наукових працівників,
фахівців у сфері вищої освіти.
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СУЧАСНІ МОВИ І ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА
ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ ГАЗЕТ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
УДК 378.147: 811.811
Бєлоусова С.М., Шевченко Д.О.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті розкрито роль використання текстів газет на заняттях з
англійської мови. Розглянуто прийоми використання газетних текстів на
різних етапах навчання англійській мові в немовному ВНЗ.
Ключові слова: газета, тексти ЗМІ, прийоми використання газетних
текстів.
Сучасна

мовна

освіта

об'єктивно

вимагає

оновлення

методів,

організаційних форм і засобів навчальної діяльності, спрямованих на
інтелектуальний розвиток учнів, формування умінь самостійно працювати з
інформацією і застосовувати знання для раціонального вирішення завдань, що
виникають в реальній ситуації.
Орієнтація на розвиток творчої особистості, необхідність обліку її освітніх,
соціально-економічних, культурних і комунікативних потреб вимагає введення
до навчального процесу текстів газет і журналів.
Вирішення проблем взаємодії ЗМІ і навчання є предметом обговорення на
міжнародному рівні. На засіданні ЮНЕСКО в 1994 році підкреслювалася
необхідність ширшого використання ЗМІ в навчальному процесі з метою
розвитку освіти дорослих. У завершальній доповіді на засіданні ЮНЕСКО в
2000 році відзначалося, що ЗМІ, особливо газети, сприяють базовій освіті і
розвитку демократії.
Важливість використання газетного матеріалу підкреслюється у ряді робіт
вітчизняних і зарубіжних дослідників (И.Р. Гальперин, Т.Г. Добросклонська,
3

В.Л. Наєр, І.С. Стам, А.Д. Швейцер, J. Baddock, P. Sanderson та ін.). Ці роботи
підтверджують необхідність введення до навчального процесу автентичного
газетного матеріалу в доцільному зі змістом основного курсу навчання
англійській мові в немовному ВНЗ.
Проте, незважаючи на увагу науковців до визначеної проблематики,
питання визначення вимог, яким повинен відповідати дібраний текстовий
матеріал для читання у ВНЗ, на сьогодні залишається досить актуальним. Тому
метою нашої статті є визначити роль використання текстів газет на заняттях з
англійської мови та розглянути прийоми використання газетних текстів на
різних етапах навчання англійській мові в немовному ВНЗ.
Введення до навчального процесу газетних текстів допомагає формувати
навички і уміння, починаючи від навичок читання до аналітичних навичок
високого рівня.
Провідна роль у використанні текстів ЗМІ в навчальному процесі належить
газеті. Автентична газетна стаття має ряд переваг у порівнянні з іншими
автентичними текстами ЗМІ при навчанні іноземній мові в штучно
створюваному мовному середовищі. По-перше, спосіб подання інформації в
номері газети створює умови для оглядового знайомства з метою визначення
пріоритетності читання того чи іншого повідомлення. Візуальне сприйняття
матеріалу сприяє кращому запам'ятовуванню і міцно тримається в пам'яті.
По-друге, фіксована інформація представляє можливість студентам і
педагогам створювати бази цих текстів, що представляють інтерес як для
професійно сфери, так і з точки зору використання їх у навчальних цілях. Потретє, газетна стаття легко піддається методичній обробці і моделюванню,
переважно на початковому ступені навчання. Крім того, систематичне вивчення
газетних текстів сприяє виробленню прийомів самостійної роботи, що особливо
важливо для подальшого вивчення іноземної мови.
Регулярна робота з газетою стимулює студентів до читання періодичних
видань і у позааудиторний час.
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Говорячи про британську пресу, слід згадати такі популярні видання як:
"The Guardian", "The Observer", "The Times", "The Sunday Times", "The Daily
Telegraph", "The Sunday Telegraph", "The Independent", "The Independent on
Sunday" і "The Financial Times". Британська преса є класичним прикладом
усебічного відображення процесів, що відбуваються в країні і за її межами в
різних сферах політичного, соціально-економічного і культурного життя.
Серед українських газет англійською мовою можна виділити найбільш
популярні "The Day" і "Digest". Цим газетам властива чітка змістовнокомпозиційна модель (композиція смуг, тематичні розділи і рубрики, чіткий
поділ на тексти для новин і коментарі до них, концентрація на утриманні,
багата ілюстрація).
Тексти даних газет є джерелом у формуванні мовної і соціокультурної
компетенції студентів. Пильна увага газет до національних традицій, звичаїв і
фольклору, стереотипів, повсякденної системи цінностей і пріоритетів
перетворює їх на скарбничку соціокультурних знань.
Розглянемо прийоми використання газетних текстів на різних етапах
навчання англійській мові в немовному ВНЗ.
Як показує практика, на початковому етапі вивчення англійської мови у
ВНЗ студенти мають, в основному, різний ступінь сформованості основних
мовних навичок і мовних умінь, мінімальний обсяг фонових знань. Саме тому
дібрані з дотриманням принципу наростання складності тексти повинні нести,
передусім, інформацію з мінімальним обсягом лексики.
Матеріалом для вивчення на цьому етапі можуть бути нескладні тексти для
новин, заголовки, прогнози погоди, телепередачі, написи під зображеннями,
кулінарні рецепти, рецензії на фільми. У завдання доцільно включати
множинний вибір, порушення послідовності викладу фактів, неправдиві і
істинні

твердження.

Окрім

послідовного

переказу

тексту

студентам

рекомендується складання плану тексту, тез переказу, підготовка короткого
повідомлення, переклад окремих пропозицій.
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Розвитку мовних навичок сприяють завдання, що включають неправдиві
твердження і завдання, які спонукають до висловлювання своєї точки зору.
Для середнього рівня найбільш адекватними видами роботи є такі
інтерактивні прийоми, як парна і групова навчальна діяльність на занятті.
Навчання в співпраці, вправи на пошук відсутньої інформації, застосування
нестандартних методів навчання у вигляді ігрових ситуацій розраховані на
розвиток спонтанної мови.
Адекватними для формування лексико-граматичних навичок можуть бути
заголовки англійських газет, оформлення яких має свої мовні особливості.
Певні відступи від традиційних граматичних правил (прийоми економії мовних
засобів, відсутність артиклів, допоміжних дієслів, відсутність службових слів)
роблять газетний заголовок матеріалом для виконання вправ на відновлення
граматично правильної пропозиції.
На просунутому етапі навчання відбувається зміщення акцентів на мовні
вправи. Діалог-дискусію можна вважати наступним ступенем в роботі над
текстом. Дискусія проводиться на підставі вивченого матеріалу і стимулюється
педагогом для виявлення підтексту і ставлення студентів до обговорюваних
фактів або подій. Презентації, "VIP-Форум", "English Speaking club" і
студентські конференції ставлять студентів в умови реального спілкування і
підштовхують їх до вираження своїх думок в межах сформованих мовних
можливостей.
На просунутому етапі студенти мотивуються до самостійного підбору
інформаційно-аналітичних статей для передачі і коментування основного
змісту статті з подальшим обговоренням на занятті.
Ефективність роботи з газетними текстами вимагає серйозної розробки
методів і прийомів з вилучення змістовної інформації, що дозволяють швидко і
чітко розпізнавати і осмислювати закладений автором статті сенс, і, врештірешт, включати отримані знання в систему своєї життєдіяльності і
застосовувати навички і уміння на практиці.
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Використання методичних засобів і послідовність дій визначається етапом
і метою навчання, а також індивідуально-психологічними особливостями
студентів, мірою сформованості їх мовних навичок і мовних умінь, і
перспективою використання отриманих знань в практичній діяльності.
Таким чином, введення до навчального процесу текстів газет є необхідним
на різних етапах навчання англійській мові у немовному ВНЗ, та можливим
завдяки різноманітним видам вправ та завдань, які можуть використовуватися
на занятті.
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Byelousova S.N., Shevchenko D.A. The role of using newspaper texts at
English lessons
The role of using newspaper texts at English lessons has been researched. The
methods of using newspaper texts on different levels of teaching English at nonlanguage university have been defined.
Key-words: newspaper, texts of mass media, methods of using newspaper texts.

РОЛЬ МОВНИХ КЛІШЕ У ПІДГОТОВЦІ І СПРИЙНЯТТІ ДІЛОВОГО
ТЕКСТУ
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УДК 811.161.2
Гарбар А.І., Гарбар І.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті розкрито роль мовних штампів у підготовці і сприйнятті
ділового тексту, що має правову значимість і відображає певну виробничу
ситуацію. Стаття орієнтує на вибір відповідних типів і жанрів, ключових
фраз, мовних прийомів ділових текстів.
Ключові слова: кліше, мовні конструкції, мовний штамп, типовий текст,
документ, варіювання, комунікативна ситуація, ділове мовлення.
Офіційно-діловий стиль сучасної української мови певний час розвивався
тільки як епістолярій приватного характеру, оскільки український народ не мав
своєї державності. Проте підґрунтям для розвитку офіційно-ділового стилю
стало утворення Української Народної Республіки. На жаль, законодавча,
дипломатична, адміністративно-управлінська мовна спадщина того періоду з
відомих політичних причин мало досліджена [4; 73].
Офіційно-ділове життя української мови в УРСР всіляко обмежувалося,
допускалося тільки для вигляду, проте мовні штампи, специфічна термінологія,
синтаксичні структури, композиція ділового тексту сформувалися у стильову
парадигму мовних ознак офіційно-ділового стилю сучасної української
літературної мови. І через двадцять років незалежності загострюється проблема
функціонування офіційно-ділового стилю української мови, що обслуговує
суспільне, громадське і державне життя громадян усієї країни.
Роль шаблонів, кліше й стереотипів у процесі формування ціннісних
орієнтацій в сучасному суспільстві досить значна. Їх вивченням і аналізом
займалося багато лінгвістів. Так Є. Какоріна визначає їх негнучкість і
формальність [5; 18]; Т. Винокур визнає позитивну роль мовних штампів, хоча
й звертає увагу на відчутні негативні наслідки такого слововживання [10]; на
ритуалізацію цілком слушно вказують А. Баранов і Є. Казакевич [1, 14].
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Актуальність цього дослідження визначається продуктивністю вживання
мовних штампів, необхідністю аналізу їх природи з урахуванням їх семантики,
стилістичного вживання.
Мета роботи передбачає дослідження штампів, стандартів в українській
мові.
Завдання дослідження: охарактеризувати поняття мовних штампів,
стандартів в українській мові; дослідити їх використання.
Термін "кліше" цілком адаптований у сучасній термінології практичної
стилістики. Паралельно з ним широко використовується термін "мовний
штамп". Іноді терміни "штамп" і "кліше" розрізняють, вважаючи, що останній
більше вживається для позначення тих засобів, які не мають експресивнообразного навантаження, тобто в офіційно-діловому стилі.
Прагнення представити людську діяльність і життєві ситуації як типізовані
класи ситуацій призводить до частої повторюваності і одноманітності мовних
засобів і, як наслідок, до створення сприятливих умов для виникнення мовних
шаблонів [3, 9, 11].
Використання кліше у документах є одним із проявів постійно діючих
логіко-стилістичних правил. "Дотримання потрібної форми для передачі
змісту" в рамках певного типу документа виражається, в тому числі,
закріпленням мовного звороту, його відтворенням з однаковим значенням і
навіть з певною композиційною закріпленістю [6; 233]. Мовні штампи
утворюють особливий клас стійких одиниць, які за рядом параметрів близькі до
термінів.
Вони формуються поступово, створюючи набір, властивий для певного
функціонального стилю. Штампи є відображенням процесу формалізації у
документах. Розвиток і закріплення штампів "створює умови безмежного
варіювання словесних структур у живій комунікації з використанням мінімуму
мовних засобів для отримання максимуму ефекту інформації" [8; 76].
М.М. Кожина вважає, що часто вживані "стійкі звороти ділового
мовлення"

є

відображенням

стандартизованості
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[7;

181].

Термін

"стандартизованість" більш доречно використовувати стосовно ситуацій, коли
має місце використання стандарту як нормуючого документа. Це стосується
насамперед термінології та документознавства (як приклади можна назвати
ДСТУ 4103-2003, термінологічні стандарти).
Разом з тим, через Державний стандарт, що регламентує систему
організаційно-розпорядчої документації, проводиться реальна стандартизація
мовних штампів, зокрема, регламентація стосується не тільки стійких одиниць
в цілому, але і їх складових компонентів, граматичних параметрів, форм особи,
числа в поєднаннях типу "Просимо направити", "Міністерство не заперечує",
"Комісія виявила" тощо. З точки зору елемента, що утворює штамп,
відзначається досить велика різноманітність:
дієслівні мовні штампи: ввести в дію, затвердити положення про,
просимо взяти участь тощо;
субстантивні мовні штампи: попередній розгляд, організація заходу,
створення необхідних умов тощо;
прислівникові і прийменникові мовні штампи: відповідно до отриманої
заяви, відповідно до вимог, незважаючи на зазначені обставини, в силу
зазначених причин тощо.
Тлумачення таких одиниць як моделей не зовсім вдале, швидше можна
говорити про конструкції зі змішаними завершальними фрагментами і
флективною варіативністю [13; 195].
Міркування про те, що штамп у документі допомагає конкретніше,
лаконічніше і загальноприйнятніше висловити думку правильне лише частково.
Безумовно, конкретність і лаконічність забезпечуються використанням мовних
штампів, але говорити про "загальноприйнятність" для всіх, напевно,
неможливо. Відомо, які труднощі відчуває більша частина населення при
складанні ділових паперів. Певна умовність, формалізм є причиною відчуження
мовних штампів.
Типологічна стійкість і регламентованість правових, економічних та
управлінських ситуацій, як і відповідних їм документів, призводять до
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кількісного обмеження мовних штампів. Додатковий обмежувальний фактор –
консерватизм, незначні зміни мовних штампів з плином часу.
Розглянемо, наприклад, тематичне коло ділового листування. Воно не
безмежне і ситуації в ньому повторюються. Різнобій в формах мовного
висловлювання, індивідуально стилістичні вольності тільки заважали б у
документах, сповільнювали їх розуміння. "Ділові листи складаються, а не
пишуться", – зазначає Г.Я. Солганик, говорячи про роль стандартних мовних
штампів в діловому мовленні [13; 195]. Мовні штампи ділового листування
можна розбити на такі типи:
1. Мовні формули, що характеризують аспект змісту листа. Так,
наприклад, якщо аспектом змісту листа є вираження гарантії, то для цього
потрібна певна мовна формула – стійкий зворот, словосполучення, що виражає
вид, характер тієї чи іншої управлінської, виробничої та інших функцій. У
даному разі це буде вираз: "Оплату(а) гарантуємо(ться)". Модель при
необхідності може бути легко розгорнута: "Оплату гарантуємо через
відділення Ощадбанку" або "Оплату гарантуємо через відділення Ощадбанку в
триденний термін з моменту відвантаження".
Мовною формулою листа-нагадування буде – "Нагадуємо", супровідного –
"Направляємо", повідомлення – "Повідомляємо; Доводимо до Вашого відома",
пропозиції – "Пропонуємо" тощо. Завданням адресанта є вибір відповідної
моделі.
2. Конструкції, які мотивують дії. Наприклад: У зв’язку з можливістю
(необхідністю, початком); Відповідно до рішення (договору); З метою
поліпшення (обмеження) тощо.
Семантико-стилістичні властивості віддієслівного іменника – важливий
компонент ділового листування. Дієслівна заміна неможлива.
Передусім, цьому сприяє здатність віддієслівного іменника називати
загальне уявлення про конкретні дії. При цьому втрата граматичних категорій,
властивих дієслову (виду, часу) і створює таку потрібну діловому мовленню
однозначність і (одночасно) узагальненість. Таким чином, можна зробити
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висновок, що вживання віддієслівного іменника в мові ділового листування є
ситуаційно виправданим мовним штампом. Наприклад: Щодо виконання
договору; У разі ненадходження; З моменту надходження тощо.
Поряд із цими словосполученнями в офіційно-діловому стилі існує велика
кількість клішованих конструкцій з прийменниками. Наприклад: прийнято в
експлуатацію, подати у відставку, на загальних підставах, у робочому порядку,
у режимі використання тощо.
Найбільш частотним у мові ділових текстів є використання прийменників
для, до, що керують родовим відмінком; з, що керує орудним та знахідним
відмінками; у (в) – давальним тощо. Наприклад: Передати справу до
прокуратури для притягнення до відповідальності винного у нестачі
матеріально-товарних цінностей. Або: У зв’язку з обмеженим збутом
продукції використання потужностей для виробництва … недоцільно.
Характерною особливістю офіційно-ділових паперів є утворення складних
прийменників. До таких сполучень належать: відповідно до, згідно з, у
відповідності з, у зв’язку з, на додаток до тощо. Як правило, цими складними
прийменниками починається документ (заява, наказ, протокол тощо).
Характерною ознакою мови ділових паперів є наявність розщепленого
присудка

–

заміна

словосполученням

простого

інфінітива

присудка
з

у

формі

віддієслівним

особового

іменником.

Як

дієслова
от:

не

зобов’язатися, а взяти зобов’язання; не ухвалити, а прийняти ухвалу; не
протестувати, а виявити протест тощо.
Типовою рисою розщепленого присудка є вживання при іменнику
означення, що надає експресивного забарвлення і свідчить про активність
конструкції: видавати нормативні акти; вжити конкретних заходів;
забезпечити докорінне поліпшення тощо.
Зосередженню уваги на реальному результаті дії сприяє використання
предикативної форми на – но, – то, яка позначає процес поза діячем, що
мислиться узагальнено: у заяві зазначено; закон прийнято; рішення ухвалено
тощо.
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3. Стійкі мовні формули введення інформації. Наприклад: Доводжу до
Вашого відома; Вимагаємо прийняти рішення про; Просимо прийняти
запрошення на... тощо.
4. Стійкі етикетні формули звертання, вітання, прощання, поздоровлення і
т.д. Наприклад: Шановні панове! Висловлюємо надію на подальшу співпрацю;
Завжди до ваших послуг тощо.
5. Канцеляризми, властиві адміністративно-канцелярському підстилю.
Наприклад: клопотати, належний, неприйняття (заходів) тощо.
Аналізуючи мову ділового листування, можна зазначити, що у зв’язку з
вимогою ясності і чіткості викладу, основну частину складає стилістично
нейтральна, загальнолітературна лексика. Необхідно зауважити, що дієслова,
прикметники та їх фразеологічні синоніми, з одного боку, і іменники, з іншого,
використовуються в діловому листуванні з різною метою. Якщо вибір того чи
іншого дієслова або прикметника визначається вимогою точності предметного
змісту, то іменники вибираються на підставі їх конотативного значення.
Звичайні слова при використанні їх у документних текстах набувають
специфічного забарвлення: лист – надсилається (не посилається), оплата –
здійснюється, підтвердження – надсилається, контроль – покладається,
заборгованість – ліквідовується, угода – укладається, кредит – виділяється,
знижка – надається, рекламація – пред’являється і т.д.
Серед мовних одиниць особливо слід виділити дієслова, які виконують
найважливішу текстоутворювальну функцію. Вони є ключовою формулою
листа і значною мірою визначають його зміст. Наприклад, кількість ситуацій,
що викликають необхідність звернення з проханням, величезна: отримання
інформації, надсилання каталогів, прайс-листів, зразків продукції, узгодження
дій тощо. У листах-проханнях вживаються такі стандартні вирази: Звертаємося
до Вас з проханням надіслати; Просимо Вас направити; Не могли б Ви
підтвердити; Будемо дуже вдячні, якщо Ви повернете, направите, надішлете;
Ми були б дуже зобов’язані за участь, відповідь, згоду; Ми будемо раді, якщо
Ви знайдете можливість, приймете запрошення, відповісте, повідомите; Ми
13

хотіли б отримати; Сподіваємося, що Ви визнаєте можливим; Повідомте
нам, будь ласка тощо.
Склад і взаєморозташування мовних штампів визначають створення
трафаретних форм документів, про які йдеться нижче. При сприйнятті
документів мовні штампи відіграють досить помітну роль. Насамперед, їхнє
завдання – ввести наступну частину інформації, оформити її, надати
закінченого вигляду певному фрагменту документа. Оскільки у складі
синтаксичних одиниць мовні штампи мають тенденцію зміщуватися на початок
висловлювань, вони є не тільки синтаксичним оформленням, але і фрагментом,
на підставі якого можна прогнозувати змістовну спрямованість фрагмента, що
йде за штампом, наприклад: "У зв’язку з вищевикладеним просимо Вас... ".
Мовні штампи заощаджують час, спрощують обробку і сприйняття документів.
Існують проблеми розробки типових і трафаретних текстів.
У сучасній лінгвістичній літературі обговорюються принципи організації
текстового матеріалу і зв’язок цих принципів з логічною визначеністю і
прагматичною цінністю офіційно-ділових документів [9; 11].
Способи викладу матеріалу спираються вже не тільки на міркування про
комунікативну доцільність і традиції, а й на систему формальних вимог.
Основою формування цих вимог є змістовні та історичні причини, а
основою реалізації – комунікативні, правові і навіть естетичні фактори. При
максимальному ступеню реалізації побудови тексту жорстко обумовлюється не
тільки система вибору лексико-граматичних засобів, але і параметри
зовнішнього вигляду. Тобто діє принцип орієнтації на якийсь прототип –
типовий текст – зразок.
Існує кілька розумінь терміна "типовий текст".
Одне з них пов’язане з універсальним текстом, мінімальні зміни в якому
дають можливість отримати документ, що зовнішньо схожий на фактичний
мовний склад певної комунікативної ситуації. Часто універсальні тексти
використовуються при написанні рецензій, відгуків, рекомендацій.
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Друге розуміння терміна "типовий текст" пов’язане з текстом-орієнтиром,
текстом-еталоном. Створено значну кількість посібників, що містять текстизразки

(Глущик С.В.,

Дияк О.В.,

Шевчук С.В.,

Кочан І.М.,

Мацюк Г.П.,

Панько Т.І., Паламар Л.М., Кацавець Г.М. та ін.). Таким чином, типовий текст –
зразок, перевірений практикою. Необхідно лише змінити адресні та персональні
дані, зміст реквізитів, відповідно до конкретних обставин, з приводу яких
складався документ. Решта тексту зразка відтворюється практично дослівно.
Тут якраз можна зазначити відмінності між використанням універсального
тексту і тексту-еталону: універсальний текст здебільшого надає інформацію,
про що і як треба писати в тому чи іншому композиційному фрагменті
документа, а еталон пропонує запозичити весь текст за винятком персональних
даних.
Ще одне тлумачення терміна "типовий текст" пов’язане з унікальним
лінгвістичним явищем, що є лише в офіційно-діловому стилі. Мова йде про
регламентацію всіх параметрів документів за допомогою стандарту. Для
організаційно-розпорядчої документації розроблений і прийнятий Державний
стандарт, що поширюється на документацію, яка використовується в системі
державних органів (ДТСУ 4163-2003). Відповідно до стандарту для кожного
документа визначається використання мовних засобів і їх розташування на
бланках [3].
Трафаретний текст – форма документа, яка закріплює поєднання стійких
мовних конструкцій, без яких неможливо обійтися документу. Формалізація
документа, що забезпечується його побудовою за типом трафарету, вирішує
різні питання. По-перше, трафаретний принцип побудови конкретизує
композиційно-смислову структуру документа. По-друге, трафарет істотно
спрощує роботу з документом, особливо для людей, які недостатньо
розуміються в документознавчих тонкощах. По-третє, чим вищий ступінь
формалізації, тим вища пристосованість до алгоритмічної обробки документів
аж до автоматизації цього процесу. По-четверте, за свідченням В.П. Веселова,
тексти, побудовані на базі трафаретизації документів, більш ефективні з
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економічної точки зору [2]. По-п'яте, формалізація не тільки всього документа,
а й окремих його складових, що виконується автоматично при трафаретизації
документів, забезпечує можливість вибіркової обробки фрагментів документа.
Отже, під мовними штампами розуміються мовні одиниці, яким властиві
постійний склад компонентів, звичність звучання, відтворюваність готових
мовних блоків і водночас семантичне членування, характерне для вільних
словосполучень:

установити

контроль;

визвольний

рух;

патріотичне

виховання; посилення боротьби із зловживаннями; мирне співіснування; дух
часу; ринкова економіка. Їх поява пов'язана з частотністю й повторюваністю
ситуації.
Складання ділового тексту – завжди акт мовної творчості, яким би він не
був – регламентованим чи нерегламентованим. Сьогодні число жанрових
різновидів ділових текстів різко збільшується, так само як і приводів для їх
складання. Тому завданням нашої роботи було не пропозиція готових зразків
щодо написання тих чи інших видів ділових текстів, а орієнтація у виборі їх
відповідних типів і жанрів, ключових фраз, композиційних та мовних прийомів.
Українська літературна мова накопичила у сфері писемного ділового
спілкування безцінний досвід, представлений уніфікованими і трафаретними
мовними формами, традиціями використання етикетних засобів. У діловому
мовленні функціонують не окремі, довільно скріплені компоненти мови, а так
звані

"регламентовані

словосполучення".

Проблема

їх

адекватного

використання – одна з найважливіших проблем ділового тексту. Порушення в
регламентованих словосполученнях сприймається як серйозна стилістична
помилка.
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Garbar A.I., Garbar I.V. The role of language cliché in preparation and
perception of business text
The role of cliché in preparation and perception of business text, which has the
legal significance and reflects the definite industrial situation, has been discovered in
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the article. It’s necessary to note the frequency of cliché expressions, commerce and
industrial terminology. The article has oriented on the choice of the proper types and
genres, key phrases, language methods of business text.
Key words: cliché, language constructions, language cliché, typical text,
document, modifying, communicative situation, business language.

ПРЕПОДАВАНИЕ

ГРАММАТИКИ

ИНОСТРАННОГО

ЯЗЫКА

В

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
УДК 81’36: 378.147
Гресь А.А., Киселева Т.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Авторы анализируют роль и целесообразность преподавания грамматики
в неязыковом вузе, рассматривают основные критерии для презентации
грамматики и подтверждают необходимость ее изучения для корректного
овладения языком.
Ключевые

слова:

грамматическая

структура,

коммуникативная

компетенция, контекст, целесообразность изучения, речевые ситуации
Выход Украины на мировой рынок, политические, экономические и
культурные изменения в обществе увеличивают требования к выпускникам
ВУЗов. Знание иностранных языков в современных реалиях является большим
плюсом для построения успешной карьеры молодых специалистов. Это требует
качественных перемен в организации учебного процесса. Согласно закону
Украины

"О

высшем

образовании",

иностранные

языки

в

Украине

превратились из вспомогательной дисциплины в одну из основных, которая
способствует профессиональному росту и развитию выпускников неязыковых
ВУЗов.
Долгое время ценность грамматического подхода в изучении иностранных
языков

даже

не

оспаривалась.

Изучение
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грамматики

и

различные

грамматические упражнения считались самой важной частью занятий. Большая
часть заданий в традиционных советских учебниках имела исключительно
грамматическую направленность. Согласно методике советских времен
коммуникативные навыки появляются автоматически, как только студент
хорошо овладевает грамматическим материалом. Между тем, стало понятно,
что наличия только лишь грамматических упражнений недостаточно для
развития коммуникативной компетенции. Грамматический аспект в обучении
иностранным языкам всегда являлся сферой научных интересов ученыхлингвистов. Многие влиятельные дидактики и психологи настаивали на
ценности грамматического осознания в изучении иностранного языка. По
Беляеву (1972) способности формируются гораздо быстрее и легче если понять
"Почему" и "Как". На этом же настаивали в своих работах Шторх (2001), Хехт
(1982), Риверс (1964) и Каррол (1966).
Целью

статьи

грамматических

является

конструкций

исследование

целесообразности

на

иностранными

занятиях

изучения

языками

в

неязыковом вузе.
На протяжении долгих лет в современной методике ведутся дискуссии о
целесообразности или нецелесообразности грамматических компонентов на
занятиях иностранного языка в неязыковом ВУЗе. При этом в центре внимания
отнюдь не академический вопрос, как могло показаться на первый взгляд. Опыт
показывает, что знания грамматики являются лишь вторичным признаком
владения языком. Мы знаем большое количество студентов, знающих правила
употребления грамматики и даже их исключения, которые попадая заграницу,
испытывают огромные трудности в повседневном общении. Многие люди,
например иммигранты, которые долгое время живут и работают в иноязычной
среде, учат язык без грамматических пояснений, копируя то, что они слышат
ежедневно. Они овладевают иностранным языком, не отдавая себе отчета в
правилах, впитывая язык так, как это делают носители языка. Бутцкамм
называет это явление "чудом грамматики".[1, 84] Он считает, что "способность
применять сложные грамматические конструкции в речи приходит тогда, когда
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мы забываем о правилах".[1, 81] Поэтому актуальной проблемой современной
методики стала разработка грамматических упражнений коммуникативного
характера.
Еще в 60е – 70е годы был проведен ряд эмпирических исследований,
целью которых было установить, какие методы преподавания грамматики
приведут

к

лучшему

результату,

интуитивные

или

познавательные.

Исследования выявили следующие тенденции:
1) Для слабо одаренных студентов наиболее действенными оказались
интуитивные методы обучения.
2) Для более одаренных студентов больше подходят познавательные
методы.
3) Для учащихся категории 14+ познавательные методы являются более
эффективными, чем интуитивные.
4) Познавательные методы показали хорошие результаты при обучении
людей старшего поколения.
Резюмируя вышеперечисленное, можно отметить, что на практических
занятиях иностранного языка с доминирующей ситуативной, тематической и
коммуникативной структуризацией языкового материала, необходимыми
являются инвентаризация и организация языковых структур. "Неоспоримо то,
что грамматика без коммуникации не представляет собой соразмерной учебной
цели. Коммуникация же без грамматики делает занятие иностранными языками
неэкономным и совершенно неэффективным".[4, 54]
Проблема

перевода

грамматических

знаний

в

коммуникативную

компетенцию затрагивает две области: грамматическое осознание и процесс
тренировки. В этой связи, возникает вопрос, какую форму должны иметь
грамматические пояснения, схемы, таблицы и грамматические упражнения,
чтобы студент как можно быстрее и без потерь в знаниях перешел на уровень
умений активного использования, а не просто узнавания грамматических
структур.

Шмидт называет

три

основных

грамматики:
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критерия

для

презентации

1) понятность (грамматический материал вводится в самой простой форме,
что значительно облегчает запоминание);
2) запоминаемость (материал, который объясняется не стандартно, от
противного, запоминается легче);
3) применимость (грамматические правила должны быть представлены
таким образом, чтобы их можно было легко применить при самостоятельной
работе дома или на занятиях, и в дальнейшем общении.
Эти три критерия соответствуют трем обучающим шагам: понимать –
запоминать – применять. Они тесно связаны между собой, но все-таки не
идентичны. Понятность – это необходимое, но далеко не достаточное условие,
чтобы выучить иностранный язык. Запоминаемость и применимость зависят
еще и от других факторов помимо продуманной презентации, таких как
комплексности грамматического феномена и контрастно-обусловленного
подхода.
Традиционные грамматические упражнения применяются и сегодня,
только в новом ракурсе. Если раньше грамматические структуры изучались на
примере отдельных предложений, без контекста, современная методика
преподавания

иностранных

языков

предлагает

более

ситуативный

и

тематический подход. Контекст становится важной частью для понимания
грамматических конструкций.
Овладение иностранными языками характеризуется тем, что языковые
формы, в том числе и грамматика, планируются в значительной мере
подсознательно

–

автоматически,

в

то

время

как

все

внимание

сконцентрировано на коммуникативной ситуации. Значение грамматики в том,
что она придает языковым сообщениям внешнюю форму. С одной стороны
грамматика является вспомогательным средством, так как она значительно
облегчает общение на иностранном языке, с другой стороны, знание
грамматики это окольный путь, дополнительный материал, который после
выполнения своей функции может быть забыт. Поэтому знание грамматики не
является основной учебной целью занятий. На первый план выходят умения, а
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не эксплицитные знания. Этот амбивалентный статус грамматики необходимо
учитывать при работе со студентами.
Изучение любого иностранного языка – это творческий процесс, который
занимает достаточно много времени даже при интенсивных занятиях. При этом
грамматическая

составляющая

занятия

способствует

формированию

правильных привычек в языке и препятствует появлению неправильных.
Грамматические пояснения в ходе занятий значительно облегчают и ускоряют
процесс усвоения материала. Однако следует отметить тот факт, что
большинство студентов сталкиваются с трудностями при использовании
грамматических конструкций на практике, даже при условии отлично
"решенных" упражнений вне контекста. Как говорил Бутцкамм "Одно дело –
понять грамматическую структуру, другое – применить ее в общении". [1, 104]
Таким образом, мы можем сделать вывод, что изучение грамматики
является необходимым условием для корректного овладения языком. На
сегодняшний день ситуативная грамматика и ее активное использование в
речевых ситуациях, в сочетании с активным усвоением лексики по
специальности, является оптимальным решением для проведения занятий в
неязыковом ВУЗе.
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Гресь А.А., Кисельова Т.В. Викладання граматики у технічному ВУЗі
Автори аналізують роль і доцільність викладання граматики у немовному
вузі,

розглядають

основні

критерії

для

презентації

граматики

і

підтверджують необхідність її вивчення для коректного оволодіння мовою.
Ключові слова: граматична структура, комунікативна компетенція,
контекст, доцільність вивчення, мовні ситуації
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ДИСКУСІЯ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВНЗ
УДК 378. 147: 81’243
Давиденко О.Б.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
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У статті висвітлюється особливості методу дискусії при навчанні
іноземній мові і його роль у процесі формування іншомовної комунікативної
компетенції.
Ключові слова: дискусія, методи навчання, комунікативна компетенція,
інтерактивний метод.
У сучасному світі у зв'язку зі стрімким зростанням інформаційного потоку
в умовах значного розширення ділових, професійних і культурних зв’язків
особливої актуальності набуває проблема оптимізації навчання іноземних мов і
визначення провідних цілей, завдань, а також засобів їх реалізації. У квітні 1997
р. Радою Європи була схвалена остання редакція документа, що отримав назву
"Сучасні мови: вивчення, навчання, оцінка. Загальноєвропейська компетенція"
("Modern Languages. Learning, Teaching, Assessment. А Common European
Framework of reference"). "Загальноєвропейська компетенція" не ставить
завдання пропаганди єдиної методики навчання іноземним мовам. Функція
цього документа - допомогти всім зацікавленим особам (учням, вчителям,
студентам, викладачам, авторам навчальних матеріалів, роботодавцям і т.д.)
зорієнтуватися у виборі того чи іншого шляху оволодіння іноземними мовами
[1].
Важливого значення набуває застосування у навчальному процесі
інноваційних форм та методів навчання. Проблема застосування новітніх
технологій при вивченні іноземної мови у вищий школі стала предметом
активних наукових пошуків вітчизняних та зарубіжних дослідників. Питання
застосування інноваційних технологій висвітлено у працях українських вчених
Д. Давиденко, Т. Коваля, В. Краснопольського, В. Масальського, М. Онищенка,
Е. Полата, О. Пометуна, Л. Пироженка та інших.
Використовуючи нові методи навчання, необхідно скорочувати розрив між
теоретичними і практичними знаннями студентів і реаліями ділового світу, які
знаходяться в постійному русі. Ефективність того чи іншого методу завжди
залежить від цілей і умов навчання, від категорії студентів і від багатьох інших
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причин. Отже, на сучасному етапі необхідно використовувати комплексні,
інтегративні методи, які увібрали в себе елементи різних методів або варіативні
технології.
Метою й завданням статті є висвітлення важливості дискусії як одного із
сучасних методів навчання іноземним мовам у процесі формування іншомовної
комунікативної компетенції.
Дискусія – форма колективного обговорення, мета якої — виявити істину
через зіставлення різних поглядів, правильне розв'язання проблеми. Під час
такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний
поштовх пробуджує бажання активно мислити [2]. В основі методу дискусії
лежить якась проблема, тому цей метод відносять до так званих проблемних
методів навчання. Дискусія як спосіб передачі знань у системі "викладач –
студент", "студент – студент" є методом зі сталими традиціями. Вона має кілька
різновидів: дискусія, пов’язана з викладом; дискусія круглого столу; дискусія
групова; дискусія оглядова (загальна); мозкова атака та ін.
Метод дискусії використовується для формування комунікативної,
соціокультурної та прагматичної компетенції студентів. Вибір цього методу для
навчання іноземній мові зумовлено декількома причинами:
1) дискусія є однією з форм вправ, наближених до природних умов
спілкування, мовленнєві дії учасників комунікативного процесу у цьому
випадку подібні до тих, які мають вияв у реальних умовах спілкування;
2) дискусія

дозволяє

виробляти

і

розвивати

у

студентів

уміння

актуалізувати в момент мовлення мовні засоби, необхідні для адекватного
вираження думки; уміння вирішувати різні завдання: відстоювати власний
погляд, підтверджуючи його переконливими доказами, критично ставитись до
чужої думки, при необхідності спростовувати її; уміння будувати розгорнуте
висловлювання іноземною мовою;
3) дискусія дозволяє відібрати той дидактичний матеріал, який найповніше
враховує запити певної студентської аудиторії, члени якої виступають
потенційними учасниками дискусії. [3]
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За допомогою цього методу студенти вчаться вести полілог або діалог,
поважати чужу думку та формувати й відстоювати власну, адекватно
сприймати критику чи похвалу, долати труднощі або страх перед говорінням
чужою мовою й перед висловлюванням своїх власних думок. Діалог допомагає
кожному студенту реалізувати свої власні здібності, використати набутий
життєвий досвід для засвоєння нових знань. Зацікавленість самостійно
вирішити проблему, навколо якої йде дискусія, є стимулом процесу пізнання
[4].
Згідно з дослідженнями психологів та педагогів, групова дискусія
підвищує мотивацію та особисте залучення учасників у вирішення проблем, що
обговорюються. Студентам доводиться використовувати не лише знання
іноземної мови, але й формувати власну думку, знаходити засоби, щоб відстояти свої власні позиції. З одного боку, дискусія спонукає до розвитку лексичних,
граматичних, логічних навичок, з іншого – змушує студентів прислуховуватися
до висловлювань, розвиваючи, таким чином, навички розуміння на слух.
Під час дискусії студенти чітко повинні уявляти те, що від них
вимагається, а також чітко засвоїти правила ведення дискусії, що дозволяє
сформувати певну культуру мовлення.
Основні правила ведення дискусії:
1. Відверто висловлювати думки.
2. Поважати точки зору всіх членів дискусії.
3. Слухати інших, не перебиваючи.
4. Не говорити занадто довго та занадто часто.
5. Водночас має говорити лише одна особа.
6. Дотримуватися позитивних ідей та стосунків.
7. Не критикувати себе та інших.
8. Незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути направлені на
конкретну особу. [2]
Проведення дискусії складається з трьох основних етапів: підготовчий,
основний, заключний.
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Підготовчий етап передбачає такі завдання:
 сформулювати тему дискусії;
 визначити основні питання, які обговорюватимуться;
 підготувати основну літературу з проблеми, яка виноситься на дискусію;
 визначити місце та час проведення дискусії.
На другому етапі – основному – обговорюються питання, які внесені до
порядку денного. Якщо в процесі обговорення або ж осмислення деяких
моментів дискусії виникає невелика пауза, то головуючому не рекомендується
її переривати, даючи можливість учасникам дискусії трохи поміркувати,
оскільки це може сприяти новому повороту дискусії.
Третій етап – заключний — це підбиття підсумків. Як правило, це робить
ведучий – головуючий, проте можна доручити цю справу одному із спеціалістів
– учасників дискусії.
Необхідно зауважити, що роль викладача під час проведення дискусії дуже
важлива. Він повинен ознайомити студентів з основними правилами ведення
дискусії. Цей перелік не обов'язково має бути сталим і непорушним. Всі
майбутні учасники можуть змінювати та доповнювати його, але важливо, щоб
всі погодилися з кожним пунктом цих правил. Організовуючи дискусію,
викладач не повинен багато говорити сам, демонструючи перевагу своїх знань
над студентів. Він повинен допомагати розкритися тим, хто виступає, показати,
що їх уважно слухають, створити умови невимушеної бесіди та усунути
перешкоди, бути терплячим, не допускати критиканства, поважно відноситися
до всіх виступаючих. Під час дискусії викладач фіксує помилки, недоліки в
мовленні студентів, лише зрідка виправляючи їх; роботу над помилками
доцільно провести на наступному занятті (після дискусії). Викладач не повинен
контролювати дискусію, він може лише ненав'язливо спрямовувати її у
потрібному русі. Дискусія не повинна перетворилася в діалог найактивніших
студентів – кожен має висловити свою думку та отримати змогу її захистити.
Схематично дискусія виглядає наступним чином:
1. Початок: вступне слово ведучого, знайомство з учасниками дискусії;
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2. Основна частина: виступи, репліки;
3. Резюме: підсумковий монолог ведучого;
4. Аналіз дискусії з викладачем (які були недоліки, чи було вирішене
поставлене питання, чи були всі ретельно підготовлені, чи продумали всі
свій виступ тощо). [5]
Таким чином необхідно призначити ведучого (за бажанням учасників
дискусії) та розподілити інші ролі, до яких всі учасники мають ретельно
підготуватися. Слід зазначити, що не завжди роль, яку отримує студент,
співпадає з його життєвим досвідом або позицією того, хто її приймає.
Викладачеві треба підготувати студентів до цього та пояснити, що вони
повинні наводити аргументи лише відповідно до своєї ролі, переконуючи інших
в своїй правоті. Для цього бажано попередньо вступати в невеликі дискусії з
кожним зі студентів під час звичайних занять, залучаючи, по можливості,
інших студентів або спонукаючи студентів до дискусій між собою. Запитання
викладача повинні мати дещо провокаційний характер. Це можуть бути за
питання до будь-якої з тем, що вивчається, які ставлять під сумніви слова
студента, щоб він зміг захистити свою думку.
Підготовки до дискусії доцільно проводити протягом кількох попередніх
занять – це робота з лексикою, фразеологією, текстовим матеріалом. Викладач
повинен звернути увагу студентів на нову лексику та стали вирази, які
використовуються в мові, яка вивчається, під час дискусії (як розпочати
дискусію, як представити себе, як попросити слова, як ввічливо залучитися до
дискусія, як завершити дискусію тощо).
У

процесі

проведення

дискусії

уся

увага

студентів

повинна

зосереджуватися на її змістовому компоненті: сприйманні позиції опонента,
формуванні і висловленні аргументованої власної думки щодо обговорюваного,
участі у полілозі, суперечці тощо.
Безумовно, дискусію на заняттях з іноземної мови не можна порівняти з
дискусіями з того чи іншого питання рідною мовою, але вона сприяє
формуванню навичок самостійного висловлювання, а також культури вести
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дискусію будь-якою мовою.
Таким чином, дискусія – ефективний прийом розвитку мовлення.
Застосування методу дискусії дозволяє активізувати пізнавальну діяльність
студентів, їх самостійність, формує культуру творчого, оперативного мислення,
створює умови для використання життєвого досвіду та отриманих раніше знань
для засвоєння нових. Обговорення й вирішення проблем відбувається в процесі
скерованого групового спілкування, завдяки чому у студентів виробляється
вміння діяти в інтересах групи, з'являється повага до інших співрозмовників,
формується певна культура мовлення. Принципи співпраці й співтворчості
зумовлюють високий рівень інтелектуальної активності студентів. Але цій
метод вимагає від викладача ретельної підготовки, уміння стимулювати і
підтримувати мовлення учасників обговорення, встановлювати сприятливий
психологічний клімат під час дискусії. Атмосфера врівноваженості, взаємної
довіри, відчуття рівноправності, партнерства у спілкуванні викликає у
студентів задоволення від навчального процесу і підтримує бажання брати в
ньому участь.
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Davydenko O.B. Discussion as one of the Foreign Language Teaching
Effective Methods in Higher Educational Establishments
The article reveals the specifics of the discussion in foreign language teaching
and its role in the process of forming of foreign communicative competency.
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Проаналізовано критерії класифікації слів за лексико-граматичними
розрядами. Встановлено поділ іменників, прикметників, дієслів на лексикограматичні розряди згідно з особливостями морфологічних категорій цих
частин мови. Виявлено доцільність та інформативність такої класифікації.
Ключові слова: морфологія, частини мови, лексико-граматичний розряд,
класифікація, морфологічна категорія.
У теоретичному описі морфологічної системи сучасної української мови
традиційно застосовується такий прийом, як класифікація лексичного складу в
межах однієї частини мови. Незважаючи на те що до така класифікація
виявляється в усіх працях, присвячених системному опису морфології сучасної
української мови, до останнього часу існують значні розбіжності в розумінні
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внутрішніх для частини мови класифікаційних рубрик і послідовності їх
застосування. Огляд наукової, навчальної і довідкової літератури дозволив
виявити різні назви цих рубрик: семантико-граматичні групи [1, 18-19],
лексико-граматичні розряди [2, 50], семантико-граматичні категорії [3, 81; 4,
57], менші категорії [3, 81], розряди за значенням [3, 172; 4, 81; 7, 299, 335].
Такі розбіжності в назвах певною мірою відповідають застосуванню різних
підходів і критеріїв у виокремленні та характеристиках внутрішніх для частини
мови класифікаційних рубрик.
Зрозуміло, що виявлені розбіжності ускладнюють як визначення змісту
відповідних розділів курсу морфології сучасної української мови, так і
мотивацію вивчення та практичного застосування інформації про класифікацію
лексичного складу в межах однієї частини мови. Зазначені суперечності
значною мірою зумовлені відсутністю загального поняття про внутрішню для
частин мови класифікаційну рубрику, мету її запровадження саме в
морфологічний опис мови. Отже, для упорядкування прийомів і принципів
класифікації лексичного складу в межах однієї частини мови маємо визначити
доцільність застосування такої класифікації, сформулювати поняття про
внутрішню для частин мови класифікаційну рубрику та критерії такої
класифікації.
Доцільність будь-якої класифікації залежить від її інформативності згідно з
істотними властивостями класифікованих об'єктів. Істотність властивостей
багатоаспектних об'єктів залежить від галузі, для якої призначена класифікація.
Оскільки

класифікація

слів

однієї

частини

мови

призначена

для

морфологічного опису мови, така класифікація буде доцільною у випадку
відбиття в ній саме морфологічних особливостей класифікованих одиниць:
морфологічного

значення,

морфологічних

категорій,

формотворення.

Орієнтуючись саме на ці особливості, отримаємо класифікацію, що міститиме
інформацію морфологічного змісту.
У сучасних працях з морфології внутрішня класифікація лексичного
складу частини мови застосовується для іменників (власні, загальні, конкретні,
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абстрактні, збірні, одиничні, назви істот і неістот), прикметників (якісні,
відносні, присвійні), числівників (означено-кількісні, неозначено-кількісні,
порядкові і кількісні, що поділяються на власне кількісні, збірні і дробові),
прислівників (означальні та обставинні). Як правило, для кожної частини мови
обираються різні типи ознак, за якими здійснюється така класифікація, причому
навіть для слів однієї й тієї частини мови пропонуються різні класифікаційні
ознаки.

Іменники

можуть

поділятися

на

класифікаційні

розряди

за

особливостями позначуваного об'єкта і способом його мовного відтворення [1,
18], за семантичними і морфологічними характеристиками [2, 50; 6, 217], за
характером позначуваного [3, 82], за характером називання і за лексичним
значенням [7, 299]. Поділ прикметників на класифікаційні розряди може
здійснюватися за "здатністю виражати ознаки предмета безпосередньо або
через відношення його до іншого предмета чи особи" [5, 212], за характером
ознаки, наявної в предметі [3, 172; 4: 81], за значенням [7, 336], за
загальнокатегорійною

семантикою

та

значеннєвими,

морфологічними,

словотвірними і синтаксичними ознаками [6, 526]. Числівники класифікують за
типом позначуваного кількісного поняття [1, 144; 2, 157; 7, 351], за значенням і
граматичними ознаками [4, 93], а прислівники – за семантико-синтаксичними
ознаками [1, 247; 2, 302], за лексичним значенням [6, 529], за значенням та
синтаксичною роллю в реченні [4, 141; 5, 283; 7, 406].
Такі класифікаційні ознаки, як особливості позначуваного об'єкта або тип
позначуваного кількісного поняття, характер позначуваного, відповідають
інформації про позамовне явище, а не про слова як мовні одиниці. Характер
називання або спосіб називання (вираження) стосуються особливостей
номінації і є істотними для семасіології. Навряд чи коректно застосовувати
значення взагалі або семантику як класифікаційну ознаку без конкретизації
типу мовного значення, оскільки залишаються невизначеними істотність та
інформативність такої ознаки. Лексичне значення і словотвірні ознаки також
вилучаємо з переліку ознак, істотних для морфологічної класифікації, оскільки
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лексичне значення є критерієм лексикологічних класифікацій, словотвірні
ознаки – критерієм словотвірної класифікації.
Варто визнати, що з усього розмаїття ознак для морфологічної
класифікації істотними можуть бути морфологічні характеристики, до яких
належать загальнокатегорійна семантика та морфологічні ознаки, якщо ці
ознаки розуміти як набір певних типів морфологічних категорій та визначені
цими категоріями особливості формотворення. Загальнокатегорійна семантика
є однією з ознак, за якими здійснюється частиномовна класифікація
словникового складу мови. Однак загальнокатегорійна семантика не може бути
застосована як критерій для внутрішньої класифікації слів однієї частини мови,
оскільки цей тип морфологічного значення є інтегральним, а не диференційним
для слів однієї частини мови. Натомість вияви морфологічних категорій у слів
однієї частини мови можуть певною мірою варіюватися, і тому специфіку
виявів морфологічних категорій доцільно розглядати як основний критерій для
морфологічної класифікації слів однієї частини мови. Саме така класифікація
стане інформативною для морфологічного опису мови, оскільки ґрунтується на
істотних для морфології ознаках.
Не заперечуючи таких характеристик класифікованого матеріалу, як
лексичне значення, особливості номінації, специфіка денотатів, синтаксичні
функції, зазначимо, що ці характеристики слів можуть розглядатися як
чинники, що спричиняють розбіжності виявів граматичних категорій, однак не
як критерії класифікації.
Отже, внутрішньочастиномовна класифікація має являти собою розподіл
слів за певними особливостями виявів граматичних категорій цієї частини
мови. Для позначення таких (або подібних) класифікаційних рубрик, як було
сказано вище, застосовуються різні терміни: семантико-граматичні групи,
лексико-граматичні розряди, семантико-граматичні категорії, менші категорії,
розряди за значенням. Щоб уникнути омонімії в межах морфологічної
термінології, варто відмовитися від застосування терміна категорія на
позначення класифікаційної рубрики. У морфології цей термін уже закріплено
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за такою комплексною одиницею, що являє собою систему морфологічних
форм, об'єднаних спільним для них морфологічним значенням і протиставлених
за елементарними значеннями, наприклад: категорія відмінка, категорія часу,
категорія особи і под. Із двох термінів група і розряд вважаємо більш
доцільним уживання останнього розряд, оскільки він містить поняття про
підрубрику в межах загальної рубрики частина мови. Разом з квалітативним
уточненням найближчим до вираження суті класифікаційного критерію є
термін лексико-граматичний розряд, оскільки він свідчить про граматичну
класифікацію лексичного складу певної частини мови. Отже, лексикограматичний розряд – це певна сукупність лексем однієї й тієї частини мови, що
відрізняється від інших лексем цієї ж частини мови специфікою виявів
морфологічних категорій.
Лексико-граматичні розряди кожної частини мови мають визначатися за
складом її морфологічних категорій, якщо такі категорії матимуть відмінні
вияви у словах, що належать до однієї частини мови.
Лексико-граматичні розряди іменника визначаємо за специфікою виявів
категорії числа, відмінка і роду. За особливостями виявів категорії числа всі
іменники поділяються на два лексико-граматичні розряди загальні і власні
іменники. Протиставлення загальних і власних іменників здійснюється за
словозмінним / несловозмінним характером категорії числа. Для власних
іменників категорія числа є послідовно несловозмінною, а для загальних може
бути як словозмінною, так і несловозмінною. Згідно з такою характеристикою
категорії числа загальних іменників вони підлягають подальшому поділу на
конкретні, збірні, абстрактні та речовинні. За виявами категорії числа
протиставленими є конкретні і збірні іменники. Для конкретних іменників
категорія числа є послідовно словозмінною, і ця словозміна є власне
граматичною, оскільки не пов'язана з лексико-семантичним варіюванням
іменникових лексем. Для збірних іменників категорія числа є послідовно
несловозмінною, причому збірні належать до іменників singularia tantum.
Абстрактні

і

речовинні

іменники
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характеризуються

непослідовно

несловозмінним характером категорії числа, оскільки за відсутності числової
словозміни згідно з прямим значенням можуть набувати числової словозміни у
випадках
лексичного

лексико-семантичного
значення,

варіювання:

метонімічного

або

звуження

або

метафоричного

розширення
використання

іменника.
За особливостями відмінкового формотворення іменники поділяються на
іменники на позначення істот та іменники на позначення неістот. Відмінковому
формотворенню іменників на позначення істот властива омонімія знахідного і
родового у множині, а відмінковому формотворенню іменників на позначення
неістот – омонімія знахідного і називного у множині.
Якщо дотримуватися логіки в застосуванні такого критерію, як
особливості виявів категорій, то при визначенні розподілу іменників варто
врахувати і категорію роду. За специфікою виявів категорії роду іменники з
однією грамемою роду протиставляються іменникам спільного (подвійного)
роду. Як мовні одиниці іменники спільного роду виявляють синкретизм
родових грамем, що диференціюється в мовленнєвому використанні таких
іменників.
Прикметники, як правило, поділяються на такі розряди: якісні, відносні,
присвійні. Якщо застосувати до визначення лексико-граматичного розряду
такий критерій, як особливості вияву морфологічних категорій, то прикметники
поділяються на розряд тільки з універсальним для всіх прикметників набором
словозмінних синтагматичних категорій роду, числа і відмінка і розряд, що
характеризується ускладненням цього універсального набору категорією
ступенів порівняння. За протиставленням цих двох наборів морфологічних
категорій прикметники поділяються на відносні (мають тільки категорії роду,
числа, відмінка) і якісні (мають категорії роду, числа, відмінка і ступенів
порівняння). Присвійні прикметники, як і порядкові, являють собою лексикосемантичні групи відносних прикметників, оскільки їхня специфіка виявляється
не в морфологічних категоріях, а в типі лексичного значення, згідно з яким ці
прикметники називають ознаку, встановлену за відношеннями до належності
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живій істоті (присвійні) або до порядку розташування однорідних предметів
(порядкові). Доречи, якщо послідовно застосовувати таку класифікаційну
ознаку, як тип лексичного значення, то у складі відносних прикметників разом з
присвійними і порядковими можна виділити інші лексико-семантичні групи,
зокрема, прикметники, що називають ознаку, встановлювану за відношенням до
часу (вечірній, торішній тощо), до дії (читальний, розповідний тощо), до
речовини (срібний, молочний тощо) та ін. Такі факти підкреслюють, що для
отримання класифікації, інформаційної саме в морфологічному аспекті, варто
подолати непослідовне комбінування різнопланових критеріїв.
На відміну від іменних частин мови в описах дієслова не прийнято
говорити про лексико-граматичні розряди. Однак така ситуація виявляє радше
відсутність у дієслівних описах терміна лексико-граматичний розряд, а не
відсутність таких розрядів у дієслова. Для застосування такого критерію, як
особливості

вияву

морфологічних

категорій,

до

визначення

лексико-

граматичних розрядів дієслова, зауважимо, що в дієслівних лексемах
варіювання спостерігається в реалізації таких морфологічних категорій виду,
стану, особи.
Категорія виду в одних дієслівних лексемах може бути репрезентована
двома грамемами з відповідними формами, а в інших – однією грамемою. За
цим критерієм дієслова поділяються на такі лексико-граматичні розряді, як
парні за видом і непарні за видом. Відмінності в реалізації категорії виду
виявляються і в особливостях формотворчої парадигми. Парні за видом
дієслова мають повну дієслівну парадигму, а непарні – неповну. Зокрема, в
дієслівний парадигмі непарних дієслів доконаного виду відсутні форми
теперішнього часу, синтетичні форми майбутнього, утворювані від інфінітива
за допомогою суфікса -м- та особових флексій; у дієслівний парадигмі
непарних дієслів недоконаного виду відсутні аналітичні форми майбутнього
часу з формантом буду/будеш/буде…
За реалізацію категорії стану дієслова сучасної української мови
поділяються на такі, що мають корелятивні форми активного і пасивного стану,
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і такі, що мають значення лише активного стану. Корелятивні станові форми
мають перехідні дієслова, ознакою неперехідних дієслів є наявність форм зі
значенням лише активного стану. Отже, специфіка категорії стану виявляється
в поділі дієслів на лексико-граматичні розряди перехідні дієслова, неперехідні
дієслова.
За специфікою виявів категорії особи дієслова поділяються на лексикограматичні розряди дієслова з повною особовою парадигмою / дієслова з
неповною особовою парадигмою. Дієслова з неповною особовою парадигмою
підлягають подальшому поділу згідно з обмеженнями особової парадигми:
дієслова, що не мають форм 1-ї та 2-ї особи однини (називають дії, для
виконання яких необхідні не менше, як два суб'єкти: групуватися, злітатися
тощо); дієслова, що не мають форм 1-ї та 2-ї особи однини і множини
(називають дії, суб'єктами яких є неособи: нявкати, кипіти тощо); дієслова, що
не мають форм 1-ї та 2-ї особи однини і всіх особових форм множини
(безособові дієслова, не сполучаються формами, що є прямим позначенням
суб'єкта).
Отже, послідовне застосування такого критерію, як специфіка виявів
морфологічних категорій, дозволяє мати класифікацію лексико-граматичних
розрядів, інформативну в морфологічному плані. Запропоноване упорядкування
класифікації за лексико-граматичними розрядами мотивує доцільність вивчення
лексико-граматичних розрядів у курсі морфології сучасної української мови та
демонструє практичне застосування такої класифікації в межах однієї частини
мови.
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Dubova O.A. Debatable Problems of Theoretical Linguistics in Teaching of
Morphology
Criteria of classification the words in lexical-grammatical types have been
analyzed. The distribution of nouns, adjectives, verbs in lexical-grammatical types in
conformity with peculiarities of morphological categories of these parts of speech has
been highlighted. Expediency and information possibility of this classification has
been distinguished.
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Historical development of distance learning has been analyzed from the point of
view of the technologies enhancement investigation. Reviewing the main features of
each period and conditions of the learning technologies effective application.
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Distance learning, structured process in which the student and instructor are
separated by time and place, is currently the fastest growing form of domestic and
international education. What was once considered a special form of education using
nontraditional delivery systems is now becoming an important concept in mainstream
education. Due to the rapid development of technology, courses using a variety of
media are being delivered to students in various locations in an effort to serve the
educational needs of growing populations. In many cases, developments in
technology allow distance learning programs to provide specialized courses to
students in remote geographic areas with increasing interactivity between student and
teacher. In order to understand how research and research issues have developed in
distance learning, it is necessary to understand the context of the field. Distance
education relies heavily on technologies of delivery. Print materials, broadcast radio,
broadcast television, computer conferencing, e-mail, interactive video, satellite telecommunications, and multimedia computer technology are all used to promote
student-teacher interaction and provide necessary feedback to the learner at this
process. That’s why research in the field has focused on the following ways:
theory of Distance Learning
technology evaluation
instruction and learner support
characteristics of learners
course design and counnunications
issues related to teaching
policy and management
In part to justify, and in part to explain, the phenomenon, theoreticians like
Holmberg, Keegan, and Rumble explored the assumptions of what it is that makes
distance education different from traditional education.
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Keegan (1986) identifies three historical approaches to the development of a
theory of distance education. Theories of autonomy and independence from the 1960s
and 1970s, argued by Wedemeyer (1977) and Moore (1973), reflect the essential
component of the independence of the learner. Otto Peter's (1971) work on a theory
of industrialization in the 1960s reflects the attempt to view the field of distance
education as an industrialized form of teaching and learning. The third approach
integrates theories of interaction and communication formulated by Badth (1982,
1987), and Daniel and Marquis (1979). Using the postindustrial model, Keegan
presents these three approaches to the study and development of the academic
discipline of distance education. It is this concept of industrialized, open,
nontraditional learning that, Keegan says, will change the practice of education.
Wedemeyer (1981) identifies essential elements of independent learning as greater
student responsibility, widely available instruction, effective mix of media and
methods, adaptation to individual differences, and a wide variety of start, stop, and
learn times. Holmberg (1989) calls for foundations of theory construction around the
concepts of independence, learning, and teaching.
As we see there is a wide range of researches on the distance learning problem.
But the questions as to historical periods of this phenomenon are not carefully
analyzed from the point of view of learning technology improvements. So, the
purpose of this article is to make a short review of the distance learning history
development based on the learning technological progress.
Although the ways in which distance education is implemented differ markedly
from country to country, most distance learning programs rely on technologies that
are either already in place or are being considered for their cost effectiveness. Such
programs are particularly beneficial for the many people who are not financially,
physically, or geographically able to obtain traditional education. That’s why in our
article Distance Learning will be defined by the following criteria:
the teacher and students are separated by distance (this distance could mean
different classrooms in the same building or different locations thousands of miles
apart);
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the instructions is delivered via print, voice, video or computer technologies;
the communication is interactive in that the teacher receives some feedback
from the students. This feedback may be immediate or delayed.
As to the definition of this phenomenon there are many synonyms used, such as
Distance Learning, Distance Education, Distributed Learning and Remote Education.
Learning is defined as the act, process of experience of gaining knowledge or skills.
Education is generally defined as the knowledge or skills obtained or developed by
the learning process. Today the term “learning” is more often used than “education”.
From our point of view one of the best definitions of Distance Learning is the
following “Distance Learning is an instructional delivery system that connects
learners with educational resources. It provides educational access to learners not
enrolled in educational institutions and can augment the learning opportunities of
current students. The implementation of Distance Learning is a process that uses
available resources and will evolve to incorporate emerging technologies” 1; 56
These main features can find their origins in the distance learning historical
development. The pioneers of this system used the best technology of their day, the
postal system to open educational opportunities to people who wanted to learn but
were not able to attend conventional schools. People who most benefited from such
correspondence education included those with physical disabilities, women who were
not allowed to enroll in educational institutions open only to men, people who had
jobs during normal school hours, and those who lived in remote regions where
schools didn’t exist. An Englishman, Isaac Pitman is credited as an early pioneer. He
began teaching shorthand by correspondence in England in 1840. Students were
instructed to copy short passages of the Bible and return them for grading via the
penny post system.
The first generation of distance education saw a number of purpose-built
distance teaching institutions at the post secondary level: an Institute for Teaching by
Correspondence was established in Russia as early as 1850, and a number of
correspondence-teaching polytechnic institutes came into existence in the Soviet
Union in the 1920s and early 1930s. Other early examples of purpose-built providers
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of post secondary distant education courses include the Toussaint and Langenscheidt
Institute in Berlin. It was established in 1856 as a pioneer in language teaching by
correspondence. Swedish Liber Hermods Institute was established in 1898.
In edition to institution exclusively devoted to distance learning for many years
there were universities whose main task was to teach traditional students by
traditional means, using lectures, seminars and tutorials. They tried to extend their
boundaries to meet the needs of part time students and those of entry normal age who
one reason or another- geographical, social or personal could not study on-campus.
The first steps were made by the University of London which from 1858 allowed
qualified candidates to be admitted for degree studies without the necessity of
following a course of instruction at one of its approved colleges. The logical
development was for the university itself to provide tuition to “external” students.
The first steps were taken not by the University of London but the universities in the
United States, Canada, Australia and subsequently copied by many hundreds of
higher education institutions.
A new pattern of distance education was first given in the higher education
world by the establishment of the British Open University. Given the subsequent
development of open universities in other countries, it is easy to forget how innovate
the Dritish Open University seemed at the time. As Cyril Houl, Professor of
Education at the University of Chicago commented “For some not easily-defined
reason, the Open University instantly became a world wide topic of concern …
among both educators and the general public” (Houl, 1974:35). The originality of the
British Open University lays in the fact that it gave prominence to a second
generation of distance education for home based students on the combination of
correspondence tuition, face-to face tutorials and the use of broadcast media.
On the other hand, history of distance learning gives full attention to its
technological development. As to this aspect, we can notice that the invention of
educational radio in the 1920s and advent of television in the 1940s created important
new forms of communication. Educators used these new technologies to broadcast
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educational programs to millions of learners, thus extending learning opportunities
beyond the walls of conventional teaching institutions.
The development of reliable long-distance telephone systems in the early 1990s
also increased the capacity of distance educators to reach new student population. But
telephone systems never played a prominent role in education until the introduction
of new teleconferencing technologies in the 1980s and 1990s. Teleconferencing
systems made it possible for teachers to talk with, hear and see their students in real
time – that is, with no delays in the transmission – even if they were located across
the country or around the world. Distance Learning increasingly uses combinations of
different technologies to enhance the abilities or teachers and students to
communicate with each other.
With the spread of computer – network communications in the 1980s and 1990s
large lines, allowing teachers and students to communicate in conferences via
computers. Distance Learning also makes use of computer conferencing on the World
Wide Web, where teachers and students present text, pictures, audio and occasionally
video. File sharing and communications tools like e-mail, chats and conferencing are
integral to the Internet model.
Business and university level learners use a conferencing method and television
that are transmitted to particular sites where people can reply to the broadcasters with
a telephone call-in system. Television pictures can also be transmitted in two
directions simultaneously through telephone lines, so that teachers and students in
one place can see and hear teachers and students in other places. This is called videoconferencing.
In conclusion we may say that the problem of historical development of
Distance Learning is in the centre of attention of all modern scientists. It’s important
to underline that all new advances take their origins in the past. Thanks to the past we
can say about the future existing such phenomenon. In general we believe that the
existing distance learning universities will continue to thrive. Many of these
institutions will probably continue teaching successfully in the ways they have done
in the past. The main emphasis was made on particular cases such as using of print43

based independent study materials or on group viewing of broadcast lectures or face
to face meeting. One thing is clear: many conventional institutions are now
embarking on distance teaching, producing their own flexible open learning materials
(print, audio-visual and computer- based) and using new technologies. A significant
number of traditional open universities in Europe and elsewhere have started using
electronic publishing, computer networking and satellite delivery technologies in
ways which might lead to major changes in the distance learning.
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Задорожна Т.П., Кримська Н. Дистанційне навчання: Історичний
підхід
Історичний розвиток процесу дистанційного навчання аналізується з
точки зору дослідження модернізації навчальних технологій. Розглядаються
головні характеристики кожного історичного періоду та умови ефективного
використання навчальних технологій.
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РОЛЬ ЕМОЦІЙ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ В ТЕХНІЧНИХ
ВНЗ
УДК: 811.111:378.147
Кириченко С.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Розглядається важливість створення позитивного настрою на занятті,
що приводить до подолання психологічних бар’єрів в спілкуванні іноземною
мовою, стимуляції пізнавальної діяльності та продуктивного й ефективного
навчання. Визначаються найбільш ефективні прийоми емоційно насичених
навчальних курсів.
Ключові слова: емоція, емоційність, мова, почуття, мотивація.
Емоційні прояви є важливою сферою психіки людини. Ці прояви
відіграють важливу роль в будь-якому з видів міжособистісного спілкування не
тільки, тому що вони відображають реакцію і ставлення людини до тієї чи
іншої ситуації, явища та ін. Через емоції ми проявляємо своє ставлення до
навколишнього світу. Якщо в сприйнятті, відчуттях, мисленні і уявленнях
відбиваються різноманітні предмети і явища, їх різні якості і властивості,
всілякі зв'язки і залежності, то в емоціях і почуттях людина виявляє своє
ставлення до змісту пізнаваного. Почуття і емоції залежать від особливостей
предметів. Між людиною і навколишнім світом складаються об'єктивні
відносини, які стають предметом почуттів та емоцій. В емоціях і почуттях
виявляється

також

задоволеність

або

незадоволеність

людини

своєю

поведінкою, вчинками, висловами, діяльністю. Емоції і почуття – це своєрідне
особисте ставлення людини як до навколишньої дійсності, так і до самого себе.
Емоції і почуття тісно пов'язані з моментом пізнання. Підкреслюючи цей
органічний зв'язок, відомий радянський психолог С.Л. Рубінштейн зазначав:
“Кожна реальна емоція зазвичай містить в собі єдність афективного та
інтелектуального, переживання і пізнання". [4, 524]
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В наш час методика викладання іноземної мови знаходиться в постійному
пошуку шляхів підвищення результативності навчання. Було здійснено багато
досліджень, метою яких є підвищення якості викладання іноземної мови саме у
технічній вищій школі. Проблема емоційності навчання була предметом
вивчення багатьох психологів, дидактів, методистів, що свідчить про значну
зацікавленість у реалізації емоційно-ціннісного компоненту змісту освіти та,
таким чином, становлення емоційно-ціннісних орієнтувань студента в
освітньому процесі. З’ясуванню певних аспектів методики викладання
іноземної мови сприяють результати наукових досліджень сутності емоцій і
почуттів, їх функцій та класифікації (Л.С. Виготський, В.К. Вілюнас, К. Ізард,
Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Я. Рейковський, С.Л. Рубінштейн, Г.Х. Шингаров,
П.М. Якобсон та ін.); ролі емоційних факторів у навчальному процесі
(А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанський, М.М. Скойкін, Н.Ф. Скрипченко та ін.);
взаємозв’язку емоційного ставлення до навчальної діяльності з якістю
засвоєння

знань

та

мотивами

навчання

(Л.І. Божович,

Н.П. Зубалій,

А.К. Маркова та ін.); впливу емоційності навчання на формування пізнавальних
інтересів учнів (Н.М. Бібік, Б.Г. Друзь, О.В. Киричук, Н.Г. Морозова).
Метою статті є дослідження важливості створення позитивного настрою
на занятті, що приводить до здолання психологічних бар’єрів в спілкуванні
іноземною мовою, стимуляції пізнавальної діяльності та продуктивного й
ефективного навчання. Основне завдання статті є визначити найбільш
ефективні прийоми емоційно насичених навчальних курсів.
Залучення емоційного компоненту у навчальний процес є життєво
необхідним в умовах скорочення годин іноземної мови в технічних вузах. Коли
викладач не в змозі збільшити аудиторні години, то залучають такі психічні
феномени як емоції і воля, які впливають на характер учбової діяльності.
Емоційне стимулювання є одним з методів активізації навчальної діяльності
студента.
Коли викладач робить акцент на створення позитивного настрою
студентів, коли у студента виникає повне задоволення від своєї діяльності з
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оволодіння іншомовними комунікативними вміннями, вивчення іноземної мови
стає більш ефективним та продуктивним. Приязні та приємні умови на занятті
безпосереднім чином сприяють успішності засвоєння матеріалу.
Позитивні емоції стимулюють роботу головного мозку, а негативні –
гальмують, пригнічують. Сучасна психологія відводить важливе місце
емоційним процесам у механізмах розумової діяльності, вважаючи, що ці
процеси не тільки супроводжують розумову діяльність, активізують чи
стримують

її

розвиток,

але

й

виявляються

фундаментом

активного

функціонування сприйняття, розуміння, осмислення, уваги, пам’яті, уявлення.
Навчальна діяльність студента породжує цілий спектр емоційних переживань:
занепокоєння та задоволення, розчарування та радість, здивування та
байдужість. Із основних емоцій та почуттів найбільше дидактичне значення
мають сумнів, здивування, цікавість, радість. Радість від будь-якої праці
визначається її успішністю. Чим більш значущі результати праці, тим сильніші
задоволення та радість. [3, 183] Нова інформація засвоюється краще, якщо на
уроках вона подається емоційно, в доброзичливому тоні, на тлі психологічного
комфорту, в умовах поваги та взаємного інтересу.
Досліджувався вплив емоційних станів людини на процес розвитку
мислення. Виявилося, що ніякий рух розумового процесу неможливий без
емоцій. Емоції супроводжують найбільш творчі види розумової діяльності.
Навіть штучно викликані позитивні емоції можуть справити позитивний вплив
на вирішення завдань. У хорошому настрої у людини спостерігається більша
завзятість, вона вирішує більшу кількість завдань, ніж при нейтральному стані.
При вивченні іноземної мови позитивні емоції підвищують продуктивність
когнітивних процесів, сприяють творчому підходу до рішення різного роду
проблем, посилюють мотивацію, спонукають студентів до вивчення нової мови.
Величезне значення в процесі навчання набуває особистість викладача,
його погляди та переконання, характер тих відносин, які виникають між
педагогом і студентом. Краще вчаться студенти у тих викладачів, яких люблять
и поважають. Викладач не тільки дає знання, але й виховує ставлення студентів
47

до знань. Викладач має навчити студентів радіти набуттю знань, виховувати
вміння вдивлятися в навколишній світ, досліджувати його. У такого викладача
на заняттях студенти можуть пережити радість відкриття, розчарування при
невдачі, почуття подиву і гордості перед силою людського розуму. У такого
викладача студенти допитливі, не бояться помилятися, охоче висловлюють свої
судження та думки; сам процес навчання викликає у них інтерес і задоволення.
Великий вплив на студентів має поведінка викладача. Вона починається з
загального тону, яким він проводить урок. Студенти багато в чому наслідують
викладачеві: іноді несвідомо, а іноді і свідомо. Якщо викладач енергійний,
веселий, бадьорий, діяльний, цей настрій передається і студентам. Якщо він
дратівливий, завжди всім незадоволений, невитриманий, різкий, то студенти
стають знервованими, починають його боятися, неохоче йдуть на заняття.
Безсумнівну педагогічну цінність виявляє в собі особлива властивість
людської природи – гумор та сміх. Сміх допомагає швидко залучити людей до
спілкування.

Використання

гумору

підвищує

ефективність

сприйняття,

осмислення і зміцнення знань. Створення емоційного фону при використанні
гумору є одне з важливих умов розвитку розумової діяльності студентів, їх
творчої

активності,

самостійності.

Педагогічна

сутність

гумору

має

гуманістичну значущість. Використання гумору сприяє формуванню у
студентів

оптимістичного

сприйняття

дійсності,

активізує

пізнавальну

діяльність студента, яка проявляється в наявності ініціативи, підвищення рівня
засвоєння знань, умінь і навичок, в прояві самостійності у навчальній
діяльності, формує творче ставлення до дійсності. Застосування гумору впливає
на формування позитивного психологічного клімату в студентській групі,
зміцненню колективних відносин і підтримці оптимістичного, мажорного тону
в колективі.
Ось декілька практичних рекомендацій з розробки емоційно насичених
навчальних курсів.
1. Дізнайтеся, що відчувають ваші студенти, які емоції виникають у них
щодо одержуваних в процесі навчання знань чи досвіду.
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2. Поважайте вашу аудиторію. Людям приємно, коли їх цінують і
ставляться до них шанобливо. Це один із засобів викликати позитивні емоції
аудиторії.
3. Використовуйте соціальну взаємодію. Дуже часто люди, обмінюючись
інформацією, залучають емоційні канали.
4. Використовуйте при розробці навчальних курсів принципи чуттєвого
сприйняття. Наочність може посилювати емоційну реакцію студента.
5. Пояснюйте зрозуміло і доступно. Прості слова і фрази позитивно
впливають на емоційний стан студента
6. Дивуйте. Ви можете додати гумор у несподівані моменти, або внести
незвичайні повороти в загальноприйняті сценарії навчання. Коли студент
сприймає і запам'ятовує інформацію, пов'язана з нею емоційна реакція може
грати роль ментального індексу, що дозволяє надалі відтворити спогади та
інформацію, що його стосується.
7. Використовуйте рольові ігри, які є ідеальними для емоційного
сприйняття навчального матеріалу.
8. Розповідайте історії. Історії роблять вміст курсу більш незабутнім тому,
що додають реальні деталі й переживання до нього.
9. Використовуйте емоційно заряджені зорові образи. Емоційно насичені
зображення є ефективним способом викликати цікавість, привернути увагу та
інтенсивніше залучити аудиторію в навчальний процес.
10. Будіть спогади. Ви можете зіслатися на важливі власні спогади вашої
аудиторії, використовуючи значимі для всіх людей події або поняття,
використовувати аналогії і метафори, щоб допомогти студентам засвоїти зміст
курсу. Спогади про дитинство, пережитий страх або розчарування, сімейні
свята і романтичне кохання – все це можливі шляхи для досягнення вашої мети.
Отже, правильне співвідношення емоційних і пізнавальних процесів в
навчанні

набуває

особливу

значимість.

Недооцінювання

емоційних

компонентів призводить до великої кількості помилок та труднощів в
організації процесу навчання. Емоційні фактори важливі не тільки на
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початкових етапах навчання студентів. Вони зберігають функцію регуляторів
навчальної діяльності і на наступних рівнях навчання.
Таким чином, можна зробити такі висновки. Дидактична концепція
емоційності навчання у ВНЗ є важливим резервним засобом підвищення
ефективності навчання в вузі. Емоційне збагачення занять з іноземної мови
знімає зайву напругу думки і пам'яті студентів, створює емоційно приємні
відчуття і радісні переживання від успішного здійснення навчальної діяльності.
Тим самим нейтралізується явище перевантаження і вирішується складне
завдання

збереження

їхнього

здоров'я. Емоційність навчання

створює

сприятливий психологічний клімат в групі, забезпечує стійкий інтерес
студентів до іноземної мови, стимулює їх мотиваційну готовність до
подальшого

навчання.

Це

дозволяє

керувати

навчально-пізнавальною

активністю студентів у навчальному процесі, сприяє виклику і підтримці на
високому рівні їх мотивації до навчального предмету, що в цілому забезпечує
успішність навчання.
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Kyrychenko S.V. The Role of Emotions in the Process of Teaching a
Foreign Language in Technical Universities
The importance of creating positive spirit in class that results in overcoming
mental discomfort in communicating a foreign language, stimulation of cognitive
activity and efficient training is considered. The most effective methods of
emotionally rich training courses are identified.
Keywords: emotion, emotionality, language, feelings, motivation.

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИНЦИПІВ

УПРАВЛІННЯ

ПРОЕКТАМИ

В

ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
УДК 005.8: 378.147
Кошкіна Г.Л.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Виявлено

особливості

дистанційного

навчання

іноземним

мовам,

обґрунтовано основні терміни з управління проектами і програмами, виділено
головні принципи управління проектами для подальшого використання їх в
створенні дистанційних курсів навчання іноземним мовам.
Ключові

слова: проект, дистанційне навчання іноземним

мовам,

управління проектами (проектний менеджмент), інформаційні технології,
управління навчальною діяльністю, фази ініціації, планування, моніторингу та
контролю, завершення проекту.
Сучасна

мовна

освіта

потребує

міждисциплінарної

інтеграції,

варіативності, багаторівневості, а також орієнтації на міжкультурний аспект
оволодіння мовами. Ставляться нові задачі, які передбачають зміни у вимогах
до рівня володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до підбору
та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.
Одним із сучасних та перспективних способів отримання мовної освіти є
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дистанційне навчання, яке надається сучасними технологічними комунікаціями,
зокрема Інтернетом.
Дистанційне навчання надає студентам доступ до нетрадиційних джерел
інформації, підвищує ефективність самостійної діяльності, дає зовсім нові
можливості для творчої роботи, надбання та закріплення професійних навичок,
а для викладачів надає можливість реалізувати нові форми та методи навчання
із застосуванням новітніх технологій. Дистанційне навчання включає в себе
інтегроване

навчальне

середовище

з

варіативними

компонентами:

технологічними, педагогічними, організаційно-методичними.
Але все ж таки, дистанційне навчання іноземним мовам повинно мати
педагогічну структуру, котра врахує всі необхідні умови для його успішної
реалізації.

Управління

навчанням

створює

загальну

структуру,

яка

концептуалізує навчальні процеси як навчальні проекти. В результаті, деякі з
добре обґрунтованих технік управління проектами можуть бути застосовані для
структуризації вище зазначених навчальних процесів.
Управління навчальною діяльністю має багато спільних рис з управлінням
проектами.

Тобто

головні

принципи

проектного

менеджменту

можна

застосовувати для організації навчальних процесів. Ставлячись до навчальних
процесів

як

до

проектів

та

використовуючи

принципи

проектного

менеджменту, можна ефективно спланувати, реалізувати та проконтролювати
дистанційне навчання іноземній мові.
Одним із перших кроків на шляху інтеграції до Європейського освітнього
простору було прийняття низки документів, зокрема, Концепції розвитку
дистанційної освіти в Україні, яку затверджено Постановою МОН України. А
також було прийнято Постанову "Про затвердження Програми розвитку
системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки". В ній проведено аналіз
сучасного стану розвитку дистанційного навчання в Україні, яке ще не
відповідає вимогам суспільства, щоб стати рівноправним членом європейської
та світової спільноти, де мільйони громадян задовольняють свої освітньо-
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інформаційні потреби через телекомунікаційні мережі, в тому числі через
Інтернет.
Вітчизняні педагогічні праці, в яких розкриваються питання теорії і
практики дистанційного навчання, охоплюють таку тематику наукових
досліджень:

психолого-педагогічні

аспекти

і

технології

створення

дистанційного курсу (Г. Балл, В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Сиротинко, О.
Сорока); дистанційне навчання іноземних мов (В. Жулкевська, Н. Муліна,
В.Свиридюк, П. Сердюков); розроблення і використання мультимедіа і
комп’ютерів при викладанні різних предметів, наприклад іноземних мов (П.
Асоянц, О. Гон, В. Дейнеко, В. Редько, Г. Чекаль); маркетинг ДН (В. Олійник,
П. Стефаненко).
Аналіз стану наукового опрацювання проблеми дистанційного навчання в
Україні та досвіду впровадження його в практику вищої школи показав, що
незважаючи на певні досягнення, ця педагогічна проблема потребує
подальшого дослідження, оскільки не унормований понятійний апарат з цієї
тематики, немає розроблених теорій дистанційного навчання у нашій країні, не
проаналізовано діяльність конкретних зарубіжних вищих навчальних закладів,
що запровадили дистанційне навчання, досвід яких можна було б використати в
Україні, відсутні узагальнюючі праці з історії розвитку ДН за рубежем і бракує
ґрунтовних розвідок з цього питання у нашій країні, його періодів розвитку,
еволюції зарубіжних моделей ДН.
Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування застосування
принципів управління проектами в дистанційному навчанні іноземним мовам.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
- виявити особливості дистанційного навчання іноземним мовам;
- обґрунтувати основні терміни з управління проектами і програмами;
- виділити основні принципи управління проектами для подальшого
використання їх в створенні дистанційних курсів навчання іноземним мовам.
Дистанційне навчання це нова організація освітнього процесу, що
базується на принципі самостійного навчання студента. Середовище навчання
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характеризується тим, що студенти віддалені від викладача в просторі і в часі,
але вони мають можливість у будь-який момент підтримувати діалог за
допомогою засобів телекомунікації. Ефективність дистанційного навчання
залежить від ефективності організації і методичної якості матеріалів, а також
майстерності педагогів [1].
Для дистанційного навчання іноземним мовам характерно те, що воно
знаходиться

у

точці

перетину

двох

предметних

галузей:

новітніх

інформаційних технологій та власне методики навчання іноземним мовам.
Важливого значення при дистанційному вивченні іноземної мови набуває
відбір і організація мовного матеріалу, структурування курсу, його методична і
технологічна організація, чітке планування роботи групи. Діяльність студента
організовується на основі інтерактивності, під керівництвом викладача [2].
Нові освітні технології ставлять свої вимоги та приписують нові ролі
учасникам навчального процесу – студенту і викладачу. Так, працівники
навчальних закладів, які забезпечують навчальний процес за дистанційною
формою навчання, повинні мати необхідний кваліфікаційний рівень з
технологій дистанційного навчання, мати доступ до сучасної комп'ютерної бази
з мережею Інтернет, володіти якісними освітніми ресурсами та досвідом
дистанційного навчання, якісно підготованими розробками дистанційних
уроків. Викладач, створюючи навчальне середовище для студентів, виконує
ролі лідера, мотиватора, тренера, психолога, адміністратора, помічника, техніка
та того, хто оцінює результати. Тобто, на нього покладаються такі функції, як
координація пізнавального процесу, коригування курсу, що викладається,
консультування при укладанні індивідуального навчального плану, керівництво
навчальними проектами тощо. Його завданням є відбір мовного матеріалу,
визначення його об'єму та розбивка по модулям, розробка критеріїв оцінки та
типу контролю. З боку керівництва повинна проводитися робота по
забезпеченню відвідування викладачами курсів підвищення кваліфікації з
метою підвищення рівня комп'ютерної грамотності, з метою навчання
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створенню дистанційних навчальних курсів, власної сторінки в Інтернеті,
навчання роботі в блогах тощо.
Важливими вимогами до дистанційного студента є сформованість навичок
і умінь самостійно навчатися. До них ми відносимо: навички і вміння планувати
самоосвіту, орієнтуватись у науковій і навчальній інформації, працювати з
інформаційними технологіям. У центрі процесу знаходиться самостійна
пізнавальна діяльність студента – учіння. Специфікою вивчення іноземної мови
є робота по оволодінню різними видами мовленнєвої діяльності, формуванню
необхідних умінь та навичок. Під час такої діяльності студент спілкується з
партнерами по курсу, куратором, викладачем та іноземними партнерами, веде
активну пізнавальну діяльність у поєднанні з творчою діяльністю у групах.
Особливо ефективними при цьому є сумісні проекти з носіями мови. Для
здійснення успішного дистанційного навчання необхідною є стійка мотивація,
усвідомлення особистої відповідальності за результати навчання, інтерес і
позитивне ставлення до дистанційного навчання. Так, мотивацією щодо
вивчення

іноземних

мов

є

професійна

потреба

студента

стати

висококваліфікованим фахівцем у своїй галузі з умінням спілкуватися
іноземною мовою та здобувати інформацію із зарубіжних джерел. Тому однією
із особливостей викладання іноземної мови у технічному ВНЗ є її професійноорієнтований характер.
Рокко Мартіно, один з винахідників проектного підходу, дає поняттю
"проект" ось таке визначення: проект – це певне завдання, яке має визначений
початок і кінець та потребує використання одного або більше ресурсів для
виконання цілої низки взаємопов'язаних і взаємозалежних видів діяльності, які
мають бути реалізовані для досягнення цілей [8].
Порівнюючи

особливості

проектів

з

властивостями

дистанційного

навчання, описаного вище, багато паралелей стають очевидними: по-перше,
визначення цілей як частини проектного завдання. Цілі представляють свого
роду головний організуючий принцип. У сфері педагогіки будь-яка освітня
діяльність також починається з визначення навчальних цілей [9]. Для кожного
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уроку курсу необхідне чітке визначення цілей, так як вони дозволяють
студентам: настроїтися на тему уроку, сфокусуватися на важливих проблемах,
підготуватися до тестів, завдань та інших способів оцінювання.
Іншою визначною рисою проектів є їх визначений початок і кінець.
Точніше, проект починається тоді, коли задіяних у проекті осіб запрошують
працювати для досягнення проектних цілей. Проект закінчується тоді, коли
проектне завдання повністю реалізоване [11]. Навчальні процеси, наразі, часто
завершуються певними видами випробувань, наприклад тестами, або іншими
видами оцінювання.
Найголовнішою особливістю проекту є певна кількість взаємопов'язаних
видів діяльності, і на кожну використовується один або декілька певних
ресурсів [11]. Навчальні процеси зокрема складаються з такої великої кількості
видів навчальної діяльності, що іноді стає важко уявити собі повну картину.
Тому можна зробити висновок, що як проекти, так і деякі види дистанційного
навчання вимагають ефективної координації ресурсів для того, щоб досягти
складного завдання. Саме ця координація ресурсів і називається управлінням
проектами [3; 11]. З часом з’явилися різні види проектного менеджменту, але
більшість з них мають однакові засади.
Застосування проектного підходу в навчальному процесі припускає
ставлення до кожного дистанційного курсу як до навчального проекту. Ще на
початку 70-х років Алан Таф дав визначення поняттю "навчальний проект". Він
розглядав навчальний проект як "послідовність взаємопов’язаних дій протягом
не менше, ніж сім годин", під час якої "необхідно мотивувати учня отримати
чітко зрозумілі знання і вміння або добитися якихось інших тривалих змін в
собі" [10]. Таф запропонував використати методи проектного менеджменту для
організації навчальних процесів.
Згідно з основними ідеями проектного менеджменту навчальний процес
можна поділити на наступні фази: (1) фаза ініціації, (2) фаза планування, (3)
фаза моніторингу та контролю і (4) фаза завершення проекту [8].
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Фаза ініціації в навчальному проекті є вирішальною, тому що саме під час
цієї фази формується мета проекту. Наприклад, такою довгостроковою метою в
вивченні мови може бути здобуття елементарної компетенції в англійській мові
за один семестр. Ця головна мета може бути поділена на декілька окремих
цілей, які стануть головним принципом організації ресурсів та видів діяльності.
Чітке та детальне визначення цілей створює необхідні передумови для будьякого планування навчальної програми, тільки на цих засадах можна правильно
визначити зміст навчання і обрати відповідні методи навчання.
Більшість вчителів можуть підтвердити, що учні часто бувають не здатні
визначити чіткі, конкретні та реалістичні цілі. Тому важливим аспектом
управління навчальними процесами є допомогти учням ознайомитися з усіма
навчальними цілями. На цьому етапі можна поцікавитися суб’єктивною
думкою учнів щодо вивчення мови і обговорити індивідуальні передумови
навчання. З цією метою можна використовувати консультації або анкети.
Після того як навчальні цілі встановлені, їх не слід змінювати в процесі
проекту. І було б дуже розсудливо задокументувати навчальні цілі у формі
контракту між головними діючими особами навчального проекту. Навчальні
контракти є дуже корисними, тому що вони відповідають вимогам вчителів та
учнів щодо структури, безпеки та відповідальності за реалізацію проекту [5; 6;
7]. Більше того, вони суттєво допомагають учневі визначитися з його бажанням
вчитися, посилюючи мотивацію та зобов’язання [7]. Нарешті, навчальні
контракти спонукають всіх задіяних у проекті людей чітко визначити його цілі.
З метою уникнення непорозумінь, необхідно чітко визначити обов’язки та
вміння і створити міцну організаційну структуру. Так як процес навчання може
відбуватися тільки в голові учня, його треба вважати головною діючою особою
навчального проекту. Найважливішою роллю учня є виконання поставлених
перед ним завдань, тобто отримувати знання і вміння та застосовувати їх на
практиці.
Утворена під час фази ініціації папка документів містить в собі
інформацію про всі проектні цілі, плани і види діяльності. А під час вивчення
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англійської мови створюються "портфелі", які складаються з прикладів робіт,
часто текстів, написаних учнями [4]. За допомогою "портфелів" учні можуть
організувати своє навчання, обміркувати навчальні процеси і оптимізувати
результати навчання.
Успіх проекту залежить від того, наскільки ретельно і об’єктивно він був
спланований. Мета фази планування – знайти життєздатні рішення для
реалізації цілей визначених у фазі ініціації [11]. Під час фази планування треба
здійснити наступні кроки: 1) розбити складні для виконання проблеми на
прості, з ними легше впоратися; 2) знайти декілька рішень для кожної проблеми
за допомогою методики мозкового штурму; 3) оцінити всі рішення і обрати
найбільш правильні; 4) детально розробити вибране рішення.
З більш практичної точки зору, фаза планування зосереджується на
визначеній кількості конкретних робочих пакетів з урахуванням детального
списку навчальних цілей. Всі робочі пакети систематизуються в послідовному
навчальному плані, і завдання в ньому розміщуються в ієрархічній
послідовності [3]. Взагалі, навчальний план це вичерпне і чітке графічне
зображення всіх видів діяльності, необхідних для досягнення головної мети
навчання. Види робочих пакетів, проміжних та головних завдань, які,
насправді, є частиною навчального плану, виключно залежать від прийнятого
рішення для досягнення головної мети.
З вище сказаного стає зрозумілим, що управління проектами вимагає
детального планування. Але це є виправданим тільки в тому разі, коли поточні
результати систематично розглядаються з точки зору їх відповідності
початковому плануванню. Розбіжності можуть виникнути в разі необ’єктивного
планування, непередбачених змін в процесі проекту, недостатньої робочої
ефективності або якості кінцевих продуктів [8]. У випадку розбіжностей з
початковим плануванням менеджер проекту повинен нейтралізувати їх та
відкоригувати початковий план.
Як зазначено вище, в проекті дистанційного навчання за отримання знань
та вмінь відповідальні його учасники. Щоб перевірити, чи всі учасники
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переслідують одні й ті ж самі цілі, необхідно використовувати відповідні
засоби моніторингу. Також важливо з’ясувати, чи були досягнені поточні цілі,
визначені на початку навчального проекту. Іншими словами, успішні навчальні
проекти залежать від вчасної оцінки досягнутих результатів. В навчальному
проекті можуть поєднуватися різні види оцінювання.
Навчальний проект завершується тоді, коли повністю реалізуються цілі,
встановлені ще на самому початку. Під час завершення проекту учень аналізує
весь процес свого навчання, як успішні моменти так і невдачі. Всі результати
підтверджуються документами і формують основу для майбутніх навчальних
проектів.
Зрештою, головним фактором успіху навчального проекту є використані
матеріали. Навчання буде настільки успішне наскільки успішною буде
навчальна інфраструктура, а саме підручники, бібліотеки, комп’ютерні
програми, навчальні платформи. Але нажаль, на сьогоднішній день існує дуже
мало необхідних матеріалів.
Отже, дистанційне навчання іноземним мовам знаходиться у точці
перетину двох предметних галузей: новітніх інформаційних технологій та
власне методики навчання іноземним мовам і ставлячись до навчальних
процесів

як

до

проектів

та

використовуючи

принципи

проектного

менеджменту, можна ефективно спланувати, реалізувати та проконтролювати
дистанційне навчання іноземним мовам.
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СУЧАСНА МОТИВАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ ТА ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ
УДК 372.881.111.1
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Київський Національний економічний університет імені В. Гетьмана
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Україні.

Підкреслюється необхідність впровадження національної програми вивчення
англійської мови спеціального вжитку. Розглянуті деякі аспекти формування
комунікативної компетенції.
Ключові слова: іноземні мови, багатомовність, мовна освіта, англійська
мова спеціального вжитку, комунікативна компетенція
Потреби нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до
різноманітної діяльності у європейському просторі, до встановлення ділових
контактів та співробітництва з іноземними партнерами, спеціалістах, які
володіють іноземною мовою на фаховому рівні – знаходять відображення в
робочих навчальних програмах вищих навчальних закладів України. Іноземна
мова сьогодні є не тільки частиною культури певної нації. Це також запорука
успіху, майбутньої вдалої кар’єри студентів. Володіючи великим виховним,
освітнім і розвиваючим потенціалом творчих здібностей студентів, іноземна
мова може реалізувати його лише в ході здійснення практичної мети навчання,
тобто тільки в тому випадку, якщо студентська молодь у процесі іншомовної
комунікативно-пізнавальної

діяльності

(слухаючи,

кажучи,

читаючи,

користуючись листом) – буде розширювати свій загальноосвітній кругозір,
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розвивати своє мислення, пам’ять, почуття, емоції. З цього приводу маю
побачені і почуті конкретні приклади. Під час відвідування Європейського
Суду (ЄС) з прав людини у м. Страсбурзі (Франція, травень 2012р), де працює
моя сестра, я мала змогу переконатися, що фахівці й працівники з різних країн
світу згаданої поважної установи (на 70% це молодь віком до 30 років)добре
володіють кількома іноземними мовами. Але найбільш досконало серед інших
– англійською. Дійсно тут вона виглядає як справжній інструмент мовного
міжнародного спілкування й виконання спільної роботи. Важливий момент. У
коридорах та офісах ЄС на різних столах, тумбах і шафах є чимало друкованої
продукції (для гостей та співробітників) спеціалізованої тематики, де
підкреслюється важливість спілкування іноземними мовами для розвитку
міжнародних й правових відносин. Ці поради виконуються й на практиці. Крім
фаховості, якість та кількість знання іноземних мов впливають тут на кар’єрне
зростання й різні бонусні заохочення. Чимало фахівців Євросуду охоче
вивчають на спеціалізованих додаткових курсах французьку, німецьку мови. І
схоже, що справжній бум у вивченні по 3-4 мови на кожного у них ще
попереду …
Завдяки останнім досягненням у процесі об’єднання Європи, створено
реальні умови для подальшого соціального та людського розвитку, що дедалі
більш стає конкретною та доречною реальністю не тільки для Європейського
Союзу та його громадян, але й для усіх європейських країн. Сорбонська
(Париж,1998р)

та

Болонська

(Болонья,1999р)

Декларації

проголосили

створення єдиного Європейського освітнього простору, в якому національні
ідентичності та спільні інтереси можуть взаємодіяти та зміцнюватись на
користь Європи, її студентів і громадян взагалі. Європейська комісія визнала
головні напрямки дій щодо мовної освіти (Брюсель.2002р): - покращення і
поширення практики вивчення мов упродовж всього життя людини, підвищення ефективності мовної освіти,- створення сприятливих умов для
вивчення сучасних мов.
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Вочевидь, що Україна не може нехтувати політичним та культурним
значенням цих подій і стояти осторонь від загальних інтеграційних тенденцій у
європейській

системі

освіти.

Національна

політика

в

галузі

викладання/вивчення іноземних мов зазнала значних позитивних змін.
Навчання іноземної мови було й залишається невід’ємною складовою процесу
формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання соціального
замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння іноземною мовою
включений у кваліфікаційну характеристику випускника вузу. Більш того,
новітня

європейська

мовна

політика

орієнтує

громадян

Європи

на

багатомовність. Тому у багатьох українських вузах студентам пропонується
вивчення однієї основної іноземної мови, а також другої мови на вибір. Однак,
викладанню англійської мови спеціального вжитку ще, на мій погляд,
приділяється недостатньо уваги. Відсутність до 2005 року в Україні
Національної типової програми з англійської мови спеціального вжитку
призводило до недостатньої узгодженості між робочими програмами вищих
навчальних закладів з точки зору їх структури та змісту.
У 2002 році Британська Рада в Україні запросила викладачів англійської
мови з вищих учбових закладів для обговорення поточного стану справ з
викладанням англійської мови. Ініціативу Міністерства освіти та науки України
та Британської Ради було підтримано. Крім того, прийняли рішення розпочати
спеціальні дослідження. Особливу увагу було зосереджено на виявленні
зацікавлених сторін, аналізу їх поглядів та сподівань, щоб потім їх можна було
належним чином представити у даних дослідження. Робоча група разом з
британськими консультантами визначила такі головні завдання до проектного
дослідження:
писати поточний стан англійської мови спеціального вжитку в Україні,
державні стандарти освіти та нормативну базу;
проаналізувати викладання та вивчення англійської мови спеціального
вжитку, робочі програми, методи та засоби навчання, навчальні матеріали та
критерії оцінювання, визначити їх сильні та слабкі місця;
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визначити академічні та професійні потреби студентів та ступінь
відповідності цим потребам існуючих курсів з англійської мови спеціального
вжитку;
з’ясувати та проаналізувати бачення основних зацікавлених сторін, їх
готовність та бажання сприймати і втілювати зміни у навчанні й оцінювання
англійської мови спеціального вжитку, розробці робочих програм та матеріалів;
підготувати основні напрямки для розробки Національної програми з
англійської мови спеціального вжитку та визначити потенційні переваги,
можливості, ризики й загрози у контексті введення цієї програми.
У 2005 році Програма була розроблена. Її основою стало навчання
іноземній мові з формуванням комунікативної компетенції (КК) під якою ми
розуміємо комплекс знань, умінь і навичок, що забезпечують готовність і
здатність до спілкування іноземною мовою. Комунікативна Компетенція –
явище складне, багатокомпонентне, основними складовими якого є мовна і
соціокультурна

компетенція.

Слід

відзначити,

що

мова,

виступаючи

найважливішим засобом актуалізації функціонування людської культури, з
одного боку, за допомогою лексико-граматичної форми фіксує і зберігає різні
культурні феномени, а з іншого – сприяє їх трансляції, передачі, діалогу з
носіями культури. Очевидно, що соціокультурний компонент змісту навчання
іноземної мови має трактуватись як система знань, вмінь і навичок, оволодіння
якими забезпечує розвиток іншомовної соціокультурної компетенції студентів,
формування світогляду, моралі й поведінки, підготовку до суспільного життя в
багатокультурному середовищі. Система не є сталою, вона постійно
розвивається,

її

зміна

пов’язана

із

соціально-культурним

прогресом

суспільства.
Для

немовних

вузів

представляється

доцільним

виділити

також

професійну компетенцію, що включає базові знання за фахом, без яких
неможливо реально користуватися іноземною мовою в професійних цілях.
Формування компетенції безумовно прерогатива профілюючих кафедр. У той
же час свій внесок у процес професійної підготовки майбутнього фахівця
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вносить і кафедра іноземних мов, формуючи у студентів навички: а) роботи із
іноземною літературою за фахом; б) використання отриманої інформації, як
додатковий матеріал на семінарських заняттях та в науково-дослідній роботі на
профілюючих кафедрах.
Слід відзначити, що у процесі досягнення цих цілей реалізуються також
освітні й виховні задачі, що входять складовою частиною у вузівську програму
гуманітаризації вищої освіти. Відповідно до курсу навчання в немовному вузі
доцільно виділити три основних рівня комунікативної компетенції (КК):
1. Середній рівень КК – рівень сформованості базових умінь і навичок у
всіх видах мовної діяльності на основі мовних, соціокультурних і професійних
знань. 2. Підвищений рівень КК – рівень активного й рецептивного володіння
професійною

лексикою

й

основними

граматичними

конструкціями,

досліджуваної мови, що забезпечує подальший розвиток умінь і навичок у всіх
видах мовної діяльності з активним залученням соціокультурних і професійних
знань. 3. Професійно-достатній рівень КК – рівень, що забезпечує практичне
використання іноземної мови у сфері професійного спілкування. В умовах
обмеженої кількості годин, що відводиться на вивчення іноземної мови в
немовному вузі, досягнення рівня професійно достатньої КК реально тільки для
дуже незначного числа студентів. Основний контингент студентів досягає, як
правило, просунутого рівня КК у читанні, в аудіюванні, говорінні та написанні
ділової документації. Виконання поставлених у Програмі цілей може
забезпечити баланс традиційних та інноваційних методів навчання. Особливе
значення в даний час здобуває індивідуально-орієнтоване навчання, що сприяє
максимальній активізації творчих можливостей індивідуумів. Невід’ємним
інструментом інноваційного підходу є методика викладання іноземних мов з
використанням новітніх інформаційних технологій. Комп’ютерні програми,
мультимедійні продукти, електронні підручники поступово відвойовують
простір у морі не інтерактивних методичних матеріалів. Інтерес у студентів до
подібного роду навчальних матеріалів дуже великий, що, безсумнівно значно
підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови.
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ ДЛЯ
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УКРАЇНСЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ
УДК 81'276.6
Петрович Л.І.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті висвітлено проблеми вживання та перекладу віддієслівних
іменників українською мовою. Виявлено шляхи правильного вживання і
творення моделей віддієслівних іменників для розмежування явищ і процесів в
українській фаховій мові.
Ключові слова: явище, процес, дія, подія, терміни, віддієслівні іменники.
Українська

мова

невпинно

розвивається.

У

ній

певним

чином

відображається науково-технічний прогрес, з’являються нові слова, а з ними
проблеми слововживання та словотворення. Співвідношення національного і
міжнародного в науково-технічній мові було і залишається актуальним
питанням. Дискусії на численних наукових конференціях констатують факт, що
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найважливішою

проблемою

сучасного

українського

термінознавства

залишається питання збереження національних традицій термінотворення.
На даному етапі розвитку науково-технічної мови створено певну систему
словотворчих правил, виведених із традицій української народної мови, за
допомогою яких можна досягти точності у вживанні науково-технічних
термінів, зокрема й тих, що позначають явища і процеси [7; 83 – 140]. У працях
українських мовознавців С. Караванського [4; 11 – 15], В. Моргунюка [3;174,
181 – 183] запропоновано основні методи передавання понять, пов’язаних з
процесами, засобами української мови. У праці М. Вакуленка [1; 18]
обґрунтовано комплексний підхід до вживання і творення українських
віддієслівних термінів.
Терміни різноманітні за структурою і способом творення. На жаль, не
завжди тим, хто пише чи перекладає наукові тексти українською мовою
вдається досягти точності та однозначності термінів. Більшість науковців
запозичують мовні форми з російської наукової мови. Особливо постає
проблема у виборі правильних мовних конструкцій, до складу яких входять
віддієслівні іменники. Ці об’єктивні та суб’єктивні причини зумовлюють
актуальність цієї роботи.
Метою статті є виявити шляхи правильного вживання і творення моделей
віддієслівних іменників для розмежування явищ і процесів в українській
фаховій мові. Відповідно до мети поставлено такі завдання:
- проаналізувати проблеми слововживання та словотворення наукової
термінології;
- дослідити методи передавання мовних конструкцій, пов’язаних з
поняттями “явище”, “процес”, засобами української мови.
- показати на прикладах термінологічних сполук тонкі відтінки значень
віддієслівних іменників в українській фаховій мові.
Українська наукова термінологія є невіддільним складником лексичної
системи мови, тому вона має формуватися і розвиватися за загальними
законами української мови. Через суспільно-політичні чинники передавання
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українською мовою запозичених слів було максимально уподібнене до
російської мови. В українську мову увійшли словотворчі моделі віддієслівних
іменників російського взірця, наприклад: шліфовка, розтяжка, ковка,
поліровка, нагріву значенні процесу дії (замість шліфування, розтягування,
кування, полірування, нагрівання) тощо.
Як стверджують науковці, українська мова, на відміну від російської,
здатна розрізняти поняття дії не тільки за формою дієслова, а й за формою
віддієслівного іменника: рос. изучать и изучить–изучение; укр. вивчати –
вивчання, вивчити – вивчення [7; 90].
Проте не всі відчувають понятійну відмінність між віддієслівним
іменником, що означають дію і подію, припускаються помилок у вживанні
віддієслівних іменників на -ння, -ття і вживають їх як нейтральні слова
стосовно видових ознак. Наприклад, пишуть: 1. Під час оформлення
документів треба дотримуватись головних правил (слід писати під час
оформлювання, тобто підчас дії). 2. Усі види робіт припинено після розривання
договору (слід писати після розірвання, тобто після події). В українській мові
від дієслів доконаного і недоконаного виду треба будувати два віддієслівні
іменники, що допоможе розрізнити семантичні відтінки термінів, пов’язаних з
перебігом процесу (відновлювання, змінювання – дія), чи завершеним процесом
(відновлення, змінення – подія).
Тому українською мовою буде правильно сказати: галузь застосовування,
метод визначання, лабораторія досліджування, засіб переміщування, бо у
термінологічних сполуках, що позначають назви конкретних виконавців дії,
засобів і способів виконування дії, потрібно вживати віддієслівний іменник,
утворений від дієслова недоконаного виду (що робити?).
Українська мова має ефективні засоби розмежування не тільки дії та події,
але й найменувань явищ та процесів. Таке розмежування важливе у точних
науках, зокрема у фізиці.
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Тлумачний словник фіксує явище як "зовнішній вияв сутності предметів",
а процес як "послідовне змінювання станів, яке відбувається закономірним
порядком" [2; 1421, 997].
Отже, під поняттям явище слід розуміти сукупність дій, зміну,
перетворення. Тому явища слід називати іменниками, які не конкретизують
динаміку їх протікання: корозія, фільтрація, розщеплення, згин, зсув.
Відповідно в українській мові на позначення явищ використовують дві основні
моделі віддієслівних іменників:
- віддієслівні іменники іншомовного походження із суфіксом –ці (я), -і (я):
десорбція, індукція, корозія, акумуляція;
- віддієслівні іменники з нульовим суфіксом: відклад, згин, зсув, розтяг;
- віддієслівні іменники із суфіксом –енн (я): насичення, розщеплення,
заломлення, дослідження.
Для назв фізико-хімічних процесів використовують віддієслівні іменники
на –анн (я), утворені від дієслів недоконаного виду: кородування, фільтрування,
згинання, розщеплювання [7; 102].
Як ми бачимо, в українській мові немає потреби калькувати російські
конструкції (процес адсорбції, процес фільтрації), а слід формою іменника
чітко розмежовувати явище і процес і позначати явище як абсорбція, а процес
як абсорбування.
У посібнику М. Д. Гінзбурга [7; 104] зазначено, що у назвах навчальних
підручників і наукових праць термін корозія слід вживати у таких сполуках як,
наприклад, навчальна дисципліна – корозія металів, назва розділу –
класифікація видів корозії, бо йдеться саме про явище, проте швидкість
кородування, бо тут йдеться про процес (змінювання станів).
За аналогією український термін монтаж треба вживати, коли йдеться про
загальну назву діяльності, пов’язаної з монтуванням, наприклад: навісний
монтаж, друкований монтаж. Віддієслівний іменник монтування слід
вживати на позначення процесу дії, наприклад:монтування машин, споруд.
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Проаналізувавши за словником іншомовних слів [6; 33 - 832] віддієслівні
іменники на –ці (я), можна окреслити коло їх завдань: позначення явищ,
способів дії, сукупності засобів для виконання певної дії, наприклад: аерація
(від франц. aeration) – явище надходження повітря в будь-яке середовище [6;
33]; сигналізація (від нім. signal) – сукупність пристроїв, що передають сигнали
[6; 832]. Ці іменники позначають узагальнені поняття, є базовими термінами
багатьох галузей науки і техніки. Кожне з цих понять потребує певної
конкретики щодо назв процесів, тому в українській мові за допомогою суфіксів
і відбувається чітке розмежування явищ і процесів: автоматична сигналізація
(явище); динаміка сигналювання клітин (процес).
Дібрані з наукових джерел [1; 2] приклади термінологічних сполук наочно
показують розрізнення найменувань явищ і процесів в українській фаховій мові
за допомогою морфем та кола завдань віддієслівних іменників.
Явище (сукупність дій, зміна)

Процес (динаміка, рух)

анізотропна фільтрація

якісне фільтрування води

активації суспільства

активування насіння в ґрунті

теплова акумуляція

акумулювання йоду в організмі

наукове дослідження

досліджування теплотривкості

термічне розщеплення

під час розщеплювання білка

зсув частоти

зсування предмета з місця

розтяг бруса

спосіб розтягування тканини

зміна вікова

тривале змінювання амплітуди

Отже, українська фахова мова здатна відобразити тонкі відтінки значень
слів.

Правильне

вживання

віддієслівних

іменників

сприяє

чіткому

розмежуванню понять, зокрема таких, що відображають:
- певне явище (зміну, перетворення, факт): згин, корозія;
- процес (тривалу чи повторювану дію): згинання, кородування.
У перспективі є можливість ширше дослідити слова та сполуки, що
описують процеси, вживання в українській мові віддієслівних іменників,
пов’язаних із завершеним та незавершеним процесами.
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Petrovich L.I. The use of model of model of verbal nouns in delimiting the
names of effect and processes in Ukrainian for specific purposes
The problems of using and translation of verbal nouns into Ukrainian have been
defined. The ways of correct using and formation the models of verbal nouns in
delimiting effects and processes in Ukrainian for specific purposes have been shown.
Key words: process, action, event, terms, verbal nouns.
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ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ В ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОМУ
СТИЛІ (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ MAURICE TOESCA "LE CADEAU"
[1])
УДК 81: 82.09
С34
Сищенко Ю.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті проаналізовано засоби зв'язності тексту в літературнохудожньому

стилі

з

метою

визначення

відмінності

між

різними

інструментами, що поєднують частини висловлювання в єдине ціле.
Ключові слова: когезія, когерентність, системний аналіз, зв'язність
тексту, понадфразові єдності.
Інтерес до проблеми зв’язності тексту виник порівняно недавно, і, хоча їй
присвячено вже чимало наукових праць, вона дотепер залишається ще
недостатньо вивченою. Кількість досліджень зв'язного тексту продовжує
зростати, і це відкриває широкі можливості перед її дослідниками. В різний час
цією проблемою займалися такі видатні лінгвісти як Л. С. Бархударов, І. Р.
Гальперін, С. Й. Гіндін та інші.
Письменник, критик, викладач Тоеска (справжнє ім’я Моріс Руайя)
працював на телебаченні, співробітничав з тижневиками "Figaro littéraire " та
"Nouvelle littéraire". В літературі він дебютував збіркою оповідань "Пустотливе
життя" (Jeux de vie, jeu de vilain, le signe bleu, 1945). В 1976 р. був
опублікований його роман "Чорне сонце" (Le soleil noir). До його пера належать
також книги про Мюссе, Віньї, Жорж Санд, Ламартина, Жуля Ренара. Декілька
творів письменника мають "екологічну" спрямованість: "Люблю тварин" (J'aime
les bêtes, 1961), "Пісня про природу" (Le chant de la nature, 1979). Збірки новел:

72

"Історія тварин" (Histoires des bêtes, 1948), "Шість казок" (Six contes fantastiques,
1953), "Сімейний цирк" (Le cirque de famille, 1974).
В новелі "Le cadeau" (Подарунок) розповідається про старого пастуха, який
все життя працював на інших і зібрав невелику кількість грошей. Коли він
захворів, йому дало притулок одне молоде подружжя. Після одужання пастух
вирішив зробити їм подарунок і купив найдорожчу пральну машину, на яку він
витратив майже всі свої заощадження.
Спочатку розглянемо зв'язність новели на рівні макроструктури тексту.
Деякі види когезії зв’язують весь текст в цілому і, найімовірніше, є
засобом когерентності. Тому вони будуть розглянуті в першу чергу.
Авторська інтенція в цьому тексті виявляється в усіх своїх виглядах.
1. Як денотат тексту, автор вибрав обумовлену ситуацію – життя одного
пастуха дуже похилого віку, труднощі, з якими йому доводиться стикатися. І в
той же час, ця стара вже людина має почуття шляхетності і вдячності.
2. Текст має просторову і часову перспективу: "… des machines… plus
surprenantes… conduisent des hommes autour de la terre d'abord, autour de la lune
ensuite, et jusque sur le sol lunaire enfin…", "… la terre française, la région de haute
Auvergne", "un vaste plateau, entre mille et douze cent mètres d'altitude…".
Лексика новели вказує на події, які відбувалися в гірському районі Франції
в 60 – 70 роки ХХ століття.
Прагматична спрямованість тексту виявляється його сегментацією на 27
абзаців, графічним вирізненням деяких слів курсивом: faire autre chose,
rentable, profitent, aux mouton", а також вживанням лапок: "rentable", "aux
moutons", "bonnes sœurs", "télévision", "parlant", "l'automatique intégrale", "derrière
la tête", "moderne".
Автор також використовує узагальнено-особовий займенник "vous" і
немовби примушує читача переживати події новели разом з героями: "… et qu'il
vous paye, en retour, d'une grande tendresse, comme s'il vous était reconnaissant de
le mettre à contribution pour les tâches difficiles".
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Пресупозиція. В художніх текстах пресупозиція є однією з основних видів
когезії, оскільки один з її видів – загальнонаукова пресупозиція – включає в
себе практично всю лексику літературно-художнього тексту. Загальнонаукова
пресупозиція є складовою частиною "фонових знань" реципієнта, входить до
змісту кожного речення, ПФЄ (понадфразова єдність) і всього тексту. Ось деякі
приклади загальнонаукової пресупозиції, які зустрічаються в цьому тексті:
machines, changement, terre, métier, troupeaux, hiver, canton, vigueur, ombre, ainsi,
plein, malade, indisposition, doubler.
Ще один вид пресупозиції – текстуальна – в літературно-художньому
тексті зустрічається надзвичайно рідко: вона є особливістю наукового стилю і в
новелі, яку ми аналізуємо, її немає.
Логічна когезія. Різні автори надають відмінні означення видам когезії, в
тому числі – логічній. Ми будемо дотримуватися визначення, наданого
І. Р. Гальперіним, що логічна когезія "передається такими засобами, які
укладаються в логіко-філософські поняття послідовних, часових, просторових
та причинно-послідовних відносин" [2].
Перш ніж перейти до прикладів, треба відзначити, що деякі типи когезії
частково співпадають. Наприклад, авторська інтенція і логічна когезія. Або
авторська інтенція, асоціативна когезія і імпліцитиви. Тому і деякі приклади
також будуть співпадати.
"L'hiver, quand les moutons restent à l'étable, on n'a pas besoin de lui".
"Le service du berger, du printemps à l'automne a, pour contrepartie de son
salaire, la nourriture gratuite du troupeau dans les terrains communaux".
"… et cela vaut bien l'argent que l'on donne au berger pendant six mois de
l'année".
"Tandis que le troupeau, à mi-octobre, rentre à la ferme, le vieux berger l'en va
à l'hospice du canton".
"… la pension hospitalière pendant le reste du temps…".
"… une moitié de l'année…".
"… les derniers mois de sa vie…".
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"Vous l'a voulez toujours, c'te machine à laver".
Це все були приклади логічної когезії першого наближення, або когезії, яка
пов’язує дві прилеглі ПФЄ.
Але якби в тексті зв’язок існував тільки між прилеглими абзацами, то між
першими і останніми вже не було б ніякого логічного зв’язку. Тому і існує
логічна когезія другого наближення.
Наприклад, в 15-му абзаці зустрічається "… à cause de son âge et de son
existence, il ne connaissait plus personne qui lui fût apparenté". А відповідь на
питання про вік і про те, чим займається старий пастух, ми можемо знайти в 9му абзаці: "Lacassagne, à soixante-dix-sept ans, avait assez de vigueur pour s'être
loué. Toute sa vie, il avait été ouvrier agricole… puis, vers ses soixante-quinze
ans, les fermiers qui l'employaient, le mirent "aux moutons".
Стилістична когезія. Цей вид когезії зустрічається відносно рідко в новелі
"Подарунок", але все ж таки стилістичні особливості, які повторюються
розповідною манерою, так звані, паралельні конструкції, досить характерні для
літературно-художнього стилю загалом.
1. – Vous la voulez toujours c'te machine à laver ?
– Bien sûr que je la veux toujours.
– Alors, si vous la voulez, je vous la paye.
2. – Alors, si vous la voulez, je vous la paye.
– Vous savez, dit-il, je ne blague pas. Je vous la paye.
3. "… les fermiers qui l'employaient, le mirent "aux moutons".
"Les fermiers qui l'employaient, alors s'étaient installés depuis deux ans à leur
compte."
4. Le berger avait donc quelque chose "derrière la tête".
Lacassagne a-t-il encore quelque idée "derrière la tête".
Асоціативна когезія. Цей вид когезії в художньому творі зустрічається
доволі часто. Письменник завжди намагається оцінювати події чи то через
слова автора, чи то через мову персонажу, але, так чи інакше, він намагається
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вплинути на сприйняття тексту читачем. Письменник суб’єктивно оцінює події,
зображені ним в попередньому абзаці:
"Et pourtant, ce ne sont là que des changements superficiels."
"S'il est encore un coin perdu de la terre française, c'est bien la région de haute
Auvergne".
"Ce ne serait pas raisonnable, ou si l'on préfère "rentable", de payer à la fois le
foin et un gardien".
Grâce au ciel, ce fut en plein été".
Образна когезія є різновидом розгорнутої метафори. Вона характерна
тільки для літературно-художнього стилю, хоча і в ньому зустрічається не дуже
часто.
"… il n'y avait sur cette terre que le ciel, – le soleil au la pluie –, les bêtes, – des
bœufs, des moutons, son chien, – et des êtres humains, – ses fermiers, et les bonnes
sœurs".
Композиційно-структурна когезія. Цей вид когезії зустрічається також в
основному в художніх текстах. Існують два види композиційно-структурної
когезії. Перший становить відступи, вставки, які утворюють другий план
оповідання і, здавалось би, не пов’язані безпосередньо з сюжетом, однак вони
готовлять читача до подальших подій, створюють певній настрій. До першого
виду композиційно-структурної когезії можна віднести перші два абзаци
новели.
On invente chaque jour des machines nouvelles. La plus surprenante est celle
qui a conduit des hommes autour de la terre d'abord, autour de la lune ensuite, et
jusque sur le sol lunaire enfin, en attendant que l'on aille À la découverte des autres
planètes du système solaire. Personne ne peut ignorer cela, même parmi les habitants
des steppes les plus isolées. La télévision, la radio informent sans cesse. Une fois
éveillée, la curiosité, comme un sixième sens, tend oreille. De bouche à oreille, tout
se dit...
Et pourtant, ce ne sont là que des changements superficiels. Le monde demeure
soumis aux sentiments naturels: on aime la vie; on a peur de la mort, mais aussi on
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souffre des maux du corps et de l'âme; l'amour apporte la joie aux cœurs qui en
connaissent la faveur; mais aussi la jalousie excite ceux qui en perdent le bénéfice; la
haine est le revers de cette médaille magique.
Четвертий абзац також являє авторський відступ, але він вже більш
конкретизований. Автор вказує точне місце, де відбуваються події і рід заняття
майбутніх персонажів.
S'il est encore un coin perdu de la terre française, c'est bien la région de haute
Auvergne qui s'étend de Saint-Flour à l'Aubrac, aux confins de la Lozère, de
l'Aveyron et du Cantal. Un vaste plateau, entre mille et douze cents mètres d'altitude,
dont la population a longtemps résisté aux assauts de la civilisation mécanique, parce
que le chemin de fer ne le traverse point.
В 10-му абзаці є відступи від сюжету, які відносяться до другого виду
композиційно-структурної когезії. Ця вставка описує, так би мовити, моральні
якості собаки як друга людини взагалі і як незамінного помічника пастуха
зокрема. Відступи, які відносяться до другого виду композиційно-структурної
когезії характеризуються ще й тим, що ними можна знехтувати без втрати для
сюжету.
"… chien de berger, l'animal le plus sérieux, le plus intelligent aussi, qui saisit le
sens du moindre sifflement, des moindres syllabes du cri impératif, toujours disposé à
rendre service avec empressement, et qui vous paye, en retour, d'une grande
tendresse, comme s'il vous était reconnaissant de le mettre à contribution pour les
tâches difficiles".
Лексико-граматична когезія. Цей вид когезії можна вважати найбільш
поширеним для літературно художнього стиля. Він зустрічається в двох видах:
лексико-граматична когезія пряма і непряма. Через увесь твір проходять
лексичні повтори;
а) пряма лексико-граматична когезія:
on – on, il – il, elle – elle, hommes – hommes, berger – berger, gardien –
gardien, mouton – mouton, troupeau – troupeau, fermiers – fermiers.
б) непряма лексико-граматична когезія:
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ils – il, patron – patrons – patronne, homme – hommes, maître – maîtresse, ce –
cela, an – année, soir – soirs.
Семантична когезія. Цей вид когезії ґрунтується на вживанні синонімічних
та антонімічних повторів, чим досить близька до лексико-граматичної когезії. В
сукупності з лексико-граматичною він є одним з основних засобів зв’язності
будь-якого тексту;
а) on – hommes, personnes, habitants, tout le monde, tous, population, êtres
humains.
б) fermiers – on, fermier, fermière, patron, patronne, maître, les jeunes, mari,
femme (жінка), femme (дружина), ils, paysans.
в) Lacassagne – il, berger, vieillard, homme, gardien de moutons.
г) moutons – troupeau, bêtes, bétail.
в) chien – bête, animal, Perlou, il.
д) docteur – médecin.
В новелі "Le cadeau" зустрічається ще один вид когезії – імпліцитиви. Вони
передаються лексичними і синтаксичними засобами суб’єктивного відношення
автора до об’єкту мовлення, порівняннями, метафорами і модальними
дієсловами.

Оскільки

значна

частина

тексту

зв’язана

за

допомогою

імпліцитивів, наведемо лише декілька прикладів їх уживання:
"Personne ne peut ignorer cela…"
"Une fois éveillée, la curiosité, comme un sixième sens, tend l'oreille".
"S'il est encore un coin perdu de la terre française, c'est bien la région de haute
Auvergne…"
"On pouvait continuer à laver le linge comme autrefois…"
Таким чином, після аналізу засобів зв’язності літературно-художнього
тексту, можна зробити наступні висновки:
1) основними способами когезії художнього стилю є логічна, лексикограматична, семантична і пресупозиція.
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2) пресупозиція в літературно-художньому стилі вживається в основному в
якості загальнонаукової. Текстуальна пресупозиція в літературних творах
зустрічається надзвичайно рідко.
Також

є доцільним продовжити

аналіз засобів зв’язності інших

функціональних стилів з метою дослідження частотності вживання в них різних
когезій.
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Syschenko Y.A. The means of coherence of a text in literary style
The author has analyzed the means of coherence of a text in literary style to
determine the difference between various instruments which combine parts of
expressions into unity.
Key words: cohesion, coherence, coherence of a text, the systems analysis,
superphrase unities.
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Стаття представляє специфічні аспекти викладання дисциплін соціальногуманітарного циклу в Масачусетському технологічному інституті та
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визначає деякі ефективні шляхи рішення проблем у цієї галузі у технічних ВНЗ
України.
Ключові

слова:

соціально-гуманітарні

дисципліни,

іноземна

мова,

Масачусетський технологічний інститут, технічні ВНЗ.
Успішність і затребуваність молодого спеціаліста будь-якого профілю на
ринку праці зараз залежить не тільки від його професійної компетенції, але і
його достатньої підготовленості та активності у соціальному середовищі, у
мережі людських стосунків та вчинків, які мають бути наповнені моральним
змістом і підкорені певним ідеалам та нормам, що, значно посилює значення та
придає додаткову увагу до викладання дисциплін соціально-гуманітарного
циклу в будь якому ВНЗ нашої країни.
Значні зміни, які відбуваються в сфері вищої освіти України, помітна
тенденція на невиправдане зниження обсяг годин дисциплін соціальногуманітарного циклу при складанні навчальних програм для технічних
спеціальностей більшості ВНЗ України та сьогоденна необхідність пошуку
шляхів підвищення ефективності їх викладання викликає все більший інтерес
серед науковців нашої країни до вивчення загального статусу соціальногуманітарних дисциплін в технічних ВНЗ європейських країн, США та Канади.
Згідно Указу Президента України "Про розвиток соціологічної науки в
Україні" [3], а також Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”[2] та
інших

офіційних

нормативно-правових

документів

держави,

предмети

соціально-гуманітарного циклу із допоміжних дисциплін, які були спрямовані
тільки

на

розвиток

загальної

культури

спеціаліста,

в

останній

час

перетворились у важливий засіб професійної реалізації сучасної особистості.
Особливостям викладання соціально-гуманітарних дисциплін присвячено
значну кількість публікацій (зокрема Галактіонової І.В., Коваленко О.С.,
Петрової С.В., Mary C. Murphy, T. Reidy та інших науковців), проте більшість з
них фокусують свою увагу на специфічних аспектах та проблемах викладання
деяких окремих дисциплін, що, по-перше, не дозволяє окреслити їх загальний
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статус у технічних ВНЗ як України та за її межами, по-друге, не звертають
достатньої уваги на попит та особливості викладання дисциплін соціальногуманітарного циклу у технічних ВНЗ розвинутих країн світу, що залишає
місце для подальшого вивчення цього питання. Все це зумовлює актуальність
нашої статті.
Таким чином, ми ставили за мету дослідити досвід викладання
нетехнічних дисциплін у провідних ВНЗ Європи, США та Канади і окреслити
перспективи подальшого його використання з метою вдосконалення сучасної
системи викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу у вітчизняних
технічних ВНЗ згідно з сьогоденними вимогами суспільства. Відповідно до
мети поставлено такі завдання:
– проаналізувати стан вивчення дисциплін соціально-гуманітарного
циклу у технічних ВНЗ за кордоном на прикладі одного з ведучих технічних
ВНЗ США;
– на основі отриманих даних окреслити можливі шляхи підвищення
ефективності викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу в технічних
ВНЗ нашої країни.
Аналіз сучасних тенденцій та особливостей викладання іноземної мови як
однієї з дисциплін соціально-гуманітарного циклу у технічних ВНЗ України та
стан її вивчення за кордоном вже розглядались у нашому попередньому
дослідженні і викликали достатньо багато питань для подальшого глибокого
вивчення цієї проблеми [1].
Дослідження показали, що вивчення дисциплін соціально-гуманітарного
циклу в технічних ВНЗ розвинутих країн світу є обов’язковим и передбачає
глибоке вивчення соціального всесвіту, духовних глибин і можливостей
людини,

її

культурного

надбання,

глобальних

тенденцій

соціальних,

культурних та політичних змін, державного устрою і всієї системи політичних
інститутів країни, прав, а також свобод і обов'язків громадянина країни.
Таким чином, ми пропонуємо розглянути досвід Масачусетського
технологічного інституту, котрий на сьогоднішній день вважається кращим
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технічним ВНЗ світу і може бути одним із прикладів багаторічної (з 1988 року)
успішної практики викладання соціально-гуманітарних дисциплін студентам
технічних спеціальностей [5].
На сьогоднішній день штат факультету соціально-гуманітарних наук
складає 173 викладачі і співробітники, серед яких є лауреати Нобелівської і
Пуліцерівської премій та інших престижних нагород [6].
Студенти даного ВНЗ мають можливість вивчати соціально-гуманітарні
дисципліни трьома шляхами: як основну спеціальність; як блок предметів,
обов’язкових для одержання ступені бакалавра природничих наук, а також в
якості

другої,

додаткової

спеціальності,

котру

студенти

технічних

спеціальностей можуть отримувати паралельно.
Навчальна програма даного ВНЗ передбачає обов’язкове вивчення
соціально-гуманітарних дисциплін в рамках отримання ступені бакалавра
природничих наук [7].
Слід відмітити, що студенти 1-2 курсів вивчають за вибором по одному
предмету в кожній із категорій “Гуманітарні науки”, “Мистецтво” та
“Соціологія” (усього 3 предмети) в рамках циклу Distribution Component, а
також 2 предмети в категорії Communication Requirement. Вивчення соціальногуманітарних дисциплін на двох перших курсах передбачає виконання від 3 до
5 письмових завдань до 20 сторінок кожне (за винятком предметів категорії
“Мистецтво”, які несуть більш прикладний характер), написання 1 есе за
вибраною темою, підготовку презентації та участь в усних обговореннях в ході
практичних занять. Курс кожного предмета даного циклу складається з 12
розділів, котрі вивчають два рази на тиждень і складають три години на
тиждень.
Також, на третьому курсі обов’язковим е вивчення 3-4 соціальногуманітарних дисциплін з циклу Concentration Component. Навчальна програма
даного ВНЗ також передбачає факультативне вивчення ще 1-2 предметів в
рамках циклу Communication Intensive.
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Слід додати, що курс вивчення кожної із дисциплін закінчується
обов’язковим тригодинним іспитом або заліком (в залежності від категорії
предмету). Кількість студентів коливається від 18, але не перевищує 25 осіб в
групі.
Поряд з традиційними предметами соціально-гуманітарного циклу
студентам пропонуються для вивчення ряд міждисциплінарних курсів, які
передбачають вивчення декількох взаємозв’язаних між собою предметів,
об’єднаних однією темою, де заняття проводяться викладачами різних
факультетів всього інституту.
Більш

того, цього

навчального

року (2012-2013) Масачусетський

технологічний інститут у співробітництві з Гарвардським університетом почали
експериментальний проект щодо викладання деяких курсів (у тому числі й
дисципліни соціально-гуманітарного циклу) у режимі он-лайн з використанням
інтерактивної віртуальної лабораторії, електронних підручників, он-лайн
дискусій та відео-лекцій на отримання сертифікату майстерності, але поки що
без додання вченого ступеня [4].
Загальний інтерес викликає метод комплектації груп в даному ВНЗ. За
допомогою

лотереї

комп’ютер

автоматично

складає

список

студентів

незалежно від їхньої основної спеціальності і курсу навчання. Студент має
право подавати заявку на вивчення вибраних ним 6 предметів для участі в
лотереї.
Згідно статистики 85% студентів зараховуються в групу вивчення
вибраного ними предмета з першої спроби. В супротивному випадку студенту
гарантується право вивчення вибраного ним предмета протягом наступного
навчального семестру, або він має можливість вивчення іншого предмета із
списку запропонованих дисциплін, де є вільні місця в групі.
Таким чином, згідно статистичних даних протягом 3-4 річного курсу
навчання в Масачусетському технологічному інституті отримання ступені
бакалавра природничих наук включає в себе обов’язкове вивчення 10
соціально-гуманітарних дисциплін (при цьому, для порівняння, предмети
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наукового циклу складають приблизно таку саму кількість), виконання від 10
до 16 письмових завдань, написання есе, участь у практичних заняттях і
презентаціях, що передбачає також обов’язкову здачу 3 іспитів і 2 заліків.
Підсумовуючи, варто зазначити, що багаторічний досвід викладання
дисциплін соціально-гуманітарного циклу в технічних ВНЗ Європи, США та
Канади може служити вагомою базою для розробки пропозицій щодо розвитку
і подальшого вдосконалення системи їх викладання у вітчизняних технічних
ВНЗ, що цілком відповідає сучасним вимогам суспільства до професійної та
загальнокультурної компетенції майбутніх випускників технічних ВНЗ.
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The paper presents some specific aspects in teaching social and humanitarian
sciences at the Massachusetts Institute of Technology and determines some effective
ways to overcome the obstacles in this field at technical universities in Ukraine.
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НАВЧАЛЬНИХ

ФОРМУВАННЯ

ПОЗААУДИТОРНИХ

ІНШОМОВНОЇ

ЗАХОДІВ

НА

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ
УДК 378.147: 811.11
Фатєєва В.Г., Шарапова В.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В статті визначені характерні особливості та значущість використання
комунікативних позааудиторних заходів при навчанні студентів професійноорієнтованому спілкуванню іноземною мовою у ВНЗ. Розглянуті методи та
принципи,

що

впливають

на

формування

комунікативної

компетенції

студентів.
Ключові слова: англійська мова у професійно орієнтованому спілкуванні,
комунікативний підхід, позааудиторний захід, психологічний аспект, новітні
педагогічні технології, проектна робота.
На даному етапі розвитку суспільства іноземна мова стала важливим
засобом міжнародного спілкування, і настав час, коли українське суспільство
відчуває гостру потребу у фахівцях різних галузей, які активно володіли б
іноземною мовою для задоволення своїх професійних та персональних потреб.
Це означає, що вища школа повинна підготувати своїх випускників до
спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити здобувати знання
самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії.
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Актуальність дослідження проблеми навчання студентів університету
професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою зумовлена потребою в
покращенні

якості

кардинальними

професійної

змінами

в

підготовки

суспільстві.

майбутніх

Необхідність

фахівців

та

використання

позааудиторних заходів при вивченні іноземних мов є очевидною, особливо з
урахуванням нових віянь в системі освіти, які опираються на Закони України
"Про освіту", "Про вищу освіту", концепцію мовної освіти України, концепцію
профільного навчання та інші офіційні документи держави. Робиться акцент на
сферу розвитку культури мовлення, формування таких компетенцій, як мовна і
мовленнєва.
Переорієнтація системи освіти, реформування, спрямування на шлях
гуманізації й гуманітаризації створили сприятливі умови для розробки та
застосування передусім активних методів навчання та нових педагогічних
технологій у навчанні студентів іноземній мові.
Однією з педагогічних умов формування іншомовної професійно
орієнтованої компетенції студентів є використання різних методів та прийомів
роботи у позааудиторних заходах. Створення реальних та уявних ситуацій
спілкування через використання дискусій, рольових ігор, творчих проектів,
відео, сприяє підвищенню культури професійного спілкування та стимулює
розвиток творчих здібностей студентів.
Питання

впливу

позааудиторних

заходів

і

створення

навчальних

комунікативних ситуацій досліджувало багато вчених: А. Леонтьєв [3],
І. Пассов [4], Л. Ананьєва [5], І. Зімня [1] та ін. Однак слід підкреслити, що
проведений аналіз педагогічної літератури виявив недостатність сучасного
теоретико-методологічного

забезпечення

процесу

навчання

студентів

університету іншомовної професійно орієнтованої комунікації. Існує потреба
здійснити пошук оптимальних шляхів реформування процесу навчання
іноземної мови у ВНЗ на нових концептуальних засадах у межах компетенції
нової галузі знань – педагогічної інноватики.
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Метою статті є висвітлення значення позааудиторних заходів у формуванні
іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції студентів
ВНЗ. Відповідно до мети поставлено завдання: 1) визначити методи та
принципи процесу навчання іншомовній професійно спрямованій комунікації у
ВНЗ; 2) проаналізувати найпоширеніші типи позааудиторних заходів; 3)
висвітлити психологічні аспекти впливу позааудиторних заходів на формування
комунікативних навичок.
Навчальний процес на позааудиторном заході має бути інформативним та
розвивальним, режисура заходу повинна бути такою, щоб студенти не тільки
слухали викладача, а також співпрацювали з ним у діалозі, висловлювали свої
думки, ділилися інформацією. Процес навчання при цьому спрощений у
порівнянні з реальним процесом комунікації, але він є адекватним за основними
параметрами, які враховують усі основні якості процесу спілкування:
діяльнісний

характер,

цілеспрямованість

і

вмотивованість,

ситуативна

співвідносність, предметність, змістовність. Врахування цих параметрів
забезпечує створення такого процесу навчання, який надає можливість
розвивати у студентів усі якості мовлення як засобу спілкування. Слід
відзначити, що не усяка позааудиторна робота може викликати живий та
неослабний інтерес у студентів. Лише вміло розподілене за мірою складності,
збудоване на знайомому тематичному матеріалі, який цікавить студентів,
насичене

ігровими

моментами

навчання,

яке

створює

впевненість

у

безперервному прогресі, є найефективнішим засобом підтримки інтересу
студентів до вивчення іноземної мови та участі в позааудиторних заходах [4].
Якщо комунікативна потреба студента зустрічається з актуальною темою
мовлення, яка відповідає його особистим і віковим особливостям, стає
внутрішнім мотивом для іншомовного спілкування, це саме приводить у стан
активності більш складні механізми відображення, обміркування і оперативної
пам’яті. Психологи відзначають, що,коли людина залучається до активної
діяльності через мотив, вона продуктивніше запам’ятовує та глибше розуміє
матеріал, а також більш зацікавлено виконує саму діяльність. Слід зауважити,
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що за наявності відповідної організації внутрішніх мотивів іншомовного
спілкування, навчання усного мовлення стає особисто-значущим та особистоорієнтованим. У центрі навчання в цьому випадку знаходиться людина з її
внутрішнім світом потреб та емоцій. Тому під час створення позааудиторних
занять викладач повинен враховувати коло інтересів студентів, ситуації
спілкування повинні бути природними, а теми – цікавими для них [5].
Постійне проведення позааудорних заходів із студентами в ВНЗ дало
можливість накопичити корисний досвід та відібрати найбільш ефективні
методи роботи зі студентами. Викладачі кафедри сучасних мов Національного
Університету Кораблебудування проводять позааудиторні заходи під назвою
Vip Forum, English Speaking Club та Movie Club тощо. Ці дієві та цікаві напрями
позааудиторної діяльності надають студентам можливість проводити дискусії,
диспуті, перегляд та обговорення фільмів, презентації, написання есе
іноземною мовою.
Саме за допомогою Vip Forum відбувається формування та розвиток
мовленнєвих навичок та вмінь, що в значній мірі зумовлено високим рівнем
зацікавленості студентів. Під час цих заходів студенти демонструють не лише
знання лексико-граматичного матеріалу та навички спонтанного мовлення, але
й творчі здібності. Дискусійні клуби містять у собі риси не лише навчальної,
але й професійної діяльності. При цьому використовуються комунікативні
ситуації для вирішення конкретних питань, які виникають під час практичної
роботи. З метою максимального наближення до реальних умов майбутньої
професійної

діяльності

фахівців,

керівників

виробництва,

ці

заходи

передбачають ситуації, з якими студенти можуть зіткнутися в своїй майбутній
роботі.
Vip Forum можна розглядати як "репетицію" справжньої міжнародної
конференції, під час якої студенти виступають з доповідями англійською
мовою,

готують

презентації,

відповідають

на

запитання

"учасників"

конференції, вступають з ними в полеміку, відстоюють свою точку зору,
наводять аргументи на користь або проти тієї чи іншої гіпотези, а також
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обмінюються інформацією про останні досягнення у сфері професійної
діяльності. Студенти демонструють готовність аналізувати, проникати в суть
явищ і подій, розкривати причини й наслідки, робити висновки. Уміння
досліджувати, порівнювати, узагальнювати, аналізувати, рухлива емоційна
сфера та стійка уява, розвинене абстрактне мислення сприяють ефективному
формуванню та вдосконаленню необхідних для дебатування вмінь і навичок.
Проведення дискусійних клубів в позааудиторному форматі надає
студентам чудову можливість удосконалити володіння мовою, розвинути
навички спілкування. Викладачі кафедри ретельно відбирають теми, щоб
дискусія насправді захоплювала, надихала і розважала. Дебати ефективно
стимулюють спілкування студентів, адже сама форма роботи передбачає
висловлювання студентами ідей та обмін думками.
Перед проведенням дебатів викладачі знайомлять студентів із правилами
клубу, обов'язками учасників, структурою аргументу. Необхідно також
опрацювати якості хорошого дебатера та вирази, необхідні для виголошення
промов.
Слід зазначити, що на позааудиторні заходи, такі як Vip Forum, English
Speaking Club, запрошуються студенти з готовністю до спілкування в чотирьох
видах розуміння: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Члени клубу
виконують вправи, спрямовані на згуртування учасників для кращого
взаєморозуміння та плідної роботи в команді. Створення та підтримка
товариських стосунків і дружньої атмосфери, усунення психологічного
дискомфорту в клубі є запорукою його подальшої успішної роботи [6].
Для сприяння індивідуалізації навчання й розвитку вмотивованості
мовленнєвої діяльності студентів викладачі кафедри сучасних мов проводять
позааудиторний захід Movie Club. Використання навчальних і художніх
відеофільмів,

сприяє

реалізації

найважливішої

вимоги

комунікативної

методики – представити процес оволодіння мовою як розуміння живої
іншомовної дійсності. Перевагою відеофільму є його емоційний вплив на
студентів. Тому увага має бути спрямована на формування у студентів
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особистісного ставлення до побаченого. Успішне досягнення цієї мети можливе
за умови, по-перше, систематичного показу відеофільмів, а по-друге, їх
методично організованої демонстрації [6].
Психологічні особливості впливу навчальних відеофільмів на студентів
сприяють інтенсифікації навчального процесу та створюють сприятливі умови
для формування комунікативної компетенції студентів. У відеосюжетах
найбільш корисні не ті кадри, які пасивно повідомляють про факти, а ті, що
спонукають шукати, узагальнювати та знаходити нові способи застосування тих
чи інших вербальних і невербальних засобів спілкування [1; 3].
Відео можна використовувати на будь-якому позааудиторному заході для
розвитку та закріплення мовленнєвих умінь і навичок. Таким чином,
використання відеозапису створює аудіовізуальну опору для тих, хто
навчається,

сприяє

оптимізації

процесу

навчання

мови,

спілкування,

формуванню інтересу до предмета.
Учасники позааудиторних заходів, за ігровою моделлю, перебувають в
інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Студентам надається максимальна
свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише визначеними
правилами гри. Особливим моментом є й розробка та розподіл ролей. Викладач
повинен розподіляти ролі, враховуючи не лише лінгвістичні здібності, але й
індивідуально-психологічні особливості кожного студента таким чином, щоб
студент почувався природно в своїй ролі, був зацікавлений у ній і мав
можливість продемонструвати свої творчі здібності у повній мірі [1].
У деяких дискусійних клубах студенти самі обирають власну роль у грі,
висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну
ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, беручи на себе відповідальність за
обране розв'язання. Викладач виступає як інструктор (ознайомлення з
правилами клубу, консультації під час проведення), суддя-рефері (корекція і
поради з розподілу ролей), тренер (підказки студентам для прискорення
проведення диспутів), головуючий, ведучий (організатор обговорення) [2].
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Сьогодні залишається актуальним принцип особистісного орієнтованого
підходу до викладання іноземних мов, коли викладач допомагає студентам
подолати сором'язливість, психологічний бар'єр і повірити у свої сили. Перехід
до нормативного, розвивального навчання надає викладачу іноземної мови
гнучкості під час побудови позааудиторного заходу, свободу дій у методикодидактичній діяльності. У своїй роботі ми намагаємося втілити сучасні
принципи навчання іноземної мови, до яких входять ігрові технології – один з
найкращих засобів вивчення мови, який допомагає вирішити такі важливі
завдання як створити психологічну готовність студентів до

мовного

спілкування.
Викладачі кафедри сучасних мов навчають студентів приймати креативні
рішення, уміти працювати самостійно та в команді, реалізовувати проектні
технології, подати себе в умовах конкуренції, відчути перспективу в житті.
Так, останнім часом ми почали використовувати проектні технології на
позааудиторних заходах. Проектна робота – чудова можливість залучити
студентів до експерименту. Її мета – дати можливість студентам проявити себе
як найкраще, використовуючи набуті знання. Проектна робота допомагає
розкрити в собі таланти, позбутися комплексів, учить прислухатися до думок
інших, заохочує до креативного мислення, розвиває ініціативу, незалежність,
уяву, співпрацю.
Слід зазначити, що необхідно приділяти увагу забезпеченню базового
мінімуму навчання з раціональним співвідношенням видів мовленнєвої
діяльності враховуючи мінімальну кількість годин, відведених на вивчення
іноземної мови в технічному ВНЗ (одне заняття на тиждень, а іноді навіть одне
заняття на два тижні протягом трьох семестрів). Аудиторні заняття, на жаль,
доводиться присвячувати в основному вивченню відібраного граматичного та
лексичного матеріалу. Дуже важко розвинути достатню усно-мовленнєву
комунікативну компетенцію студентів у технічному ВНЗ. Вирішити проблему
формування

комунікативної

компетенції
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можливо,

навчаючи

усно-

мовленнєвого спілкування на додаткових (факультативних) заняттях, суттєву
частину яких складають позааудиторні заходи.
Таки чином, використовуючи позааудиторні заходи, як засіб активізації
вивчення іноземної мови студентами вищої школи, ми виходимо з основного
методологічного

принципу

навчання

комунікативності.

Виникає

необхідність

іноземній

мові

запровадження

–

принципу

позааудиторних

заходів які в свою чергу активізують діяльність студентів, допомагають їм
творчо мислити та самостійно здобувати нові знання. Під час проведення таких
заходів студенти поряд з мовними навичками та вміннями розвивають основи
логічного мислення, планування та здатність висловлювати й відстоювати свої
погляди.
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The main techniques and particularities of the curriculum activities in ESP
studying have been analyzed. The role, principles and meaning of the communicative
approach in language teaching have been described.
Key words: English for Special Purposes, communicative approach to language
teaching, curriculum activity, psychological aspect, update teaching technologies,
project work.

ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ СЛОВА: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
УДК 81’374:81’1
Філіппова Н.М.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Тлумачення слів у традиційних тлумачних словниках не завжди включає
інформацію, яка відображає процес пізнання. Існує декілька шляхів, які
пов'язані з оптимізацією словникової дефініції.
Ключові слова: когнітивна інформація, словник, асоціативний потенціал
слова.
Зацікавленість у проблемі дефініції слова пов’язана з декількома
факторами. По-перше, одним з важливих завдань сучасної лексикографії є
розробка формалізованих методів репрезентації лінгвістичної інформації у
словнику, оскільки сьогодні ми маємо справу тільки з комп’ютерними
словниками.
По-друге, все частіше можна почути призиви до більш глибокого
міждисциплінарного підходу до інтерпретації мови як специфічного феномену,
через посередництво якого можна зрозуміти природу особистості, її місце у
соціумі, її розуміння світу навколо себе.
Взагалі поняття стає доступним і зрозумілим тільки тоді, коли воно
номіновано терміном або коли воно описано за допомогою дефініції,
спеціально побудованої фрази, речення. Зрозуміло, що поняття як ментальний
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конструкт знаходиться на одному оптологічному рівні, а термін та дефініція як
словесні конструкти – на іншому. Термін дорівнює своїй дефініції, а дефініція
передає основний смисл поняття. Отже, слово номінує поняття і визначається
за допомогою дефініції. Дефініція вважається своєрідним результатом процесу
визначення поняття, вона повинна давати мінімум даних, необхідних для
розуміння сприйняття та відділення окремих понять.
О. В. Суперанська надає огляд підходів до визначення такого поняття, як
дефініція, а також огляд підходів до визначення можливих класифікацій
дефініцій. Вона підкреслює, що: дефініція значною мірою обумовлює зміст
самої наукової теорії.
а) дефініція у науці взагалі представляє невід’ємну частину будь-якої
наукової теорії;
б) для термінологічного стандарту необхідні інтенсіональні дефініції,
оскільки вони вербально фіксують ознаки понять, виходять з найближчого
родового поняття і видових відмінностей, які відокремлюють дане поняття від
інших понять даного роду;
в) екстенсіональні дефініції перераховують всі види роду або всі частини
цілого [7, с. 162-171].
На семантичному рівні тлумачення структуроване, оскільки значення
можна розподілити на смислові елементи, семи, тому можна виявити способи
їхньої репрезентації на формально-синтаксичному рівні. Так, наприклад, для
створення автоматичного аналізу словникових дефініцій іменників, які
представляють лексико-семантичні групи назв споруд і знарядь праці,
об’єднаних спільною семантичною семою функціонального призначення, в
Українському мовно-інформаційному фонді НАНУ запропонували свій варіант
компонентного аналізу тлумачень іменників досліджуваних груп. Вони
представили цілісну семну структуру у вигляді формули: W=СД+Ч+A+M+Ф, де
СД (семантична домінанта) – обов’язковий конституант тлумачення, що
зараховує реалію до вищого поняттєвого рівня (родова ознака); Ч (час) –
семантичний факультативний компонент зі значенням часової категорії; А
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(атрибут) – факультативний семантичний компонент на позначення зовнішніх
ознак, притаманних реалії; М (місце) – факультативна сема, що характеризує
просторове розташування реалії; Ф (функція призначення) – факультативний
семантичний компонент, який вказує на функціональне призначення реалії, її
використання. А на основі виявлених способів формальної репрезентації
компонентів даного типу тлумачень була створена автоматизована система
аналізу тлумачних структур [6, с. 85].
Отже, один з можливих засобів опису лексичного значення – це
словникова дефініція, тому що вона може відобразити головні інформаційні
характеристики об’єкта, явища, процесу, визначити їх місце серед інших
об’єктів, явищ, процесів, виділити їх системні особливості. Взагалі більшість
лінгвістів вважають, що тлумачення або опис значення слова – це спроба
вивести його дефініцію [1, с. 6]. Автори монографії “Основи термінознавства”
наполягають на тому, що дефініційний опис і дефініційний аналіз значень
лексичних одиниць природної мови – необхідна основа словника значень, котра
базується на мовній реальності, а не на всьому змісті поняття. Крім того, вони
підкреслюють, що саме тлумачний словник дозволяє об’єктивувати значення
слова,

зафіксувати

його

у

вигляді

дефініції.

У

тлумачному,

чи

термінологічному словниках фіксується сукупність ознак предмета, необхідна й
достатня для його виокремлення серед інших предметів, інші ж ознаки
належать до галузі енциклопедичних даних про предмет і не повинні
наводитись у таких словниках. Тому вони приєднуються до тези про те, що
“мінімальна дефініція значення будь-якої одиниці – це перелік семантичних
компонентів, необхідних і достатніх для відмежування (в парадигматичному
плані) даного значення від значень усіх інших одиниць мови” [4, с. 58].
Таким чином, лексикографічне тлумачення представляється універсальним
інструментом семантичного аналізу слова. Слово, як відомо, виконує особливо
роль у мовній системі оскільки воно є основною мінімальною одиницею,
необхідним інструментом пізнання світу, тобто воно потребує адекватний опис
і тлумачення. Один з актуальних підходів до визначення значення слова
95

полягає у тому, що словникова дефініція набуває когнітивного характеру. Це
означає, що дефініція може мати не тільки семантичну, а і пізнавальну
інформацію. В її структурі можна відобразити мовну картину світу, яка
породжується свідомістю людини у зв’язку з її практичною діяльністю. Саме
людським фактором пояснюється вибір назви об’єкта чи явища, а також спосіб
його опису, що відображає практичне використання відповідного об’єкту,
оскільки “тлумачення містить не довільний набір об’єктивної інформації про
реалію, а лише відфільтровані лінгвістичною компетенцією семантичні
компоненти (ознаки), необхідні й достатні для розуміння позначеною лексемою
реалії. У цього плані тлумачення виступає розгорнутою структурою плану
змісту лексичної одиниці і є найефективнішим способом аналізу та синтезу
смислової сторони слова” [5, с.84].
Головна мета когнітивної дефініції полягає у тому, щоб відповісти на
питання про засіб сприйняття даного об’єкта мовцями, тобто про спосіб
пізнання, категоризації, характеристики, оцінки, які представлені в даній мові,
та відобразити не суто наукове, а повсякденне знання про даний об’єкт у
пересічного носія даної мови.
Традиційне тлумачення базується на науковості відображення значення
слів, які належать до основного словникового фонду та мають давню традицію
використання

у

мові.

Традиційна

лексикографічна

дефініція

носить

безособовий, формальний, об’єктивний характер. Наприклад:
Moon –

1. the earth’s only known natural satellite and next to the sun the

most conspicuous object in the heavens shining by the sun’s reflected light, revolving
about the earth from west to east in about 29

days with reference to the sun or about

27 days with reference to the stars. Having a diameter of 2160 miles and a mean
distance from the earth of about 238,857 miles, a mass about one eightieth that of the
earth and a volume about one forty-ninth and rotating as it revolves so that it always
presents nearly the same face to the earth;
2. the time of a synodic month;
3. something that resembles a moon [8, с. 1466].
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Луна – 1. небесное тело, спутник Земли, светящийся отраженным
солнечным светом;
2. спутник любой планеты;
3. лунный камень (род прозрачного зеленоватого полевого шпата) [5, с.
268].
Когнітивно-орієнтована дефініція включає інформацію про те, як
позамовна дійсність інтерпретується комунікативним співтовариством, які
асоціації викликає це слово, які ознаки об’єкта є найважливіші для носія даної
мови. Вона дозволяє представити розуміння слова на основі суб’єктивного
сприйняття його даним співтовариством, тобто показати зв’язки переносних
значень з основним у лінгвокультурі даної нації, включити всі компоненти, які
закріплені у колективній свідомості носія даної мови.
Богданова Л. І. порівняла традиційне тлумачення слова солнце на основі
даних словника С. І. Ожегова та показала методику когнітивно-орієнтованого
лексикографічного опису цього слова для російськомовного співтовариства. “В
словаре С. И. Ожегова, например, обнаруживаем, что широко употребительная
лексическая единица солнце толкуется как ’небесное светило – раскаленное
плазменное тело шарообразной формы, вокруг котрого обращается Земля и
другие планеты’. В этой дефиниции есть элементы специального знания
(раскаленное плазменное тело, шарообразная форма и др.), но нет и намела на
то, какие ассоциации вызывают это слово в сознании ражового носителя языка,
какие признаки объекта являються наиболее важными” [2, c. 66]. Вона вважає,
що когнітивна дефініція повинна відобразити унікальність цього об’єкту, його
форму, місце розташування, якості, дії. Аналіз використання даного слова в
російській мові дозволяє зробити такі висновки:
1. Сонце – найяскравіше світило на небі (солнечный день – солнечный
человек, солнечное настроение).
2. Сонце має круглу форму (пісня “солнечный круг”).
3. Сонце зігріває, дає світло (греться на солнце).
4. Сонце – символ щастя, радості.
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5. Рух сонця – це міра часу (сонце встает утром, садится вечером).
5. Сонце – це обов’язкова умова нормального життя людини (занять место
под солнцем) [3, c. 66-67].
Отже, когнітивна дефініція повинна включати всі компоненти, які
закріплені в колективній свідомості носія мови, які або виражені у тексті, або
дозволяють себе виразити у тексті. Це може бути послідовність відповідей на ті
питання, які може задати будь-який носій цієї мови, а тобто когнітивна
дефініція – це своєрідна розповідь про фрагмент світу, який оснований на
мовних фактах і підтверджений різними цитатами.
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Filippova N.M. Problem of definicii of word: kognitivniy aspect
The definitions of words in traditional dictionaries do not always include the
information which reflects the process of human perception. There is a number of
ways of optimizing the structure of definitions.
Key words: cognitive information, dictionary, associative potential.

ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ГАЛУЗЕВИХ СЛОВНИКІВ
УДК 800(075.8)
Черницький В.Б., Мовчан Л.С.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Розглянуто

сучасні

підходи до розробки

термінологічних БД як

експериментальної основи комп’ютерної лексикографії. Продемонстровано
технологічні

засоби

порівняльного

аналізу

існуючих

словників

із

кораблебудування з метою формування й практичної перевірки загальних
методологічних принципів розробки галузевого електронного словника.
Ключові

слова:

словник,

електронний

словник,

терміносистема,

термінологічний еквівалент.
Метою статті є аналіз сучасних підходів до розробки термінологічних
словників

з

точки

зору

їхньої

лексичної

наповненості,

предметної

орієнтованості та програмної бази, продемонструвати переваги й недоліки
існуючих методологічних засад щодо проектування, розробки та підтримки
лексикографічних

БД

на

матеріалі

порівняльного

вивчення

існуючих

“паперових” та електронних словників із суднобудування. Використання
технологічних засобів порівняльного аналізу словників створить підґрунтя для
підвищення професійного рівня в навчанні й оволодінні навичками й уміннями
читання фахової науково-технічної літератури та науково-технічного перекладу
через якісне поповнення особистих користувальницьких словників.
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Оскільки предметом нашого аналізу є терміносистема суднобудування, то,
природно, об’єктом роботи стане українська, англійська та російська
професійно орієнтована мова та мовлення із суднобудівної тематики.
Матеріалами дослідження англійською мовою є періодичні англійські,
американські та міжнародні, порівняно “свіжі” журнали (Shipping World, Marine
Engineering, Shipbuilder), які можна знайти в бібліотеках нашого університету
та в діючих залишках закладів суднобудівної промисловості, таких як ЦКБ
“Чорноморсуднопроект”, “Казенное конструкторское бюро”, суднобудівний
завод “Варданярдз”, а також в мережі Інтернет, галузеві англо-російські та
російсько-англійські

паперові

словники.

Матеріалами

для

перевірки

терміносистеми та пошуку іншомовних еквівалентів є навчальні посібники,
монографії, специфікації, стандартизовані терміни на суднові системи,
пристрої, вироби, які застосовуються в суднобудівній практиці.
Щодо

матеріалів

для

встановлення

та

перевірки

досліджуваної

терміносистеми українською мовою, вони стали найбільш вузьким місцем в
нашій роботі, оскільки прийшлося задовольнятися тим, що маємо, а саме:
— український національний лінгвістичний корпус (УНЛК);
— українсько-російсько-англійський

словник,

розроблений

фахівцями

нашого університету під ред. О. І. Кротова [1];
— існуючи термінологічні стандарти на терміни та визначення із
суднобудування (на кшталт ДСТУ 2337-94 Системи суднові і системи суднових
енергетичних установок. Терміни та визначення);
— посібники, які містять україномовні еквіваленти термінів за фаховими
програмами нашого університету (Михайлов Б.Н., Шарун Г.В. Методические
указания по выполнению практических заданий по конструкции корпуса судна.
Часть 1);
— англо-українські

словники

та

словники-мінімуми

для

деяких

спеціальностей, розроблені в попередні роки студентами кафедри прикладної
лінгвістики,

а

саме

“Малотоннажне

суднобудування”

(Н.

Попова),

“Океанотехніка” (О. Левченко), частково “Яхтинг” (К. Євенко), “Суднові
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пристрої” (О. Юрченко), “Зварювання” (Н. Лисевич), “Типи суден” та,
частково, “Конструкція корпусу” (О. Змієвська) тощо;
— матеріали єдиного журналу суднобудівної тематики “Шкіпер”, статті в
якому надруковані українською та, частково, російською мовами;
— матеріали

анкетування

фахівців

випускаючих

кафедр

нашого

університету.
Але всі вказані матеріали потрібують спеціального аналізу з точки зору
їхньої термінологічної надійності, точності та навіть доречності виходячи з
часу їх видання, методики укладання та принципів систематизації.
Тому почнемо із паперових словників. Ми нарахували всього 14 словників
обраної тематики, виданих у різні часи [2]. У старих словниках, таких авторів
як С.С. Белкина, А.Е. Десова, А.М. Таубе, В.А. Шмидт, Н.Н. Горский і В.И.
Горская, П.А. Фаворов, ми зустріли багато застарілих термінів та таких, які вже
вийшли з ужитку (наприклад, ‘to lay the keel’ - “закласти кіль”, осількі в
сучасному секційному збиранні поняття закладання цілісного кілю втратило
сенс).
Двомовний словник під. ред. Н.М.Елагина містить 40,000 термінів та їхніх
англійських еквівалентів і синонімів. Саме по собі вживання синонімів не
знижує цінність лексикографічного продукту, проте їхня надмірна насиченість
розмиває термінологічну основу відповідностей, і нерідко вводить користувача
в оману. Крім того, при такому підході неясно, який з наведених синонімів є
найбільш уживаним за таким визначальним критерієм як частотність.
Наприклад, до словникової статті “галс” у наведеному словнику подано
п'ять еквівалентів (tack, ratch, board, traverse, lap), а у словосполученнях
з'являється ще три - free reach, check line of sounding, cross leg. Досить повно
представлені елементи конструкції корпусу, які вживаються і сьогодні, але,
безумовно, відповідають рівню розвитку кораблебудування на момент
створення словника. Крім того, даний лексикографічний продукт, з точки зору
термінологічної системності, містить велику кількість загальнотехнічних
термінів, термінів з обчислювальної техніки, математики, фізики, які, можливо,
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і можуть полегшити працю перекладача, але ніяк не відповідають вимогам
термінологічної системності, що пред'являються до сучасних словників.
Навіть поверхневий аналіз словника П.А.Фаворова також приводить нас до
висновку про його несистемність стосовно єдиного (хоча й комплексного)
термінологічного поля, яке винесено у назву, тобто “суднобудування та
морської справи”. Наприклад, терміни "add", "addend", "effect", "compression",
"main charge", "characteristic", "stage" тощо. При цьому слід відзначити, що
словник є досить об'ємним і містить понад 50,000 словникових статей. Але рік
видання (1983) сам по собі є безперечним свідоцтвом його відносної
архаїчності, зважаючи навіть на повільну динаміку розвитку галузі. І насправді,
перевірка на присутність нових понять у даному словнику, які з'явилися
впродовж

чотирьох

останніх

десятиліть,

-

типів

суден,

обладнання,

технологічних підходів,- а точніше їхня відсутність у словнику, цілком
підтверджує нашу тезу.
Ряд паперових словників, наведених у списку цитованих джерел, не
аналізувалися, виходячи з ряду причин. Словник П.А. Грищука є занадто
примітивним з точки зору повноти терміносистеми, але, насправді, він і не
потрібує таких “ускладнень” з точки зору лексикографічної бази, оскільки є
орієнтованим на школярів старшого віку. Прикро зізнатися, але словники Б.В.
Подсєвалова й А.П. Фомина, Н.В. Барабанова, Е.Я. Городецької Е. Я., Г.Т.
Казанова не увійшли у поле зору нашого аналізу з причини їхньої
недоступності. На той час, коли вони друкувалися ще не існували такі
технологічні прийоми підготовки матеріалу, як електронний набір, зберігання й
підтримка електронних версій. В зв’язку з цим та повністю усвідомлюючи
слабкість тези “зробимо як можемо, якщо не можемо, як хочемо”, ми
виключили ці два словники із нашого розгляду.
Словники Н.Н. Горського та В.І. Горскої (з океанографії), та російськоанглійській воєнно-морський технічний словник є, з одного боку, застарілими, а
з іншого вузькоспеціалізованими, і тому за ознакою подібності термінологічної
системи знаходяться поза межами нашого аналізу.
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З нашого списку залишається останній словник, якій був складеним ще в
Германській демократичній республіці. Це німецько-російсько-англійський
Schiffbau-Schifffahrt-Fischereitechnik Technik-Worterbuch. У ньому нас цікавила
найбільше за все перша частина, а саме ‘Schiffbau’, тобто суднобудування,
оскільки експлуатація суден навіть у вузькїй галузі рибопромисловості не є
предметом розгляду. Отже, зробивши аналіз першої частини, яка представляє
для нас певний інтерес, можна дійти висновку, що також не всі існуючі терміни
стосуються теми суднобудування, а саме: аварія, агентство, арештувати,
багаж, метеорологічний код, койка, грузило, ґрунт, директор порту. Всі
наведені словникові одиниці – це лише мала частина таких, які наведені у
словнику й не мають відношення до зазначеної тематики.
Найбільш повним й адекватним з точки зору україномовного матеріалу для
нас є російсько-український словник термінів суднобудування, розроблений
вченими нашого університету під ред. О.І. Кротова, що існує як у паперовій,
так і в електронній версіях. Тому ми й розглянемо його більш детально.
Ретроспективний погляд на історичне середовище створення цього
продукту показує, що формуванню україномовної термінологічної системи в
нашому університеті передувала досить кропітка співпраця групи вчених і
викладачів з Інститутом Української мови НАНУ по виділенню україномовної
суднобудівної термінологій. Це було досить нелегке завдання, тому що
історично суднобудування на території України реалізувалось за часів
Катерини Другої і Потьомкіна в російськомовному оточенні, коли в нові центри
кораблебудування Миколаєва і Херсона, завозились майстерний люд та
ремісники з російських промислових областей.
Таким чином, на відміну від інших вузів України, де в навчальному
процесі завжди спирались на знані українські терміносистеми основних
дисциплін, це стало значною проблемою кораблебудівної освіти при вирішенні
проблем переходу на викладання усіх дисциплін державною мовою в
Миколаївському кораблебудівному інституті, який за часів СРСР навіть
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структурно був підпорядкований міністерству вищої освіти СРСР, а не
міністерству освіти України.
Взагалі, слід визнати цю розробку особливо корисною й цінною у зв’язку з
майже повною відсутністю української термінологічної бази суднобудівництва
на час проголошення незалежності України, тому що з часів існування
Російської імперії, а пізніше, в радянські часи, відомі тенденції і навіть
законодавчі акти в галузі мовної політики ніяк не сприяли збереженню
національних мов, а тим більше технічної термінології. На жаль, таке
відношення не стає анахронізмом і в наш час, коли поступовий процес
становлення національної мови стає заручником цілком хибних політичних
рішень про законодавче введення так званих регіональних мов. Але хоч ця
довідка й стосується всіх рівнів функціонування мови, все ж таки повернемось
до суті.
Звісно, що одним з основних критеріїв оцінки термінологічного або
тематичного словника є аналіз співвідношення в ньому словникових статей, що
належать до названої терміносистемі, і тих, які виходять за її межі і охоплюють
суміжні, - загальнонаукові, загально технічні та інші лексичні поля.
Проаналізуємо вибірково обрані сторінки 6, 16, 60 із розглянутого словника.
Із 41 терміна шостої сторінки словника, 33 словникових статті виходять за
рамки терміносистеми, яка винесена в назву словника, і належать до
загальнотехнічної та математичної лексики, хоча автори в передмові й вказують
на цей факт: “Він [словник - В.Ч.] містить також деякі терміни суміжних наук:
фізики, хімії, математики." Однак, співвідношення явно не на користь
термінологічної лексики. Це слова, типу:
абразивний знос – абразивный износ
абразивний матерiал – абразивный материал
абсолютний – абсолютный
абсорбент – абсорбент
АБС-пластик – АБС-пластик
Абсциса- абсцисса
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абсциса центра величини – абсцисса центра величины
абсциса центра ваги – абсцисса центра тяжести
аванс – аванс
аварiйна радiостанцiя – аварийная радиостанция
аварiйне постачання – аварийное снабжение
аварiя – авария
автокар – автокар
автоколивання – автоколебания
автоматизацiя – автоматизация
автомобiлевоз – автомобилевоз
автозчеп – автосцепка
автотрансформатор – автотрансформатор
Із 45 словникових входів на стор. 16 двадцять слів відносяться до назв
матеріалів (брезент, бронза), якості виробництва (брак виробничий), загальних
фінансово-економічних відносин (брокер, брокерські фірми), організації
виробництва (бригадна форма організації відносин, бригадир) та загально технічних назв (брандспойт, брус) і стосуються загальнотехнічної та
економічної лексики організації суднобудівного виробництва. Тільки двадцять
п'ять статей безпосередньо відносяться до суднобудівної та загальносуднової
термінології:
Із 44 слів на сторінці 60 двадцять п'ять словникових статей також не
належать до терміносистеми суднобудування, наприклад: кабель,картель,
картер, картон, картка, касса, кассета, каталог, категорiя, катет шва,
коток, котушка, якостi льодовi, квадрат, квалiметрiя, квалiфiкацiя, квитанцiя
тощо.
Таким чином, середнє арифметичне число слів, які не належать даній
терміносистемі, із загальної суми 130 слів на трьох випадково обраних
сторінках становить 78 слів. Для наочності, в процентному відношенні це
становить 60%, що само по собі свідчить не на користь термінологічного
словника.
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Крім словників суднобудівної тематики, також було розглянуто велику
низку журналів під назвою “Skipper”. Всі журнали сконцентровані на розкритті
однієї теми – сучасного малотоннажного суднобудування та яхтингу. Слід
зазначити, що це єдиний журнал, присвячений цій тематиці, який друкується
(хоча й частково російською) українською мовою. І отже, треба відмітити, що
всі статті насичені новітніми термінами, які не зустрічаються в суднобудівних
словниках або через давні роки цього видання або через недосконалість.
Вибірка термінів з цих журналів також увійшла до матеріалу термінологічних
підсистем

електронних

словників,

розроблених

випускниками

нашої

спеціальності.
Треба відмітити, що деякі терміни не можуть вважатись усталеними,
наприклад, “углибка”, тому що навіть в одному й тому ж випуску паралельно
вживається термін “осадка”, який є типовим запозиченням із російської мови.
На основі зробленого аналізу термінологічного складу підгалузевої
лексики із різних аспектів суднобудування та експлуатації суден ми можемо
зробити висновок про помітне відставання українського і, на разі, російського
словникарства у наповненні словникової бази шляхом опрацювання нових, а в
англомовні літературі вже усталених термінів, які відображають реальні
технологічні зрушення в галузі суднобудування та морських перевезень.
Наприклад, на початку 2000-х років з’явився чіткий внутрішній розподіл
на динамічному ринку таких нових розповсюджених типів суден, як танкерів
для перевезення сирої нафти та балкеровозів. Вони містили типи, які в якості
термінів використовуються у всіх англомовних або міжнародних документах, в
залежності від розміру та обмежень стосовно районів плавання:
Handy та Handymax – традиційно "робочі лошадки" на ринку перевезень
суховантажних навалочників, з яких Handy ті більш новітні типи Handymax
залишаються популярними у верхніх обмеженнях дедвейту до 50,000 тон. До
цієї ж категорії належать невеликі нафтоналивні танкери; (проективна лексика
теж може бути корисною для подальшої термінологічної праці, тому ми й
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робимо таку спробу подання українських або російських назв: Зручний та
Зручний-макс.
Panamax (термін Панамакс є найстарішій серед термінів підгрупи, саме як
і тип судна, який вже давно будувався на вітчизняних верфях; він стосу-ється
як суховантажних суден, так і танкерів. Найбільша довжина не переви-щує
275м, ширина – не більш 32 м. Середній розмір таких суден близько 65,000т.
Capesize – цей тип стосується суден з недостатньо чітко розробленим
стандартом, які мають таки спільні характеристики, що унеможливлюють їхнє
проходження Панамським та Суецьким каналами не за рахунок тоннажу, а
тому, що вони мають перевищення за розміром. Такі судна обслуговуються на
великих глибоководних терміналах, які перероблюють сировину – руду та
вугілля. Із-за неможливості використання ними двох названих каналів, такі
судна проходять через мис Горн та мис Доброї Надії, звідки вони й дістали свої
назви. Їхні розміри коливаються між 80,000 та 175,000 двт; (в проективній
лексиці можна прийняти термін – мисовики (в однині – мисовик);
Aframax – танкер стандартних розмірів між 75,000 та 115,000 двт.
Найбільший танкер цієї групи згідно із системою оцінювання AFRA (Average
Freight Rate Assessment). (Афра-макс через дефіс, щоб не викликати помилкову
асоціацію з африканським континентом);
Suezmax – цей стандарт, який репрезентує обмеження Суецького каналу,
виник до 1967 року, коли він міг обслуговувати танкери з максимальним
дедвейтом 80 000 тон. За рахунок модернізації каналу після його тимчасового
закриття в період арабсько-ізраїльскої війни між 1967 та 1975 його
спроможність дозволяла прохід суден у 150 000 двт. На разі розглядається
можливість його розширення до проходу суден 250 000 двт. (Суецмакс – за
аналогією із Панамакс);
VLCC (Very Large Crude Carriers) - від 150 000 до 320 000 двт. ОБНРВ –
очень большой нефтерудовоз (укр. ДВНРВ), или СБНРВ – сверхбольшой
(росс.м.), (укр. - надвеликий нафторудовоз - НВНРВ);
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ULCC (Ultra Large Crude Carriers) – від 300 000 до 550 000двт (УВНРВ).
Такі судна використовують для транспортування сирої нафти на довгих лініях
із Перської затоки до Європи, США та Східної Азії (повз мис Доброї Надії та
через Малаккську протоку). Занадто великі розміри таких суден потрібують
спеціально пристосованих терміналів.
Q-Max це окремий тип судна, - газовоз мембранного типу для перевезення
зрідженого природного газу. “Q” – означає Катар, а “Max” відноситься до
максимального розміру судна, здатного входити до доків термінала зрідженого
газу у Катарі. Судна цього типа є найбільшими перевізниками зрідженого газу у
світі. Вони мають розміри від 345 м довжиною, 53,8 шириною та висотою борту
34,7 м, углибкою біля 12 м. Зараз існує 14 суден даного типу.
Судно типу Q-Flex - також газовоз мембранного типу для перевезення
зрідженого природного газу. Але на відміну від попереднього типу, він
обладнаний бортовою системою повторного зрідження, яка переробляє газ, що
випаровується, зріджує його і повертає зріджений газ до вантажних цистерн
(тобто танків). Місткість судна Q-Flex – 210.000 куб.м. та 216.000 куб.м. Зараз
експлуатується 16 таких суден.
Декілька зауважень стосовно повноти терміносистеми, її системності та
взаємовідносин між поняттями. У більшості методичних посібників та
нормативних документів, які регламентують описання, побудову класифікації
та характеристики терміносистеми на терміні та визначення понять, вважається
за достатнє використовувати “ієрархічні та неієрархічні відношення” між
сутностями, ознаками, явищами та характеристиками.
Такий підхід є занадто узагальненим і недосконалим з точки зору сучасної
методики словникарства. Як відомо, однією з основних вимог стосовно
формування предметної галузі є повнота та системність відображення
інформації. При цьому в них закладено певні суперечності. З одного боку,
проблема забезпечення семантичної повноти термінів, які належать до
терміносистеми, вирішуються за рахунок:
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— зростання чисельності понять предметної області, тобто в кількісне коло
термінологічного

поля

потрапляють

загальнонаукові

терміни

і

слова

загальномовного значення, які супроводжують терміни в текстах;
— введення більш детальної класифікації понять;
— введення більш детальної класифікації відношень між певними
поняттями;
— побудови детальної багатобічної класифікації відношень між поняттями.
Саме перший підхід у декількох словниках, наведених вище, призвів до
ситуації, коли за рахунок зрозумілого намагання авторів зробити словник
якомога повнішим, став причиною порушень системності термінологічного
поля, що призвело до розмивання предметної галузі та колосального
збільшення обсягу первинного словника.
Звісно, що одним з основних критеріїв оцінки термінологічного або
тематичного словника є аналіз співвідношення в ньому словникових статей, що
належать до названої терміносистемі, і тих, які виходять за її межі і охоплюють
суміжні, - загальнонаукові, економічні чи загальнотехнічні лексичні поля.
Уведення детальної класифікації понять терміносистеми також приховує в
собі небезпеку відображення суб’єктивних поглядів експертів на ту чи іншу
предметну галузь. Саме цьому, на нашу думку, розподіл відношень лише на
“ієрархічні та неієрархічні” потребує уточнення. Не менш суттєвими є й такі
відносини як “род - вид” (гіперонім - гіпонім), (наприклад, суднова енергетична
установка включає в себе турбіну парову, турбіну газову, дизель), то-тожність
(поперечна балка набору – бімс), частина – ціле (система набору корпусу судна
містить книці, кіль, флори, переборки, шпангоути, бімси, кар-лінгси тощо)
речовина – складові (аустеніт містить твердий розчин вуглецю, легуючий
елемент тощо), дія – результат (обробляти кромки – зварний шов), об’єкт –
властивість (скула судна – місце найкрутішого вигину борта, який переходить у
носову або кормову частину), просторові зв’язки (елементи надбудови й
пропульсивного комплексу у корпусному блоці), асоціативність або суміжність
(витрило – піднімати, віддати – якір, попередження – штормове,
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проектування – автоматизація, накрениться – опрокинуться, rolling –
vibration damping).
Незважаючи на вказані

недоліки у формуванні словників цього

лексикографічного продукту, важливо підкреслити покриття термінологічних
полів у загальних, спеціальних та суміжних дисциплінах суднобудування у [1].
Найбільш прискіпливо систематизовані терміни “Економіки суднобудівного
виробництва та судноремонту”. З практичної й методологічної точки зору
найбільш простим способом виправлення помилок та прикрих ляпсусів у
процесі підбору українських термінів та їхніх англійських еквівалентів є
процедура порівняння терміна та його еквівалента за допомогою понятійної
(семантичної) бази. Це звичайна лексикографічна практика в процесах
компіляції

словників,

науково-технічному

перекладі

тощо.

Наприклад,

введення лексикографічної помети, - Ндп,- (неприпустимий до вживання) э
дуже корисним при створенні словників однієї групи мов, до якої належать
українська та російська мови.
Наприклад, еквівалентом поняття хитавиці на морі (качки на море – рос.
мова) у словнику [1] знаходимо два українських слова “качка” и “хитавиця”.
Цілком зрозуміло, що при порівнянні терміна з його еквівалентом у
семантичному рядку,

“качка” не може бути синонімом українського

еквіваленту. Скоріше за все, це невдале запозичення, яке потрібує введення
помети Ндп у наведеному словнику. Хоча, безумовно, це повноцінний термін
(або еквівалент терміну двомовного словнику) в лексичному полі, скажімо,
“свійських птахів” поряд з назвами “качур” та “каченя”. Тому виключно
правильним еквівалентом залишається “хитавиця”. В тому ж самому
термінологічному підрозділі (“Теорія корабля”) знаходимо ще один досить
цікавий еквівалент одного із видів хитавиці - “рискання”. Вочевидь, це є
русифіковане запозичення із російського терміну “рыскание”. До речі, й для
нього не знайшлося підтвердження українського використання у найбільш
повному корпусі української мови УНЛК який побудований на аналізі десятків
мільйонів слововживань. Але навіть таке методологічне посилання було б
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зайвим, якщо б ми використали більш простий, “ручний” спосіб – порівняння за
допомогою понятійної бази. Саме це демонструє цілком очевидну образну
основу терміна - поперемінні рухи носа судна в горизонтальній площині,
залежно від дії вітру та утримання на курсі за допомогою рульового пристрою.
Тобто, такому термінові може бути співвіднесена образність українського
еквіваленту – “нишпорення”.
За допомогою вказаних відношень, як свідчить наш досвід, можна
створити достатньо повну класифікаційну систему, іншими словами –
онтологічну схему предметної галузі, яка є одночасно початком і кінцем
систематизації будь якого термінологічного поля. І це цілком вкладається у
сучасне поняття сучасної нелінійної, а саме, ризоматичної логіки сприйняття
навколишнього світу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ЛАТИНСЬКОЇ
МОВИ
УДК 378.147:811.124
Шаманова Н.Є.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті розглядаються особливості організації самостійної роботи
студентів з латинської мови, її типи та види. Аналізується доцільність
впровадження та роль у підвищенні мотивації вивчення латинської мови.
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Ключові

слова:

самостійна

робота,

репродуктивний

тип,

реконструктивний тип, творчий тип.
Реалізація положень Болонської декларації, інтеграція в Європейське
співтовариство,

модернізація

вищої

освіти

зумовлюють

удосконалення

організації навчального процесу, технологій, форм і методів навчання.
Виконання цих завдань вимагає пошуку шляхів удосконалення навчальновиховного процесу, розроблення нових методів та форм взаємодії викладача та
студента.
Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно,
завдяки власному досвіду, думці і діям, будуть насправді міцні. У процесі
викладання навчального матеріалу засвоюється 15 % інформації, що
сприймається на слух, 65 % - на слух і зір. Якщо навчальний матеріал
опрацьовується власноручно, самостійно (індивідуально) виконується завдання
від його постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше
90% інформації [1]. Саме тому вища школа поступово, але неухильно
переходить від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною
діяльністю, формування в студентів навичок самостійної творчої роботи,
здатності до прийняття відповідальних конструктивних рішень. Головну роль в
цьому відіграє самостійна робота студентів, яка є невід’ємною складовою
сучасних навчальних технологій. Самостійна робота є не лише однією з форм
організації навчального процесу, але й ефективним засобом активації
пізнавальної діяльності студентів.
Обмежена навчальним планом кількість годин з латинської мови на
спеціальності “Прикладна лінгвістика” змушує перенести певну частину роботи
з дисципліни на самостійне опрацювання. Відомо, що організація самостійної
роботи, як і будь-якого іншого виду навчальної діяльності, починається з
планування. У робочу програму з латинської мови, що забезпечує оптимальну
організацію всього навчального процесу, ми включаємо теми, винесені на
самостійне опрацювання. В організації і плануванні самостійної роботи з будь113

якої дисципліни особливо важливо правильно визначити обсяг і структуру
змісту навчального матеріалу, який виноситься на самостійне опрацювання,
розробити методичне забезпечення самостійної роботи студентів.
Досвід роботи дозволяє стверджувати, що стрижневим компонентом
організації самостійної роботи першокурсників виступає упорядкована система
завдань, що сприяє засвоєнню і закріпленню базових понять дисциплін, а також
формуванню вмінь працювати з довідковою, додатковою літературою,
першоджерелами. Так, наприклад, вивчення латинської мови на першому курсі
спеціальності “Прикладна лінгвістика” передбачає певні види самостійної
роботи, а саме:
- вивчення нового матеріалу (читання та конспектування джерел
інформації)
- поглиблене вивчення матеріалу (підготовка до практичних занять,
контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань)
- вивчення матеріалу з використанням елементів творчості (складання
рефератів, повідомлень, проведення презентацій)
Вже з першого заняття студентам роз’яснюється сутність самостійної
роботи з підручником, яка полягає в тому, що опанування нових знань
здійснюється шляхом серйозного вивчення матеріалу та його усвідомлення, а
отже, іде формування вміння працювати з науковою літературою. Для студентапершокурсника надзвичайно важливим і необхідним в подальшій діяльності є
формування навички самостійної роботи з друкованим текстом. На жаль,
далеко не кожен студент набуває такі навички в школі.
Результатом такої самостійної роботи є конспект, складання плану,
таблиці, схеми з певної граматичної теми з подальшим їх обговоренням на
аудиторному занятті.
Ефективним в самостійній роботі є виконання індивідуальних завдань з
певної теми. Планування кожного заняття з латинської мови передбачає
декілька варіантів карток з індивідуальними завданнями для вдосконалення
навичок граматичного аналізу, порівняння мовних явищ латинської та сучасної
114

мови (англійської, української), навичок роботи із словником іншомовних слів,
аналізу походження слів тощо. Підготовка та написання реферату та його
презентації є завершальним етапом вивчення курсу латинської мови. Цей вид
самостійної роботи передбачає творчий підхід студентів до опрацювання
наукової літератури, складання плану, визначення основної та другорядної
інформації. При виконанні роботи такого типу відбувається накопичування
студентами нового досвіду діяльності на рівні оволодіння елементарними
методами дослідження, закладаються основи вироблення навичок застосування
цих методів на широке коло споріднених дисциплін.
Щодо типів самостійної роботи ефективними при вивченні латинської
мови можна назвати наступні:
1. Репродуктивний – містить завдання на відтворення знань та вмінь. Всі
дані для пошуку інформації та спосіб виконання дається в інструкції. До цього
типу відноситься виконання вправ з підручника після аудиторних занять, аналіз
граматичних форм, вивчення лексики, крилатих висловів і т.і.
2. Реконструктивні – його характерною ознакою є те, що вже в самому
завдання дається загальна ідея виконання, а студенту необхідно розвинути її в
певний спосіб відповідно до умов завдання. До цього типу відносяться робота з
текстами латинською мовою, переклад їх з аналізом граматичних та лексичних
особливостей; робота з лексикою, яка вивчається, на основі білінгвістичних
зіставлень з українською або російською мовами; вивчення історичних фактів
та особливостей культури Стародавнього Риму, які зустрічаються в текстах для
перекладу та крилатих висловах, які заучуються.
3. Творчий – проявляється бачення проблеми, здатність знайти новий
спосіб виконання завдання, альтернативність мислення. Це написання
повідомлень, рефератів, доповідей. Теми рефератів визначені таким чином, щоб
відобразити

певний

етап

розвитку

культури

народу

Стародавнього

Риму,визначити роль латинської мови в гуманітарній освіті та провести мовні
паралелі з англійською мовою. Виконання такого типу самостійної роботи
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допомагає мотивувати вивчення студентами латинської мови та набути
лінгвістичну та соціокультурну компетенцію.
Ефективність самостійної роботи забезпечується чіткою організацією та
контролем самостійної роботи, створенням необхідних умов для самостійної
роботи (бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи, мережа Інтернет);
доцільними формами, методами і засобами навчання; навчально-методичним
забезпеченням, тощо.
Результативність самостійної роботи студентів з латинської мови багато в
чому визначається наявністю активних методів її контролю. Для цього нами
було розроблено низку текстів з кожної теми для поточного контролю, тобто
регулює відстежування рівня засвоєння матеріалу на аудиторних заняттях,
тести для проміжного контролю після закінчення вивчення модуля, тести для
підсумкового контролю в кінці семестру та навчального року.
Дуже корисним, на наш погляд, є тестовий контроль знань і умінь
студентів, який відрізняється об’єктивністю, економить час викладача, значною
мірою звільняє його від рутинної роботи і дозволяє більшою мірою
зосередитися на творчій частині викладання, має високий ступінь диференціації
студентів по рівню знань і умінь і дуже ефективний при реалізації рейтингових
систем, дає можливість значною мірою індивідуалізувати процес навчання
шляхом підбору індивідуальних завдань для практичних занять, індивідуальної
і самостійної роботи, дозволяє прогнозувати темпи і результативність навчання
кожного студента.
Тестування допомагає викладачу виявити структуру знань студентів і на
цій основі переоцінити методичні підходи до навчання по дисципліні
індивідуалізувати

методичні

підходи

до

навчання

по

дисципліні,

індивідуалізувати процес навчання.
Але не всі ще студенти, особливо першокурсники, готові реалізувати
принципи самостійної поза аудиторної роботи, оскільки цей вид діяльності
сприймається

ними

не

як

необхідність

професійного

й

особистого

самовдосконалення і як необхідна реалія сучасної освіти, а як певне поза
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навчальне навантаження, яке вони зводять до мінімуму чи ігнорують взагалі.
Отож, необхідно виробити у них усвідомлення того, що самостійне навчання це передусім спосіб самовдосконалення, робота над собою, розуміння
необхідності, яка дозволяє студентові розвивати свої знання, навички, уміння,
здібності і творчий потенціал.
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ПРАВО
РОЛЬ ДІЛОВИХ ІГОР У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ
УДК 378.147
Джулай Г.Г.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Розглянуто сутність ділових ігор та їх роль у фаховій підготовці
майбутніх юристів у вищих навчальних закладах. Висвітлено основні функції
ділових ігор. Розглянуто та проаналізовано складові компоненти ділових ігор.
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Ключові слова: фахова підготовка, педагогічні технології, вищі навчальні
заклади, юридична освіта, ділові ігри.
У каждой игры свои правила
Йохан Хейзинга
Система вищої юридичної освіти в Україні нині набуває нового змісту і
змінюється відповідно до нових суспільних потреб (державно-правових,
політичних, економічних, культурно-освітніх тощо). Необхідність здійснення
правової реформи, створення ефективної системи правового забезпечення в
різних

сферах

суспільного

життя,

підвищення

якості

нормотворчої,

правоохоронної та правозастосовної діяльності, – все це висуває нові вимоги до
рівня підготовки правників у вищих навчальних закладах [1]. Актуальним
завданням стає пошук інноваційних форм і методів підготовки юристів: від
розроблення і введення в навчальні плани нових перспективних дисциплін до
впровадження інноваційних методик викладання правничих наук.
Соціально-економічні

перетворення,

що

відбуваються,

зумовили

необхідність корінного оновлення системі освіти, методології і технології
організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах різного типу.
Інноваційна спрямованість діяльності викладачів і вихователів, що включає
створення, освоєння і використання педагогічних нововведень, виступає
засобом оновлення освітньої політики. Ось чому методи інтерактивного
навчання набули значного поширення у процесі підготовки майбутніх юристів
[1].
Механізми

та

висококваліфікованих,

новітні

технології

конкурентоспроможних

допомагають
правників,

готувати
які

здатні

виконувати складні науково-дослідні, фахово-прикладні й творчі завдання.
Завданням вищої професійної освіти є підготовка фахівців певної галузі.
Традиційне навчання припускає проведення лекційних, семінарських і
практичних занять, а також самостійну роботу студентів. При цьому в ході
лекцій студенті одержують теоретичні основи знань з дисципліни, а вже на
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семінарських і практичних заняттях вони поглиблюють і закріплюють ці
знання. Проте дана система разом із позитивними сторонами має й істотні
недоліки. З часом одержані знання втрачаються, забуваються. А деякі знання з
практики виявляються непридатними. Особливо це стосується підготовки
юристів. Адже останніми роками в нашій країні йде активна законодавча
діяльність у самих різних галузях права. Багато норм піддалися істотним змінам
і коректуванню. Тому, почавши працювати, молодий фахівець потрапляє у
ситуацію, коли його знання виявляються застарілими або не відповідають
дійсності.
Аналіз навчально-виховної діяльності закладів освіти свідчить про те, що
незважаючи на ґрунтовні теоретичні розробки вчених, технологічний підхід у
практиці роботи вищої школи використовується недостатньо [1].
Велику роль відіграють проблемно-пошукові методи, навчання у малих
групах, пізнавальні ігри, засоби мультимедіа, кейс-технології, самостійна
робота студентів, та ін. [1]. З упровадженням у навчально-виховний процес
сучасних технологій викладачі все більш освоюють функції консультанта,
порадника, вихователя.
Аналіз стану використання педагогічних технологій у процесі фахової
підготовки майбутніх юристів засвідчив, що значне місце у навчальному
процесі займають ігрові методи [1].
Ігрова пізнавальна діяльність спрямована на розвиток умінь аналізувати
конкретні практичні ситуації і приймати рішення. В ході гри розвивається
творче мислення, а також шліфуються уміння асертивного спілкування.
Саме у процесі навчально-ігрової діяльності її учасники переживають
найрізноманітніші емоційно-психічні стани, що загострює їхні відчуття,
активізує внутрішні стимули, поглиблює пізнання, посилює прагнення до
навчання,

усуває

напруження,

втомлюваність,

відчуття

перевтоми,

невпевненість, сприяє самоутвердженню особистості, посилює її віру в свої
сили і можливості.
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Використання ділових ігор значно активізує діяльність майбутніх юристів,
допомагає проконтролювати рівень засвоєних знань та умінь.
Слід зазначити, що ділову гру необхідно відрізняти від інших активних
методів навчання та соціально-психологічного тренінгу. Треба визнати, що в
цьому питанні існує велика плутанина: терміни вживаються недбало і часом
такі різні методи як групова дискусія, рольові ігри та ділові ігри позначаються
загальнім поняттям "ділова гра". Труднощі полягають у відсутності тих
теоретичних критеріїв, на основі яких можна було б проводити порівняння [3].
Загальнодидактичний

аспект

ігрової

форми

розкритий

у

роботах

М.В.Кларіна. Зокрема, автор наголошує, що діловим іграм притаманна:
творчість, яка має імпровізаційний та активний характер; емоційність,
суперництво та конкуренція; наявність прямих або опосередкованих правил, які
відтворюють зміст гри, логічну послідовність її розвитку.
Ділова гра – це моделювання реальної діяльності у спеціально створеній
проблемній ситуації. Вона є "засобом і методом підготовки та адаптації до
трудової діяльності та соціальних контактів", методом активного навчання,
який сприяє досягненню конкретних завдань, структурування системи ділових
стосунків

учасників.

реальності,

Її

конструктивними

конфліктність

ситуації,

елементами

активність

є

учасників,

проектування
відповідний

психологічний клімат, міжособистісне та міжгрупове спілкування, розв’язання
сформульованих на початку гри проблем.
Ділова гра є комплексною, багатофункціональною дією, у межах якої
сполучено декілька взаємопов’язаних видів діяльності: аналіз і пошук
розв’язання проблем, навчання, розвиток, дослідження, консультування,
формування колективної діяльності.
Традиційні

ділові

ігри

мають

заздалегідь

розроблений

сценарій,

орієнтовані на вирішення типових проблемних ситуацій, мають на меті навчити
учасників гри оптимально розв’язувати ці проблеми [2].
Характерними
спрямованих

на

ознаками
розв’язання

ділових
проблем
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ігор
за

є:

отримання

короткий

результатів,

проміжок

часу;

зацікавленість учасників гри, а отже, й підвищена, порівняно з традиційними
методами,

ефективність

безпосередньо

перевіряє

навчання;
знання

науково-педагогічний

студентів,

їхню

працівник

підготовку,

уміння

розв’язувати проблеми.
Усі ділові ігри можна класифікувати за часом проведення (ігри без
обмежень часу, з обмеженням часу, в реальному часі); за оцінкою діяльності
(гру кожного учасника оцінюють або ні); за остаточним результатом (ігри з
жорсткими правилами та відкриті ігри); за завершальною метою (навчальні,
пошукові, констатуючі); за методологією проведення (рольові, групові,
імітаційні, організаційно-діяльнісні, інноваційні, ансамблеві); за сферою
використання (промислові, навчальні, кваліфікаційні).
Ділова гра, імітуючи окрему ситуацію, дає змогу розв’язувати конкретно
сформульовані завдання та проблеми, розробляти методи розв’язання проблем.
Вона має жорстоку структуру і правила, її головною функцією є вироблення
навичок та вмінь діяти у стандартних ситуаціях. Ділову гру використовують
для засвоєння нового та закріплення старого матеріалу з рівних позицій [2].
У вищому навчальному закладі застосовують різноманітні модифікації
ділових ігор: імітаційні, оперативні, рольові ігри, діловий театр, психосоціодрама.
Імітаційні ігри. На заняттях імітують діяльність певної організації,
підприємства, навчально-виховного закладу тощо. Можуть імітувати події,
конкретну діяльність людей (ділова нарада, обговорення плану) та умови, у
яких відбувається подія (зал засідань, кабінет керівника). Сценарій імітаційної
гри, крім сюжету подій, містить опис структури і призначення процесів і
об’єктів, що їх імітують.
Оперативні ігри. Допомагають відпрацювати використання конкретних
операцій, наприклад, методики написання твору, методики організації та
проведення тренінгових занять, специфіки обчислення тощо. Ігри цього виду
проводять в умовах, які імітують реальність.
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Рольові ігри. У них відпрацьовують тактику поведінки, дій, функцій і
обов’язків конкретної особи. Для проведення рольових ігор розробляють
модель-п’єсу ситуації, між учасниками розподіляють ролі.
"Діловий театр". Розігрують якусь ситуацію і поведінку людини в цій
ситуації. Студент має мобілізувати весь свій досвід, знання, навички, зуміти
вживатися в образ певної особи, зрозуміти її дії, оцінити ситуацію і знайти
правильну лінію поведінки.
Основне завдання методу інсценізації – навчити студентів орієнтуватися в
різноманітних

обставинах,

давати

об’єктивну

оцінку

своїй

поведінці,

враховувати можливості інших людей, встановлювати з ними контакти,
впливати на їхні інтереси, діяльність. Для ділових ігор цього виду складають
сценарій, де описано конкретну ситуацію, функції і обов’язки діючих осіб, їх
завдання.
Психодрама і соціодрама дуже близькі до рольових ігор і "ділового театру.
Це також театр, але вже соціально-психологічний, у якому відпрацьовують
уміння відчувати ситуацію в колективі, оцінювати і змінювати стан іншої
людини, уміння ввійти з нею в контакт. Такі види ігор найчастіше
використовують

у процесі підготовки

майбутніх учителів, соціальних

працівників, практичних психологів.
Як правило, ділова гра складається з таких етапів: ознайомлення учасників
гри з метою, завданнями та умовами гри; інструктаж щодо правил проведення
гри; утворення учасниками гри робочих груп; аналіз, оцінка та висновки
результатів гри.
На першому етапі – підготовчому – обґрунтовують вибір гри, визначають
ігрові цілі та завдання, формують проблемну ситуацію, розробляють сценарій
гри, готують інформаційний і методичний матеріал.
На другому етапі розглядають правила проведення гри та функції гравців.
Третій етап залежить від змісту та форми конкретної гри і полягає в
обговоренні учасниками гри поставлених проблем, прийнятті узагальнених
рішень, їхньому аналізові [2].
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Діяльність учасників гри оцінюється по трьох рівнях: діловому,
комунікативному, етичному. Діловий рівень відображає ступінь підготовки,
засвоєння матеріалу і професійні знання слухачів. Комунікативний рівень
враховує культуру мовлення, лаконічність, логіку у відповідях, тобто
комунікативні якості мови. Етичний рівень включає манеру поведінки, уміння
пояснювати або доводити терпляче і тактовно, відповідати коректно, успішно
використовувати невербальні засоби дії на аудиторію.
Ділові ігри відносяться до категорії найскладніших форм групової роботи.
Практика показує, що недостатньо підготовлені ігри швидше шкодять, ніж
приносять користь. Широке використання ділових ігор дає можливість для
обміну думками, виявлення розбіжності в інтерпретації тих чи інших
теоретичних ідей, та передбачає удосконалення комунікативної компетенції на
психолінгвістичному рівні [3].
Оптимальність процесу професійного становлення майбутніх фахівців, у
значній мірі забезпечується за рахунок використання у навчальному процесі
ділових ігор.
Отже, ділова гра належить до активних методів навчання, які забезпечують
активну творчу діяльність студента, створюють умови для підвищеної
мотивації та емоційності, розвивають критичне мислення.
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ДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ МОП 2006 РОКУ ПРО
ПРАЦЮ У МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ В УКРАЇНІ
УДК 341.225: 347.79
Дмитриченко І.В., Сандюк Г.О.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Проаналізовані деякі можливі наслідки набуття чинності Конвенції МОП
2006 року про працю у морському судноплавстві та визначені основні напрямки
щодо підготовки до ратифікації та імплементації її положень Україною.
Ключові слова: ратифікація, Конвенція МОП 2006 року про працю у
морському судноплавстві.
Значним кроком у напрямку всеосяжної міжнародної регламентації
діяльності з освоєння Світового океану є прийняття на 94-й (морській) сесії
Міжнародної організації праці (Женева, 23 лютого 2006 р.) Конвенції про
працю в морському судноплавстві [1, 2]. У такий спосіб був створений
погоджений акт, що охоплює всі сучасні норми існуючих міжнародних
конвенцій та рекомендацій про працю в морському судноплавстві, а також
основні принципи, що містяться в інших міжнародних конвенціях про працю.
Тому на практиці Конвенція МОП 2006 року про працю у морському
судноплавстві має назву “Зведена Конвенція” (далі – КМПС-2006).
Головне призначення КПМС-2006 полягає у тому, що цей документ має
стати ефективним інструментом захисту трудових і соціальних прав моряків.
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Державам-членам КПМС-2006 необхідно докласти суттєвих зусиль для
імплементації її вимог у національні правопорядки та забезпечити їхнє
дотримання.
Метою нашого дослідження є висвітлення значення КПМС-2006 для
регламентації праці моряків та особливостей її ратифікації та імплементації в
Україні.
Питання приєднання України до КПМС-2006 та вибору національних
форм і механізмів її імплементації має велике значення для України, яка
входить у десятку країн-постачальників робочої сили для світового флоту [3].
КПМС-2006 (стандарт А1.4 “Найом і працевлаштування”) зобов’язує
компетентний орган держави-постачальника робочої сили здійснювати суворий
контроль і нагляд за усіма службами найму і працевлаштування, що діють на
території держави та створити систему ліцензування або сертифікації служб
найму

і

працевлаштування

моряків.

Така

система

створюється

або

модифікується тільки після консультацій із зацікавленими організаціями
судновласників

і

моряків.

Конвенція

забороняє

службам

найму

і

працевлаштування моряків використовувати кошти, механізми або списки,
спрямовані на те, щоб перешкодити морякам одержати роботу, на яку вони
мають право відповідно до своєї кваліфікації, або утримати їх від цього.
Положення Конвенції встановлюють, щоб моряк не оплачував, прямо чи
опосередковано, повністю або частково, жодних комісійних або інших витрат
за набір і працевлаштування або за надання робочого місця, за винятком витрат,
які моряк несе у зв'язку з одержанням передбаченого національним
законодавством медичного свідоцтва, національної книжки моряка і паспорта
або інших аналогічних особистих проїзних документів (крім вартості віз, яку
покриває судновласник). Держава-член має забезпечити, щоб служби найму і
працевлаштування моряків, що діють на її території: вели й постійно
оновлювали список усіх моряків, набір і працевлаштування яких були
забезпечені ними (список повинен бути відкритим для перевірки з боку
компетентного органу); переконувалися в тому, що моряки інформовані про
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свої права та обов'язки, зазначені у трудових договорах, перед прийомом на
роботу, що вжиті належні заходи, які дозволяють морякам ознайомитися зі
змістом трудового договору перед його підписанням, і що вони одержали копію
цього договору; перевіряли, щоб моряки, найняті або працевлаштовані ними,
володіли кваліфікацією та мали документи, необхідні для виконання
відповідних робіт, і щоб трудові договори моряків відповідали чинному
законодавству й нормативно-правовим актам, а також колективному договору,
що є частиною трудового договору; переконувалися, наскільки можливо, в
тому, що судновласник має кошти для забезпечення захисту моряків від
небезпеки опинитися у скрутному становищі в іноземному порту; розглядали
будь-які скарги стосовно своєї діяльності та реагували на них, а також
інформували компетентний орган про неврегульовані скарги; створили систему
захисту у формі страхування або в іншій еквівалентній формі з метою
компенсації морякам грошового збитку, який вони можуть понести в результаті
невиконання

службою

набору

та

працевлаштування

або

відповідним

судновласником своїх зобов'язань перед моряками відповідно до трудового
договору.
Кожна держава-член має перевіряти, щоб судна, які плавають під її
прапором, дотримувалися вимог КПМС-2006, застосовуваних у рамках
національного законодавства.
Інспектори, яким надані належні повноваження, мають право: підніматися
на борт судна, що плаває під прапором держави-члена; здійснювати огляд,
перевірку або розслідування, які, на їхню думку, необхідні для того, щоб
переконатися в суворому дотриманні норм; вимагати, щоб були усунуті будьякі недоліки, а якщо в них є підстави вважати, що виявлені недоліки становлять
серйозне порушення вимог КПМС-2006 (включаючи права моряків) або значну
загрозу для охорони праці, здоров’я або для безпеки моряків, то забороняти
судну залишати порт до вжиття необхідних заходів.
Кожне іноземне судно, що заходить у порт держави-члена може бути
піддано

інспекції

з метою перевірки
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дотримання вимог КПМС-2006

(включаючи права моряків), що стосуються умов праці й життя моряків на
борту судна. Крім того КПМС-2006 встановлює вимоги до держав порту з
питань охорони здоров’я, медичного обслуговування на борту судна й на березі
(амбулаторне лікування хвороб і травм, стаціонарне лікування, стоматологічна
допомога, особливо в екстрених випадках тощо) та соціально-побутового
обслуговування моряків у портах заходу.
Кожна держава-член приймає свідоцтво про відповідність трудовим
нормам у морському судноплавстві та декларацію про дотримання трудових
норм у морському судноплавстві, необхідні, як першочерговий доказ
дотримання вимог КПМС-2006. Відповідно, інспекція в її портах, за винятком
випадків, передбачених у Кодексі, обмежується перевіркою цього свідоцтва та
декларації.
12 червня 2012 р. Швеція стала 28-ю державою світу, що ратифікувала
КПМС-2006. Швеція не лише імплементувала стандарти Конвенції в
національну практику, але й здійснює широку програму допомоги багатьом
державам світу для руху у цій сфері. Так, через Шведське міжнародне агентство
розвитку (SIDA) виділено 2 млн. доларів в рамках Партнерської програми
Швеція-МОП 2009-2013 рр. для технічної допомоги з питань Конвенції
(зокрема, здійснюється фінансова підтримка підготовки інспекторів з КПМС2006 у Міжнародному тренінговому центрі МОП у Турині (Італія) та видання
національних посібників з питань КПМС-2006, проведення національних
семінарів тощо) [4]. Для впровадження механізму КПМС-2006 у дію
вирішальними стали кроки Росії та Філіппін, які 20 серпня 2012 р. увійшли до
“тридцятки” країн, що її ратифікували. Необхідною умовою вступу КПМС-2006
в силу є закінчення одного року після її ратифікації 30-ма державами із
сукупним тоннажем торговельного флоту в 33 % від світового торговельного
флоту. Тому КПМС-2006 набуде чинності у серпні 2013 р.
КПМС-2006 не передбачає режиму найбільшого сприяння для держав, що
її не ратифікували. Відтак відсутність ратифікації Україною КПМС-2006 не
звільнятиме українські судна, що перебуватимуть під юрисдикцією держав127

учасниць Конвенції, від повного виконання її вимог, що істотно ускладнить
здійснення

торговельного

судноплавства

для

українських

суден.

Таке

становище ускладнює позиції громадян України на світовому ринку праці
моряків, оскільки судновласники будуть зацікавлені у комплектації екіпажів
громадянами держав-учасниць КПМС-2006, тому що це значно спрощуватиме
процедури контролю за дотриманням КПМС-2006 на цих суднах. У результаті
неучасть України в КПМС-2006 після її вступу в силу обумовить виникнення
додаткових істотних проблем у працевлаштуванні значної частини громадян
України, що працюють у складі екіпажів суден під іноземним прапором [5].
Ратифікація КПМС-2006 для України є болючим питанням, що підтверджується
великою кількістю різних думок у пресі [6, с. 109; 7].
Приєднання України до Конвенції МОП 2006 року про працю у морському
судноплавстві ускладнюється тим, що стаття X цього договору прямо
передбачає, як наслідок набуття нею чинності, перегляд 37 конвенцій
Міжнародної організації праці. Тобто, держава, приєднуючись до КПМС-2006,
автоматично бере на себе зобов’язання щодо всіх питань, які цими конвенціями
регулюються на сьогоднішній день. Складність полягає у тому, що Україна не
була учасницею їх усіх. Так, не були ратифіковані Конвенція 1987 року про
соціально-побутове обслуговування моряків, Конвенція 1987 року при охорону
здоров’я та медичне обслуговування моряків, Конвенція (переглянута) 1987
року про соціальне забезпечення моряків, Конвенція (переглянута) 1987 року
про репатріацію моряків, Конвенція 1996 року про інспекцію праці моряків,
Конвенція 1996 року про найм та працевлаштування моряків, Конвенція 1996
року про тривалість робочого часу моряків та укомплектування суден
екіпажами тощо. Очевидно, що приєднуючись до КПМС-2006, нашій країні
доведеться понести значні витрати. Необхідно буде провести велику роботу з
приведення національного законодавства у відповідність з вимогами КПМС2006, причому зачіпаються і технічні норми.
Компетентний орган держави-учасниці повинен буде приділити увагу
виконанню вимог КПМС-2006, що стосуються розміру кают та інших житлових
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приміщень; опалення та вентиляції; шуму і вібрації, а також інших зовнішніх
факторів; санітарно-гігієнічних зручностей; освітлення та лазарету. Причому
такі вимоги конвенції досить конкретні. Так, наприклад, згідно підпункту е
пункту 9 Стандарту А 3.1 КПМС-2006 “мінімальні внутрішні розміри ліжка
становлять не менше 198 см на 80 см” [2]. Такий самий розмір вимагає і п. 10
ст.5 розділу ІІ Конвенції МОП 1970 року про приміщення для екіпажу на борту
суден (додаткові положення) №133 [8], однак Україна приєдналась до останньої
лише 24 серпня 1993 року [9]. Тобто до сьогоднішнього часу ще існує велика
кількість суден, спроектованих раніше відповідно до вимог Конвенції МОП
1949 року про приміщення для екіпажу на борту суден, відповідно до п. 16
ст.10 якої мінімальні внутрішні розміри ліжка 190 см на 68 см [10].
Істотніше переглянуті нормативи площі кают тощо. Звичайно ж більшість
суден під українським прапором не будуть відповідати вимогам КПМС-2006,
бо були спроектовані без урахування її стандартів.
Інспектуванню повинні підлягати судна, на які розповсюджується
конвенція. Як зазначено у п.4 ст. ІІ КПМС-2006, за винятком випадків, коли
прямо не передбачене інше, ця конвенція застосовується до всіх суден, що
перебувають у державному або приватному володінні, які звичайно займаються
комерційною діяльністю, за винятком суден, зайнятих рибним або аналогічним
промислом, та суден традиційної будівлі, таких як плоскодонні шлюпки та
джонки. Ця конвенція не застосовується до військових кораблів і допоміжних
військово-морських суден. Причому, термін “судно” у цьому документі означає
будь-яке судно, крім суден, які плавають винятково у внутрішніх водах, у
межах захищених вод або в безпосередній до них близькості, або в районах дії
портових правил;
З цього приводу можна відзначити наступне. КПМС-2006 встановлено, що
її вимоги, які ставляться до конструкції та обладнання судна, поширюються
тільки на судна, побудовані в момент або після набрання чинності цією
конвенцією для відповідної держави-члена; а для суден, побудованих до цієї
дати, продовжують застосовуватися положення, що стосуються конструкції та
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устаткування судна, передбачені в Конвенції (переглянутої) 1949 року про
приміщення для екіпажу та Конвенції 1970 року про приміщення для екіпажу
(додаткові положення) в тому випадку, якщо вони застосовувалися до цієї дати
відповідно до законодавства або практики відповідної держави-члена (пункт 2
правила 3.1 КПМС-2006). Однак, слід звернути увагу, що спорудження судна
вважається завершеним на день закладки кіля або коли судно перебуває на
аналогічній стадії.
Таким чином, судна, закладка кіля яких відбудеться в день набуття
чинності конвенції для України та пізніше повинні вже бути спроектовані
відповідно до вимог КПМС-2006. В іншому випадку вони будуть затримані в
першому ж порту країни-учасниці.
Для України КПМС-2006 може набути чинності через 12 місяців після
дати реєстрації її документа про ратифікацію, спрямованого Генеральному
директору Міжнародного бюро труда.
Висновки. Немає сумнів у тому, що держави, які ратифікують КПМС-2006,
будуть вимагати дотримання її положень від держав прапору, порту і
постачальника робочої сили, що не ратифікували КПМС-2006, і вводити
відповідні обмеження. Зокрема, положення розділу 5 КПМС-2006 про портовий
державний контроль вимагають від держави-члена затримувати будь-які судна
(незалежно від ратифікації держави прапора судна КПМС-2006), якщо вони не
відповідають нормам Частини А Кодексу КПМС-2006. За таких умов
зацікавлені міністерства і відомства України (зокрема Мінінфраструктури)
разом із представниками судновласників і моряків мають провести аналіз
національної

законодавчої

бази

щодо

трудових

норм

у

морському

судноплавстві та здійснити конкретні кроки щодо підготовки до ратифікації та
імплементації

положень

КПМС-2006

(розроблення

національного

законодавства за вимогами КПМС-2006, видання навчальних матеріалів для
інспекторів та моряків, підготовка інспекторів, проведення національних і
регіональних семінарів з популяризації КПМС-2006 тощо).
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Обґрунтовується необхідність формування високої правової культури і
правової

грамотності

у

студентів,

які

навчаються

на

технічних

спеціальностях. Аналізується зарубіжний досвід правової освіти молоді.
Наводяться рекомендації щодо підвищення рівня правового виховання в
Україні.
Ключові слова: правова грамотність, правова свідомість, правова
культура, правова освіта, правове виховання.
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В нових умовах функціонування нашої держави, завдання викладачів
правознавчих дисциплін, перш за все, полягає у формуванні у студентів
технічних навчальних закладів правової культури, щоб вони, по-перше, були
гідними громадянами своєї країни, розуміли свою роль, можливості та
відповідальність у суспільстві, знали свої права і обов'язки, по-друге, щоб вони
отримали необхідні для їхньої професійної діяльності правові знання і
придбали навички, які б дозволили їм самостійно розуміти діючі закони,
юридичні норми, уміло розбиратися в них і застосовувати в професійній
діяльності. Проте, до цих пір випускники професійних освітніх установ,
отримуючи хороші, стійкі знання та вміння по управління складною технікою,
виробничими процесами, мають дуже приблизне уявлення про методи і форми
управління людьми, що стоять у цих механізмів, а також обмежені знання
правових норм в сфері їхньої діяльності.
Дослідження поняття "правова грамотність" дозволило сформулювати
його наступним чином: це сукупність професійно орієнтованих і громадянсько
значущих знань державних законів, умінь і певних навичок керуватися ними у
конкретній галузі трудової діяльності, на основі громадянської позиції
особистості [4, с.590].
Очевидно, що правова грамотність передбачає, перш за все, розумну
поведінку фахівця як громадянина своєї країни. Професійний ракурс поняття
містить специфічно орієнтований аспект права. Таким чином, формування
правової грамотності майбутнього фахівця має стати метою викладання
правознавчих дисциплін у вищому навчальному закладі. Саме правова
грамотність повинна стати базою для формування правової компетенції та
правової культури фахівця.
Знання права, розуміння його вимог, заборон, дозволів набуває життєво
важливе значення в правовому суспільстві. В сучасному світі, коли значно
розширилися можливості людей з автономної, самостійної участі в цивільному
обороті,

адміністративних,

конституційних,
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господарських

правових

відносинах, роль правової грамотності отримує незрівняний з попередніми
часами сенс.
В

зарубіжній

приділяється

значна

педагогіці
увага.

проблемам

До

того

ж,

викладання
у

правознавства

демократичних

державах

спостерігається тенденція серйозного ставлення до правової освіченості своїх
громадян. Цьому, безумовно, сприяло прийняття міжнародними організаціями
(ООН, ЮНЕСКО, Радою Європи та ін.) ряду доповідей, що стосуються
правової освіти населення.
Зокрема, відповідно до Резолюції від 25 жовтня 1978 року, всі державичлени Ради Європи зобов’язались ввести до шкільних навчальних програм
питання, пов’язані з правами людини.
Наступним кроком Ради Європи у зазначеному напрямку стало укладення
Кодексу виховних цінностей. Серед положень, що містяться у цьому документі
можна виділити наступні: кожна людина повинна усвідомлювати свої
громадянські обов’язки, підкорюватись закону та сприяти виконанню його
іншими, допомагати людям у розумінні закону та його дії. Концепція виховання
європейської

громадянськості,

що

розроблена

Радою

культурного

співробітництва Ради Європи передбачила, окрім іншого, викладання у
середній школі таких дисциплін як “Громадянська освіта”, “Соціальне
навчання”, “Політична освіта”, “Громадянські права”, “Права людини”,
“Суспільство”, “Людина і суспільство”, “Демократія, держава та суспільство”
(в обсязі 1-4 години на тиждень).
Починаючи з 2007 року Україна долучилася до даних процесів, зокрема
реалізується Загальна програма співробітництва між Європейським Союзом та
Радою Європи "Заохочення культури прав людини в Україні та на Південному
Кавказі".
Правознавчі курси у різних державах різняться назвами, формами, метою
та змістом. Основні знання з правознавства даються учням у школі, проте в
програмах ВНЗ обов’язково є предмети, які покликані на формування правової
грамотності студентів.
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У США курс правознавства спрямований, перш за все, на виховання
патріотичних почуттів у молоді. В старших класах середніх шкіл учнів
знайомлять з діяльністю органів державної влади. Найпоширенішими курсами
на цьому етапі є: “Захист прав споживачів”, “Суспільствознавство”, “Твоя
сім’я”, “Твоя майбутня робота” та ін.
В коледжах у суспільствознавчий блок, окрім історії та географії, входить
також і цивільне право. Паралельно вивчаються такі інтегративні курси, як:
“Людина і суспільство”, “Демократичні процеси”, “Громадянські права та
відповідальність”.
Кожен американець - претендент на диплом про вищу освіту - повинен
знати конституцію країни та штату. Предмети, що розкривають суть зазначених
питань, можуть бути еквівалентними в різних штатах, а можуть мати і
відмінності. В більшості вищих навчальних закладів такий курс називається
“Історія та конституція штату” і є обов’язковим.
Загалом у США протягом останніх 30 років спостерігається тенденція
зростання обсягу викладання суспільствознавчих дисциплін як у середній, так і
у вищій школі та розширення елективних курсів, що тим, чи іншим чином
стосуються правової тематики.
У Франції вивчення правознавства направлене на соціальну адаптацію
учнів, тобто на їх успішне входження у соціум. Правознавство розпочинають
вивчати у випускному класі початкової середньої школи, тобто в 13-14 р. З
1985р. отримало статус самостійної дисципліни “Суспільствознавство”.
У французьких коледжах в останні роки запровадили спецкурс “Права
людини” [2].
Студенти російських вищих навчальних закладів вивчають базовий
загальнообов’язковий курс “Основи права”. Додаткові правознавчі курси
залежать від спеціальності.
Підсумовуючи зарубіжний досвід, можна зазначити, що перше місце в
процесі формування правової грамотності студентів посідає не кількість
правознавчих предметів, а якість викладання.
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У

процесі

формування

правової

грамотності

студентів

важливо

дотримуватися наступних вимог:
розкривати зміст усіх галузей права, не акцентуючи уваги на якійсь
одній (наприклад, кримінальному праві), тому що у повсякденному житті
людина керується основними положеннями всіх галузей права;
характеризуючи конкретні правові норми, слід показувати їх зв'язок із
мораллю, на якій право ґрунтується;
ілюструючи

порушення

норм

права,

не

потрібно

зловживати

негативними прикладами — краще використовувати зразки, які вчать, як
потрібно діяти у певній правовій ситуації;
описуючи факт скоєння злочину, не слід його деталізувати, щоб не
викликати бажання його наслідувати; важливо розкрити суть негативного
вчинку та викликати його осуд вихованцями;
використовувати

інтерактивні

методи

навчання,

що

сприяють

підвищенню уваги студентів до предмету, а відповідно і кращому засвоєнню
знань;
вирішальним чинником правового виховання молоді є висока правова
культура педагога і відповідний правопсихологічний клімат у закладі освіти.
Завдяки правовому вихованню в молодої людини має бути вироблена
внутрішня потреба жити і діяти відповідно до норм права, неухильно
дотримуватися правил людського співіснування та вимог українських законів.
Студент — майбутній фахівець — уже у ВНЗ має бути зорієнтований (поряд з
одержанням професійних знань і практичних навичок) на становлення
правового мислення. правове виховання студентів у вищих навчальних закладах
має бути організовано на високому рівні і бути продовженням виховання,
розпочатого ще у сім'ях, дошкільних закладах і школах. На цьому етапі правового
виховання вбачається доцільною орієнтація на надання більшою мірою практичних
правових навичок, ніж теоретичних правових знань. Це пояснюється тим, що для
людей віком від 17 до 23—25 років важливішим є знання конкретних механізмів, які
забезпечували б правомірну поведінку у конкретних ситуаціях, в яких вони з
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великою ймовірністю можуть опинитися в майбутньому, і труднощів, з котрими
вони можуть зустрітися. Серед цих ситуацій: влаштування на роботу і захист своїх
трудових прав, купівля-продаж і оренда нерухомості та земельних ділянок,
відносини із правоохоронними органами та судом (виступ у ролі затриманого,
підозрюваного, свідка, позивача, відповідача тощо). Молодь, як і представники
інших вікових категорій, має знати, як себе поводити у тих чи інших ситуаціях,
знати як не допустити помилок [6].
Виходячи з викладеного вище, слід зазначити, що питання формування
правової грамотності студентів в Україні є особливо актуальним. Для
підготовки юридично свідомого, активного, обізнаного фахівця необхідні
об’єднані зусилля викладачів правознавчих дисциплін, фахівців, які виконують
виховні функції у ВНЗ, а також органів студентського самоврядування.
Література
1. Балинська

О.М.

Вербально-біхевіористська

рефлексія

правового

виховання / О.М. Балинська [Текст] // Науковий вісник Львівського державного
університету внутрішніх справ. – 2008 - №2 – С. 1-14
2. Будас А.П. Правова освіта за кордоном: порівняльний аспект / А.П.
Будас [Електронний ресурс] // Педагогические науки / 4. Стратегические
направления

реформирования

системы

образования.

Режим

доступу:

http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Pedagogica/73582.doc.ht
m
3. Власов А. Юридическое образование в Канаде [электронный ресурс] / А.
Власов

//

ЮРФАК.

-

2000.

-

№

9.

Режим

доступа:

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1139408
4. Вольская С.Ф., Зайцев А.А. Проблемы формирования правовой
грамотности студентов технического вуза С.Ф. Вольская, А.А. Зайцев [Текст]//
Вестник МГТУ. - 2006. - Т. 9. - № 4. - С. 590–593.
5. Дмитриев Г.Д. Анатомия американського университета / Г.Д. Дмитриев
[Текст] – М.: Народное образование, 2005. – 224с.
137

6. Фролова Ю. В., Кондратьєв В. О. Проблеми формування правової
свідомості та правової культури українських студентів / Ю.В. Фролова, В.О.
Кондратьєв

[Електронний

ресурс].

Режим

доступу:

http://www.rusnauka.com/36_NIO_2008/Pravo/39274.doc.htm

Lomzhets Y. The role of legal disciplines in the process of the legal literacy
forming for students of technical specialities.
The necessity of forming a high legal culture and legal awareness in students of
technical specialties has been grounded. Foreign experience of legal education of
youth has been analyzed. The recommendations to improving of legal education in
Ukraine have been given.
Key words: legal literacy, legal awareness, legal culture, legal upbringing, legal
education.

ПОНЯТТЯ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
УДК: 342.6; 342.9
Сікорський О.П.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Стаття присвячена спробі визначення сутності компетенції органу
виконавчої влади. В роботі, на основі аналізу чинного законодавства та
загальнонаукових досліджень з даного питання з’ясована правова природа
компетенції та здійснена спроба визначення її структури.
Ключові слова: правовий статус,орган виконавчої влади, компетенція,
владні повноваження.
Розбудова України як молодої, незалежної держави передбачає вирішення
чималої кількості організаційних та правових проблем, де чільне місце
посідають питання формування власної правової системи та відповідної моделі
державного управління. Однак, на сьогодні, враховуючи курс інтеграції
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України до європейського співтовариства, а також в умовах проведення
адміністративної реформи, об’єктивно виникає потреба в визначенні правових
основ діяльності органів виконавчої влади, тобто на законодавчому рівні
потрібно чітко визначити й закріпити їх правовий статус.
В найбільшій мірі це, в першу чергу, стосується окреслення меж
компетенції – головного складового елемента правового статусу кожного
державного органу. Оскільки, по-перше, вона являється фундаментальною
складовою, яка встановлює повноваження та відповідальність державного
органу щодо виконання закріплених за ним завдань та функцій; по-друге, саме
компетенція визначає оперативну самостійність діяльності будь-якого органу.
Нині в законодавстві України часто використовуються термін компетенція.
Проте, на жаль, ані в Конституції України, ані в законах та інших нормативноправових актах немає визначення даної дефініції, що призводить до певних
труднощів. У той же час, необхідно наголосити на тому, що подібний напрямок
наукового пошуку надасть змогу усунути дублювання повноважень органів
виконавчої влади, забезпечить скорочення чисельності управлінського апарату і
як результат – підвищить ефективність державного управління взагалі.
Зазначеній проблематиці у різні часи присвятили свої роботи такі науковці як
В. Б. Авер’янов, Г. В. Атаманчук, І. Л. Бачило, Ю. П. Битяк, Д. М Бахрах, Б. М.
Лазарєв, В. М. Манохін, Ю. А. Тихомиров та інших. Проте, варто відзначити,
що окремі з наукових напрацювань названих авторів або втратили свою
актуальність,

або

подекуди,

уже

не

відповідають

новим

реаліям

державотворення, які постали перед державним управління в Україні з огляду
на євроінтеграційні плани нашої держави, що, власне, вимагає продовження
наукових пошуків у даній сфері.
Одним з таких питань, яке потребує свого подальшого вивчення, є питання
про теоретичне осмислення поняття компетенції органу виконавчої влади.
Отже, мета даної статті полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного
законодавства України і практики його реалізації та в контексті сучасних

139

теоретичних досягнень юридичної науки визначити розуміння компетенції, її
правову природу та складові елементи.
Першим кроком на шляху до досягнення сформульованої вище мети, на
наш

погляд,

має

стати

з’ясування

теоретичного

точка

зору,

компетенція

розуміння

категорії

компетенція.
Поширеною

є

що

(лат. Сomреtеntia

–

відповідність, узгодженість, від comреtеrе – взаємно прагнути, відповідати,
підходити) – це сукупність встановлених в офіційній – юридичній чи
неюридичній – формі прав і обов’язків, тобто повноважень будь-якого органу
чи посадової особи, які визначають можливість цього органу чи посадової
особи приймати обов’язкові до виконання рішення, організовувати та
контролювати

їх

виконання,

вживати

у необхідних

випадках

заходи

відповідальності тощо [1, с. 196].
Компетенція державного органу, за своєю правовою природою походить
від державної влади і обумовлена, передусім, потребами громадянського
суспільства, а також ступенем “зворотного зв’язку” між державною владою і
суспільством. Зміст і обсяг компетенції зумовлюється місцем, яке посідає той
чи інший орган у системі органів влади, що свідчить про ступінь самостійності
та відособленості окремого органу в системі всього апарату, про певну
самодостатність його владної діяльності.
У теорії держави і права компетенція державного органу – це закріплена
законом або підзаконним актом сукупність його владних повноважень (прав і
обов’язків), юридичної відповідальності й предмета відання (функціонального
призначення) [2, с. 547]. В адміністративному ж праві під компетенцією
розуміють певний обсяг державної діяльності, покладений на конкретний
орган, або коло питань, передбачених законодавством, іншими нормативноправовими актами, які він має право вирішувати в процесі практичної
діяльності [3, с. 70]; сукупність юридично-владних повноважень (прав і
обов’язків), що надаються йому для виконання відповідних завдань і функцій
[4, с. 192; 5, с. 334].
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Існують й інші погляди щодо поняття та структури компетенції. На думку
А. А. Манжули, компетенція – це покладений законом на уповноважений
державний орган обсяг публічних справ. До компетенційних елементів вчений
відносить: нормативно встановлені цілі; предмети відання як юридично
визначені сфери й об’єкти впливу; владні повноваження як гарантована
законом міра прийняття рішень і здійснення дій [6, с. 43–44].
Деякі правники вважають, що компетенція не вичерпується такими
компонентами, як предмети відання і владні повноваження. Зокрема, визнаючи
велику роль відповідальності органу за доручену йому справу, певні автори
відносять її до складу компетенції [7, с. 74]. Нерідко до складу компетенції
вони як правило, включають: завдання, права, обов’язки, повноваження і
відповідальність органу виконавчої влади [8, с. 189], а деякі вважають, що
органи виконавчої влади наділені управлінською компетенцією, в якій
знаходять своє юридичне вираження і закріплення обсяг наданих їм
повноважень і міра відповідальності за доручену їм справу у віднесених до їх
відання сферах державно-управлінської діяльності [9, с. 53].
Часто, до елементів компетенції включають і функції, тому що ці дві
категорії дійсно дуже близькі. Однак переважна більшість дослідників
схиляється до думки, що функції органу влади (як і його фактична діяльність)
не є елементом компетенції органу, а відображаються в ній шляхом закріплення
конкретних прав і обов’язків органу (його повноважень), тобто компетенція є
не що інше, як юридичне відображення функцій органу [10, с. 224].
Ми вважаємо, що існує сутнісна відмінність між функцією і компетенцією,
яка полягає в тому, що остання показує, що конкретно може або повинен
зробити орган державного управління в основних напрямках своєї діяльності,
які і визначаються у фактичному змісті функції.
Проведений аналіз наукової літератури, присвяченої даному питанню, дає
підстави погодитись з думкою, що досить поширеною та традиційною точкою
зору в наукових розробках в умовах сучасності, є визначення компетенції як
закріпленої законом або відповідним підзаконним актом сукупності предметів
141

відання й владних повноважень. Тобто компетенція поєднує у собі два
елементи: по-перше, “предмети відання” (підвідомчість), по-друге, “владні
повноваження” або “права і обов’язки” органу [11, с. 40; 12, с. 16].
Не вдаючись до детального розгляду зазначених правових дефініцій,
зазначимо, що підвідомчість – це правове закріплення кола об’єктів, предметів,
справ, на які поширюються владні повноваження [13, с. 28, 81]. Щодо владних
повноважень державного органу, то вони виражаються, наприклад, у праві
видавати правові акти – нормативні та індивідуальні, підписувати цивільноправові договори, у можливості забезпечувати виконання і додержання
правових актів примусовими засобами
Відносно інституту відповідальності автор погоджується з думкою
Ю. А. Тихомирова, вважаючи її супутнім елементом компетенції [14, с. 165], як
юридичної гарантії належного виконання органом державної влади своїх
завдань і функцій, стимулятор повної реалізації його владних повноважень.
На останок, зауважимо, що хоч значна кількість органів виконавчих
органів

мають

тотожні

повноваження

(наприклад,

міністерства),

але

компетенція кожного з них суворо індивідуальна завдяки відмінностям у
підвідомчості. Щоб зробити висновок про те, чи діє орган або посадова особа в
рамках своєї компетенції, необхідний аналіз сукупності предметів відання і
повноважень. У випадку, коли повноваження органів виконавчої влади мають
конкуруючий характер, потрібно: по-перше, враховувати вимоги ієрархії; подруге – підвідомчість, яка закріплюється юридичними нормами, в різних
нормативно-правових актах, починаючи з Конституції і закінчуючи посадовими
інструкціями.
Отже, підсумовуючи викладене вище, можна зробити наступні висновки.
Компетенція органу виконавчої влади як організаційно-правова категорія
являється сукупністю його предметів відання й владних повноважень,
передбачених законодавством або іншими нормативно-правовими актами,
шляхом реалізації яких орган виконавчої влади здійснює свою діяльність.
Основними

елементами

компетенції
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являється

“предмет

відання”

(підвідомчість) та владні повноваження (права і обов’язки). Що стосується
відповідальності, то автор погоджується з думкою Ю. А. Тихомирова,
вважаючи відповідальність супутнім елементом компетенції. Чітке закріплення
на законодавчому рівні всіх складових елементів компетенції, включаючи й
відповідальність,

дозволить

усунути

дублювання

повноважень

органів

виконавчої влади.
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Sikorsiy O.P. Concept of jurisdiction of organ of executive power
The article is devoted the attempt of determination of essence of jurisdiction of
organ of executive power. In-process, on the basis of analysis of current legislation
and scientific researches on this question legal nature of jurisdiction is found out and
the attempt of determination of its structure is carried out.
Keywords: legal status, organ of executive power, jurisdiction, imperious
plenary powers.
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Найважливішим засобом комунікації, безумовно, є мова. Зрозуміло, чому
держава займає активну позицію, щодо мовного питання та, відповідно,
впливає, формує, контролює мовні процеси. Одним із дієвих інструментів
інституалізації мови в цивілізованих суспільствах є законодавство. Стаття 2
Закону України “Про засади державної мовної політики” визначає, що
державна мовна політика в Україні має своїм завданням регулювання
суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання української як
державної, регіональних мов або мов меншин та інших мов, якими
користується населення країни в державному, економічному, політичному і
громадському житті, міжособовому та міжнародному спілкуванні, охорону
конституційних прав громадян у цій сфері, виховання шанобливого ставлення
до національної гідності людини, її мови і культури, зміцнення єдності
українського суспільства [1].
В Україні мовне законодавство складають, по-перше, правові акти
міжнародного рівня (Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Європейська
хартія регіональних мов або мов меншин) та, по-друге, національне
законодавство

(Конституція

України,

Декларація

прав

національностей

України, Закон України “Про засади державної мовної політики”, законів
України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов
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меншин”, “Про національні меншини”, “Про ратифікацію Рамкової конвенції
Ради Європи про захист національних меншин”) [2].
Важливим кроком у розвитку мовної ситуації стало прийняття 3 липня
2012 року закону “Про засади державної мовної політики” [1]. Амплітуда
суспільних оцінок даного закону коливається від брутальних образ державних
посадовців та державних органів до дуже схвальних. Майже миттєво на
прийняття нового закону відреагували органи місцевого самоврядування.
Так, Миколаївська міська рада прийняла Рішення № 19/4 від 21 серпня
цього року “Про надання російській мові статусу регіональної мові м.
Миколаєва”, скасував попереднє Рішення № 1/21 від 1 червня 2006 року [3; 4].
Миколаївська обласна рада на ХІ сесії шостого скликання прийняла Рішення №
4 від 7 вересня 2012 року “Про реалізацію вимог Закону України “Про засади
державної мовної політики у Миколаївській області” щодо сприяння розвитку
та вживанню російської мови як регіональної [5]. Також аналогічні рішення
прийняли щодо визнання російської мови регіональною Одеська обласна і
міська

ради,

Харківська,

Херсонська,

Запорізька,

Севастопольська,

Дніпропетровська і Луганська міські ради, Краснолуцька міська рада
(Луганська обл.), Запорізька, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська обласні
ради.
Органи

місцевого

самоврядування

Тернополя,

Івано-Франківська

прийняли рішення, в якому визначили, що закон України “Про основи мовної
політики” є таким, що не має жодних юридичних наслідків на території даних
областей. Міська рада Львова подала до Конституційного суду України
звернення в якому просить офіційно розтлумачити окремі положення Закону
“Про

засади

державної

мовної

політики”.

Згідно

з

Регламентом

Конституційного Суду звернення передане на вивчення в секретаріат Суду.
Міська рада Львова просить дати інтерпретацію положень закону, а саме:
співвідношення понять “органи державного управління й діловодства”, “окрема
самоуправна адміністративно-територіальна одиниця”; “регіональна мова”,
визначеного у законі та “мови національних меншин”, визначеного у статті 10
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Конституції; обов'язковості реалізації органами місцевого самоврядування
абзац 2 ч. 1 ст. 1 і ч. 7 ст. 7 закону “Про засади державної мовної політики” як
таких, що суперечать статті 10 Конституції; та ін. [6].
Нормативно-правові акти різних рівнів відображують загальні правила та
принципи, що характеризують стан мовну ситуацію у державі лише формально.
Аналіз діяльності різних суб’єктів щодо реалізації мовного законодавства надає
можливість більш достовірно оцінювати ситуацію. Серед актів реалізації права
ми обрали для аналізу 26 судових рішень судів Миколаївської області, за
формою судочинства це адміністративні, кримінальні та цивільні судові
рішення [7].
Аналіз обраних судових рішень дозволяє зробити деякі висновки, щодо
реалізації мовного законодавства в Миколаївської області.
У адміністративних справах прослідковується, що позивачі звертаються до
суду з вимогами вчинити певні дії у зв’язку з порушенням їх права на
отримання інформації державною мовою та стягнути компенсацію моральної
шкоди. Наприклад, у справі, розглянутій Ленінським районним судом м.
Миколаєва № 2-а-197/2007 р., відповідачем у справах виступає Верховна Рада
України, розмір компенсації моральної шкоди позивач визначає у розмірі 3000
гривень [5]; також з приводу захисту державної мови позивалися до
Миколаївської обласної ради, Миколаївської міської ради, Миколаївської
єпархії Української православної церкви, Ленінського районного відділу
Миколаївського міського управління Управління Міністерства внутрішніх
справ України у Миколаївській області, Миколаївського обласного управління
у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України, Генеральної
прокуратури України, Миколаївської обласної державної адміністрації.
У цивільних справах позови подавалися з приводу виготовлення стендів та
оголошень без викладення усієї інформації українською мовою, з вимогами
розміщувати інформацію в міському транспорті українською мовою, видавати
розрахункові абонентські книжки заповнені українською мовою, з приводу
викладення та оформлення суддею по справі російською мовою рішення суду.
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Значну кількість цивільних справ складають справи, що виникли в
наслідок допущених помилок при перекладі прізвищ, імен, по батькові, з
причин

порушення

правил

транслітерації,

в

наслідок

того,

що

правовстановлюючі документи у багатьох громадян оформлені російською
мовою, а паспорти громадян України видані пізніше.
У

кримінальному

судочинстві

тема

застосування

мови

виникала,

наприклад, при попередньому розгляді справ за обвинуваченням суду у
випадках коли справу повертають на додаткове розслідування з причини
складення процесуальних документів російською мовою.
Окрема група справ пов’язана з тим, що не було враховане незнання
засудженими (обвинуваченими) державної мови.
Отже, мовне законодавство досить активно реалізується громадянами,
органами держави, суб’єктами господарчої діяльності, є вкрай необхідним для
забезпечення природніх, культурних, соціальних, процесуальних прав людини
та громадянина.
Реалізація мовного законодавства не позбавлена при цьому впливу деяких
неюридичних факторів: певної політичної кон’юнктури, проявів сутяжництва,
бажання затягнути слідство та ін. Досвід реалізації мовного законодавства
показує, що суспільство досить впевнено відшукує в ньому норми потрібні для
досягнення бажаних наслідків.
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Fedorenko T.M. Some aspects of realization of the language law in
Nikolayev region
Legal acts which connect with language question were determined and the
features of usage of the language law were considered.
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СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ МИКОЛАЄВА
УДК 94 (477): 908
Бобіна О.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Назви вулиць, провулків і скверів – це вербальний дизайн нашого оточення.
Вони впливають на душевний стан людини. Основна тема статті – проблеми
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сучасної топоніміки м. Миколаєва. Висновок статті – лише імператорська і
радянська влада звертала особливу увагу на цей процес.
Ключові слова: Миколаїв, вулиці, топоніміка, історія, нові назви.
Свідомість і світогляд людини формується цілим комплексом факторів.
Серед класичних – вплив батьків, освіти, найближчого оточення. Без сумніву
важлива роль природи, географічного середовища. До останніх належить
середовище міста і села, архітектурне середовище, смислове навантаження
змісту назв вулиць, площ, скверів інших соціально-значущих об’єктів. Про це
згадували в своїх роботах С. Гаврилов, В. Черницький [4]. Чистота вулиць,
скверів, культурне самообмеження привчає до однієї поведінки; сміття, бруд,
безкарність, байдужість, "пофігізм" – до іншої поведінки. А іноді і до звички не
помічати сміття і бруд. Це добре видно на прикладі гарного і брудного
Миколаєва. Культура жителів, в основі якої лежить історична пам'ять,
формується за допомогою назв вулиць, провулків, скверів, парків, маршрутів
автобусів, магазинів, установ інших соціально-значущих об’єктів. Існує ціла
наука що вивчає як і звідки приходять назви, як ці назви "живуть і вимирають",
які принципи покладені в основу присвоєння назв. Судячи з "Переліку вулиць
та площ підписаних в плані" [3] влада міста (в усі часи; але особливо в
радянські, і українські), наближені до неї науковці-експерти або не знають цієї
науки або вивчали погано (топоніміка – допоміжна наука).
Відомий історик Ю.С. Крючков в своїх працях звертає на ці питання
особливу увагу [1]. Ю.С. Крючков виділяє декілька етапів масових номінацій
вулиць, площ, скверів Миколаєва. На його думку таких етапів було шість:
1) спроба номінації, 1882 р. (не вдалась через відсутність підтримки
О.С. Грейгом); 2) перший етап, 1835 р. (отримали назву 60 вулиць, відбувся
перший поділ міста на три частини, за підтримки М.П. Лазарева); 3) перше
перейменування вулиць, кінець ХІХ ст. (до 100-річчя міста); 4) перше масове
перейменування вулиць площ і скверів за комуністичної (радянської) влади в
середині 20-х рр. ХХ ст.; 5) друге масове перейменування і другий етап
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номінації в 40-50-х рр. ХХ ст., за комуністичної (радянської) влади; 6) часткове
повернення до старих, історичних назв за комуністичної влади, ближче до 200ої річниці заснування міста [2, сс. 7–13]. Певні перейменування відбулись за
останні 20 років. Але чи навряд їх можна вписати в якусь цілісну концепцію.
Повернуто назви вулиць Нікольська, Потьомкінська. З'явилась вулиця
Васляєва. Нові топонімічні словники відсутні.
При першому, побіжному аналізу "Переліку вулиць …" [3] маємо такі
результати. На території м. Миколаєва, разом з селами, що входять до його
складу фіксується: 11 вулиць Вітовських (від 1-ої до 11-ої), 6 вулиць Воєнних
(відсутні 1, 3, 4, 5, 7), 7 Вулиць Гайдамацьких, а поряд 4 Гайдамацьких
провулки (відсутні 1 і 2 провулки, до речі, не відомо на честь яких гайдамаків
названі ці об’єкти), 16 вулиць Козацьких (є всі з 1 по 16), поряд з ними 5
Козацьких провулків, 8 Ліній (відсутні 3, 6 і 7), 4 вулиці Ольвійських, 10
Вулиць Поздовжніх (відсутні 1 і 5), 4 вулиці Поперечних (відсутні 1 і 5), 5
вулиць Січових (є всі), 5 вулиць Слобідських (3 і 6 відсутні), 5 вулиць
Інгульських.
Особливістю топоніміки Миколаєва є те, що поряд з вулицями, паралельно
їм "ідуть" провулки – як от, чотири Гайдамацьких, п’ять Козацьких, п’ять
Окружних, чотири Парникових. Це з великих, а із звичайних: Вільна вул. –
Вільний пров., Молодіжна вул. – Молодіжний пров., Передова вул. –
Передовий пров., Хмельницького Богдана вул. – Хмельницького Богдана пров.
та інші.
Через те, що до складу міста входять колишні села багато повторів назв.
Крім

відомих

ленінсько-комуністичних,

часто

зустрічаються

вулиці

Будівельників, Виноградні, Комунарів, Набережні, Піщані, Танкістів, Гагаріна
та ряд інших.
Звичайно не можна обминути топонімічної ленініани. В Миколаєві ми
маємо площу Леніна з пам’ятником, проспект Леніна з стелою і барельєфом. По
кількості з Леніним суперничає лише Потьомкін (його в Миколаєві аж три і
вулиця його імені). Саме ці дві особистості найбільше вплинули на становлення
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і розвиток міста (за логікою науки – топоніміки і "рідної" влади). Вулиці Леніна
збереглись в Матвіївці і Малій Коренисі. Цікаво, що в Матвіївці паралельно
вул. Леніна "йде" невеличка вул. Грушевського. Матвіївцям не вистачило духу
змінити "Леніна" на "Грушевського". А от в м. Первомайську не побоялись.
Замість вул. Леніна з'явилась вул. Грушевського, а в центрі міста, на площі
ім. Шевченка стоїть пам’ятник В. Леніну (останній стоїть на постаменті від
пам’ятника О. Грейгу). Крім цих назв миємо вул. Ілліча, вул. Ульянових,
вул. Марії Ульянової, вул. Юних Ленінців. Пропозиції щодо "обмеження"
Леніна це зовсім інша історія. Хоча пам’ятник Леніну можна перенести на
подвір'я нового музею "Старофлотські казарми" сформувавши "Комуністичний
куточок". Останній склався-б з площі Комунарів (яких не було), пам’ятника
Леніну (з відкритим доступом всім бажаючим), Пролетарського скверу (в
пам'ять тих хто зник). Таким чином формується "зона" комуністичного
Миколаєва. А на місце пам’ятника Леніну переміщується пам’ятник Корабелам
("Шараєв-курган"). Площа називається на честь Корабелів, що історично і
політично абсолютно логічно. Замість проспекту Леніна створюється проспект
Свободи (тим більше, що Ленін ніколи не був проти свободи, і сам мав двох
коханих жінок).
Особлива частина топоніміки сучасного Миколаєва – комуністична
топоніміка. Вона як мінімум викликає подив. Вулиці Р. Люксембург повернули
стару назву – Нікольська, а вулицю К. Лібкнехта забули (вона була
Чернігівська). Бог з ними з Карлом Марксом і Енгельсом, а як пояснити молоді
назву Комінтерн, 25 жовтня, Комунарів (дві вулиці), дві вулиці і два провулки
Комсомольських, Червоних Майовщиків (Хто такий "Майовщик" і чому він
"Червоний"), Легпромівська та інші.
Викликають питання назви ряду вулиць. Так вулиця Косіора названа в
честь керівника Голодомору 1932–1933 рр. Або вулиця "Чекістів" (в зв’язку з
цим можлива вулиця "Кагебістів", "Сбушників", "Црушніків", "Фсбшників" і
т. ін.).

А

вулиці

"Латиських

стрілків",

"Дзержинського",

"Тельмана",

"Тухачевського", "Урицкого", "Бели Куни" та ін.? А на честь яких історичних
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осіб названі вулиці "Давидова", "Чичерина", "Толстого", "Образцова",
"Осипенко" (кого? якої?), "Дунаєвського" (якого?), "Беляєва"?
Навіть центральна історична частина Миколаєва не повною мірою
відповідає історії міста і може бути перейменована без особливих проблем.
Цікавою видається тема "Російська топоніміка в Миколаєві і Миколаївській
області".
Критичний розгляд завжди передбачає пропозиції. Так, ми можемо
запропонувати увічнити в назвах вулиць, скверів, інших об’єктів пам'ять ряду
діячів. Серед них: 1) перші архітектори Миколаєва – І. Князев, В. Ванрезант,
Ф. Вунш, К. Акройд; 2) адміралів (керівників флоту і міста) – О. Грейга, І. деТраверсе, О. Попова, Г. Бутакова, Б. Глазенапа, М. Копитова, В. Костенка;
3) діячів науки – академіка С. Паласа, братів Манганарі, М. Кумані, Г. Ге,
С. Южакова, Б. Мозолевського. В Миколаєві, на відміну від європейських міст
відсутні вулиці, площі і проспекти "Волі", "Свободи", "Незалежності",
"Соборності", "Єднання", "Революції". Зате є провулок Відродження (якого
невідомо), провулок Вільний, провулок Богдана Хмельницького.
Таким чином за останні сто років лише радянська влада навряд-чи
серйозно, але активно, займалась справою зміни назв вулиць, площ, шкіл,
будинків і т. ін. Але в основу змін назв об’єктів покладено досить вузькі
принципи більшовицько-комуністичного світогляду. Жодна з політичних сил
що приходили до влади в незалежній України не мали науково-обґрунтованого
і вагомого плану в цій сфері. На сьогодні і архітектурний і топонімічний зміст
середовища м. Миколаєва являє собою "поганий, невдалий і несмачний
коктейль" з імперсько-російського, радянсько-комуністичного і помпезноукраїнського змісту. Така ситуація склалась через: 1) невисоку кваліфікацію
тих хто править містом; 2) відсутню активну культурологічну позицію серед
інтелігенції, що є наслідком невисокої культури самої інтелігенції; 3) бідністю
більшості населення міста, яке піклується поки-що лише задоволенням базових
потреб особистості; 4) маніпулюванням свідомістю населення з боку влади і
безвідповідальність

з

боку

влади.
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"Найближчим"

прикладом

такої

безвідповідальної діяльності є найменування всіх скверів м. Миколаєва. З
одного боку це добре, а з іншого: "Хто? Як? Чому?" Чим керувались коли
приймали

назви?

Чому

на

проспекті

Героїв

Сталінграду

з'явився

"Катериненський сквер"? На честь якої Катерини названий? Хто запропонував?
В зв’язку з цим зауважимо, що для певного порядку в справі найменування
і перейменування вулиць, площ, скверів при міськвиконкому створена Комісія з
топоніміки міста. Рішення міськвиконкому від 30.08.96 за №427 затверджена
"Концепція змін топоніміки м. Миколаєва". Базові принципи Концепції:
історизм, системність, поступовість, безперервність, врахування громадської
думки. Таким чином останні номінування не відповідають принципам
Концепції.
Взагалі дорослим і можновладцям треба частіше дивитись мультики. Тоді
вони-б на все життя запам’ятали фразу відомого капітана: "Как Вы яхту
назовёте так она и поплывет".
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The streets' and squares' names are the verbal design of our surrounding. They
influence on the mental state of people. The article is devoted to the problems of
modern toponimics of Mykolaiv. It concludes that only empire and soviet power paid
big attention to this process.
Key words: Mykolaiv, streets, history, new name, toponimics.

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ ГЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ В
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
УДК 378.937
Богатирьов К.О.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Стаття присвячена обґрунтуванню ролі і місця гендерної педагогіки в
системі професійної освіти майбутніх вчителів. Автор аналізує досвід
українських учених, що апробували підручник по гендерній педагогіці,
призначений для вивчення майбутніми вчителями.
Ключові слова: гендер, педагогіка, Україна, підручник.
Вивчення теорії і практики впровадження гендерної освіти в умовах
українського соціокультурного простору дає підстави для висновку, що
введення категорії “гендер” в арсенал вітчизняної педагогіки має принципове
значення. Обумовлено це тим, що, саме школою формується багато уявлень про
професійне й соціальне самовизначення особистості майбутньої жінки чи
чоловіка, їхню життєву стратегію, доступ до ресурсів і влади, що мають в
основі соціостатеву, тобто гендерну орієнтацію. Тому прийняття і розвиток ідей
гендерного підходу в сучасній українській школі, на думку провідних
науковців (А. Богуш, Т. Говорун, О. Кікінеджі, В. Кравець, О. Сухомлинська,
О. Цокур та ін.), дозволить сформулювати уявлення про те, що стать не є
підставою для дискримінації за якимось критерієм чи показником, що вона дає
можливість майбутній жінці або чоловіку користуватися правами людини у
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всій повноті, вільного вибору шляхів і форм самореалізації на рівні своєї
неповторної індивідуальності [1]. З урахуванням дискусійності питань щодо
зв’язку понять “гендер” і “педагогіка”, з метою поданої статі є визначення
місця і ролі гендерної педагогіки в професійній підготовці майбутніх вчителів.
Зазначимо, що прагнучи визначити ступінь взаємодії педагогіки та гендера
як складних соціальних і наукових категорій, Л. Штильова, однією з перших
науковців, розпочавши дискусію щодо доцільності використання поняття
“гендер” у сучасній теорії вводить нові поняття – “гендерний підхід в освіті”,
“гендерний вимір в освіті”, “гендерна чутливість”. Необхідність уведення цих
понять у науковий обіг педагогіки автор пояснює тим, що школа третього
тисячоліття повинна давати учням можливість розвивати індивідуальні
здібності й інтереси, незалежно від приналежності до тієї чи іншої статі,
протистояти традиційним та застарілим стандартам щодо статей, для чого
педагогічний колектив повинен володіти гендерною чутливістю і професійною
компетентністю стосовно проблем гендерної соціалізації дівчат та хлопчиків,
володіти методикою гендерного підходу до їх виховання й освіти.
Так, здійснити гендерний підхід в освіті, за Л. Штильовою, означає діяти з
розумінням

соціального,

конструктивістського

походження

категорії

“чоловічого” і “жіночого” в суспільстві, ставить особистість й індивідуальність
дитини у процесі її розвитку та виховання вище традиційних рамок статі.
“Гендерна чутливість” розуміється автором у вигляді здатності педагога
сприймати і моделювати вплив вербальних, невербальних і предметних впливів
соціального середовища, методів і форм роботи з дітьми в плані формування їх
гендерної

ідентичності,

вловлювати

й

реагувати

на

будь-які

прояви

дискримінації за ознакою статі (сексизму). Під “гендерним виміром в освіті”
нею розуміється оцінка наслідків і результатів впливу виховних зусиль
педагогів середньої загальноосвітньої школи на стан і розвиток хлопчиків та
дівчаток, усвідомлення ними своєї гендерної ідентичності, вибору ідеалів та
життєвих цілей, набуття статусу в класному колективі і групі ровесників
залежно від біологічної статі [2].
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Необхідність введення в педагогіку цих нових понять Л. Штильова
пояснює дію таких факторів: в останнє десятиліття саме гендерний вимір стає
все більш важливим в оцінці основних детермінант і больових точок процесі
суспільного й особистісного розвитку; в педагогічній теорії дотепер відсутній
напрямок, що вивчає становлення гендерної ідентичності, незважаючи на його
значення для повноцінного розвитку особистості, тому що традиційна
статеворольова соціалізація хлопчиків та дівчаток у вітчизняній школі
продовжує

відтворювати

патріархальні

стереотипи

взаємодії

статей

у

суспільстві і приватній сферах життя, які суперечать новим реаліям
трансформації гендерних відносин у сучасному суспільстві, перешкоджаючи
розкриттю індивідуальностей, рівноправності статей, установленому розвитку
демократичних

відносин;

традиційні

поняття

“статеве

виховання”

і

“статеворольова соціалізація” та їх різні варіації не тільки не відбивають нових
гендерних реалій, але й ускладнюють їх розуміння, оскільки, по-перше, у
вітчизняній культурі існують численні й неадекватні конотації слова “стать”,
по-друге, у структурі теорії комуністичного виховання статеве виховання
займало периферійне положення, асоціюючись у діяльності педагогів із сан
освітою

та

методико-гігієнічними

аспектами

статевого

життя,

ніж

з

педагогікою соціальних процесів.
Крім того, загострює свою увагу Л. Штильова, розробка гендерного
підходу в освіті, є новим кроком у розвитку науки людинознавства,
педагогічної антропології і власне педагогіки як теорії гендерного виховання й
освіти. Завдання останньої на рівні науково-методологічного забезпечення
соціокультурної

практики

середньої

загальноосвітньої

школи

автором

вбачаються:
– у виявленні й описі особливостей педагогічних аспектів процесу
гендерної соціалізації дівчат та хлопчиків як суб’єктів шкільного виховання,
впливу на становлення їх гендерної ідентичності змісту освіти і системи
складних та різноспрямованих взаємодій з батьками, ровесниками, педагогами;
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– у системному аналізі ролі школи як суспільного інституту гендерної
соціалізації індивідів обох статей у ліквідації будь-яких форм дискримінації за
статтю, подоланні найбільш жорстоких гендерних стереотипів у шкільній
практиці на шляху досягнення гендерної рівностей;
– в описі нових закономірностей і розробці методики педагогічного впливу
на становлення гендерної ідентичності учнів, поширення їх індивідуальних
можливостей у процесі самореалізації свого особистісного і творчого
потенціалу [2].
Торкаючись аналізу причин і факторів становлення нової галузі наукового
звання, що, з одного боку, сьогодні все більша кількість українських вчених і
працівників системи освіти конструктивно сприймає парадигму гендерного
підходу, розуміючи значущість його інтеграції в національний освітній простір
на кожному з його ступенів. Для них особливо привабливим в гендерному
підході є те, що він орієнтований на формування і створення рівних,
незалежних від статі можливостей реалізації кожної людини у всіх сферах
життєдіяльності. З іншого, – як відзначає автор, гендерний підхід стосовно
педагогіки сприймається як наукова екзотика, тому що традиційна теорія і
практика організації педагогічного процесу достатньо консервативні щодо
якихось інновацій та нововведень взагалі [3, 78-79].
Однак, як зазначає В. Кравець, вітчизняна педагогічна наука примушена
визнати доцільність запозичення з гендерної теорії не тільки її методологічних
орієнтирів, але й цілого ряду нових для неї понять і термінів. Обумовлено це
тим, що гендерний вимір стає важливим критерієм в оцінці основних
детермінант якості сучасного навчально-виховного процесу, оскільки без цього
не можливо із знанням справи керувати процесом гендерної соціалізації нового
покоління нашої країни. Водночас, у вітчизняній педагогіці як сучасній теорії
виховання

відсутній

соціальний

розділ,

що

розкриває

закономірності

становлення гендерної ідентичності, незважаючи на очевидність значущості
цього аспекту для повноцінного розвитку особистості. Отже, саме на тиску
взаємодії педагогіки і гендера як складних соціальних явищ і наукових
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категорій формується гендерна педагогіка як нова галузь знання в системі
педагогічної науки, яка покликана вивчати сутність, зміст, методи і наслідки
соціалізації учнівської молоді відповідно до її статевих особливостей.
Акцентуючи на тому, що метою гендерної педагогіки є корекція впливу
гендерних стереотипів на успішність прояву і розвитку особистісних нахилів
індивіда, урахування специфіки їх впливу на його розвиток в умовах навчальновиховного процесу, В. Кравець, вважає за необхідне введення до її арсеналу
цілого ряду нових категорій, понять та термінів. До основних категорій
гендерної педагогіки, що відбивають її сутнісні характеристики, автор
відносить так, як – от: гендерне виховання, гендерна освіта, гендерні технології,
гендерна ідентичність, гендерна соціалізація, сексуальне виховання, сексуальна
освіта, сексуальна культура та ін. [3, 80]. При цьому серед найважливіших
завдань, запозичених з традиційних і нових галузей людинознавства, автором
відокремлюються такі:
– виявити і обґрунтувати шляхи формування в умовах освітньо - виховного
процесу психологічних відмінностей між школярами різної статі, позначаючи
педагогічні а спекти процесу їх гендерної соціалізації;
– здійснити аналіз ролі школи як інституту гендерної соціалізації дівчаток і
хлопчиків у ліквідації різних форм їх дискримінації за статевою ознакою;
– розробити й обґрунтувати нормативну модель та механізми гендерної
виховання в сучасній сім’ї, реконструюючи традиційні культурні обмеження в
розвитку потенціалу особистості залежно від статі;
– обґрунтувати зміст, методи і форми сексуальної соціалізації школярів,
намітивши шляхи їх підготовки до вступу в шлюб;
– розробити програми і методичні рекомендації стосовно втілення ідей
гендерного підходу в професійну підготовку педагогічних кадрів.
Особливо важливим у контексті нашого дослідження є й те, що В. Кравець
означив коло питань, які потребують свого вирішення в аспекті формування
змісту курсу гендерної педагогіки як специфічної галузі наукового знання і як
навчальної дисципліни. В основу структурування гендерної педагогіки автором
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було покладено принцип опори на проблематику соціалізації індивіда. Тому
серед основних тем гендерної педагогіки ним було виділено такі:
– “Суспільство,

стать,

гендер”,

що

розкривають

співвідношення

і

діалектику соціального та біологічного в гендерній соціалізації, наслідки
гендерної

асиметрії

для

розвитку дитини, особистості

конструювання

технологій впливу соціуму на індивіда з метою формування відповідної моделі
гендерної ідентичності, сутність соціальних трансформацій у взаємовідносинах
статей;
– “Гендер і педагогіка”, що відбиває гендерні аспекти історії школи і
педагогіки, гендерний потенціал навчально – виховного процесу, вікові аспекти
гендерної соціалізації, сіть критичного аналізу тенденціозності традиційної
школи;
– “Проблеми впровадження гендерного підходу в роботу школи та сім’ї, що
висвітлює питання методології і методики гендерної освіти та виховання,
шляхи впровадження гендерних інновацій у навчально-виховний процес
закладів системи освіти і в сферу сім’ї;
– “Між статеві взаємовідносини”, що відбиває особливості еволюції
гендерної взаємодії, між статевої дружби, любові, сексуальних відносин;
– “Підготовка учнівської молоді до шлюбу і сім’ї”, що розкриває специфіку
гендерних проблем сучасної сім’ї, особливості сексуальної культури членів
сім’ї, гендерні аспекти подружніх аспектів, способи виконання ролей батьків;
– “Гендерний підхід у підготовці вчителів”, націленої на відображення
особливостей вияву і подолання гендерних стереотипів учителів та студентів
педагогічних ВНЗ, методів і прийомів їх реконструкцій та реконструкцій [3,
82].
Отже, викладене вище свідчить про те, що:
– по-перше, для становлення і розвитку ідей гендерного підходу у
вітчизняній системі освіти в цілому і в системі вищої педагогічної освіти,
зокрема, на початку третього тисячоліття дозріли необхідні й достатні соціальні
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умови і наукові передумови (у вигляді перспективного розвитку гендерної
психології і педагогіки);
– по-друге, метою реалізації ідей нового – гендерного підходу у
професійній освіті студентів вітчизняних вищих педагогічних навчальних
закладів виступає реконструкція традиційних культурних обмежень розвитку
внутрішнього потенціалу їх особистості залежно від статі, оволодіння
компетенцією в плані осмислення сутності становлення гендерної ідентичності
обох статей і закономірностей їх генденої соціалізації, формування готовності
до створення необхідних умов для максимальної самореалізації і саморозкриття
всебічних здібностей вихованців у процесі педагогічної взаємодії з ними.
При цьому методологічною підставою гендерної психології і педагогіки
також як і для інших гендерно орієнтованих досліджень, служить гендерна
теорія, яка “… не прагне заперечити різницю між жінками і чоловіками,
вважаючи, що не так важливий сам факт відмінностей, як їх соціокультурна
оцінка й інтерпретація, а також побудова владної системи на підставі цих
відмінностей” [1, 14]. Як фундаментальні положення гендерної теорії, прийняті
вітчизняною гендерною психологією і педагогікою як вихідних методологічних
установок, є такі:
– уявлення про те, що майже всі відмінності, які традиційно вважаються
“природними” між статями, мають під собою не біологічні, а соціальні
підстави;
– такі,

що

вважаються

“природними”

різницями

між

статями

конструюються в суспільстві під впливом соціальних інститутів, що
репрезентують традиційні уявлення про ролі чоловіків та жінок в ньому;
– поняття про “маскулінність” і “фемінність” є базовими категоріями
гендерних досліджень, за допомогою яких не просто описується різниця в
статусах, ролях та інших аспектах життя чоловіків і жінок, а здійснюється
аналіз влади і домінування, які утверджуються в суспільстві засобами гендерної
диференціації.
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ПРОБЛЕМАТИКА

ЛЮДСЬКОГО

БУТТЯ

В

АНТРОПОЛОГІЧНІЙ

ТРАДИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
УДК 141.319.8
Бороденко О.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Простежується розвиток філософсько-антропологічних ідей, пов’язаних
з осмисленням проблематики людського буття в російській літературі.
Ключові слова: літературна традиція, літературний текст, людське
буття, антропологічна проблематика.
Творчість Андрія Платонова, вивченням якої займається автор даної статті,
є невід’ємною і важливою складовою антропологічної традиції російської
літератури, в контексті якої чільне місце посідають ідеї гуманізму, пошуку
духовності, істини; осмислення онтологічної проблематики; сприйняття
людини як істоти багаторівневої та неоднозначної; символізація людини та
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людського буття. На нашу думку, символом цієї традиції може бути такий:
маленька людина на великому просторі. Російська література приваблює своїм
філософським змістом та "антропоцентризмом". Людське буття завжди
перебуває в епіцентрі уваги російських письменників. Як відзначив О. Лосєв,
"… художня література є сховищем самобутньої російської філософії; в ній
часто розробляються основні філософські проблеми, безумовно, в їх
специфічно російський, виключно практичній, орієнтованої на життя формі. Й
ці проблеми вирішуються тут таким чином, що неупереджений та знаючий
дослідник назве ці рішення не лише "літературними" або "художніми", але
філософськими та геніальними" [1, с. 214].
Задачею статті є показати найбільш характерні риси цієї традиції, яка
налічує декілька століть (від періоду Київської Русі до початку нашого
століття) на прикладах філософії окремих видатних письменників, оскільки в
творчості А. Платонова виразно простежується зв'язок із антропологічною
традицією російської літератури.
Так, в творчості письменника і філософа кінця 18-початку 19 століття
Олександра Радіщева людське буття трактується як невід’ємна частина
загального буття, а життя людини – як невід’ємна частина живої і неживої
природи. Виходячи з принципу віталістичної єдності природи, О. Радіщев
застосовує

при

визначенні

сутності

людської

екзистенції

символ

"одноутробний родич": "людина є одноутробний родич всьому, що живе на
землі, – не лише тварині, птахові … але й рослині, грибу, метелику, каменю,
землі" [див.2, с. 91]. Людина, за О. Радіщевим, істота, яка має здатність і
можливість безкінечно самовдосконалюватись (але, разом із тим, може
безкінечно розбещуватись, деградувати) [див. 2, с. 91]. Пошук людиною істини
є надзвичайно важливим процесом на шляху до духовності й оволодіння
таємницями буття. Істина дозволяє людині перемогти "засліплення", "зазирнути
у середину серця" [3, с. 107].
В творчості Миколи Карамзіна особливе місце займає символіка серця:
"чутливе серце є багатим джерелом ідеї" [див.2, с. 125]. За М. Карамзіним, в
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людському серці живе добро, почуття краси та любові до ближнього [див.2, с.
126]. Дуже гострим для письменника та історика було питання про те, яким
чином зв’язані між собою душа і тіло, духовні й фізичні начала…" [4, с. 216].
Проблема цінності людського буття, його зв’язку із буттям світу, а також
пошук шляхів самовдосконалення; питання свободи особистості, що "стаючи
єдиною безсумнівною реальністю, яка дана людині, … набула особливої
цінності" [4, с. 226, 227] – центральні питання для всієї творчості М. Карамзіна.
Володимир Одоєвський, як вказує В. Зеньковський, випередив у своїй
творчості деякі філософські ідеї А. Бергсона. На думку В. Одоєвського,
"культура послаблює в людині її інстинкти … з розвитком раціональності ця
сила почала слабнути" [див. 2, с. 138]. В.Одоєвський виступає проти засилля
раціональності в людському бутті, оскільки раціональне начало нездатне
розкривати таємницю буття, вказати індивіду шляхи самовдосконалення:
"Формула Одоєвського "необхідно підняти розум до інстинкту" є близькою й
до того церковного вчення, яке ставить перед духовним життям задачу
"привести розум до серця" [2, с. 139]. Таким чином, "інстинктуальна сила"
В.Одоєвського є тим символом "розумної любові", яка здатна поєднати чуттєві
та розумові інтенції людини, її тілесно-душевного буття.
В творчості Олександра Сергійовича Пушкіна людське буття осмислюється
як буття, наповнене безперервним пошуком істини та свободи (як у внутрішній
сутності людського, так і в зовнішньому світі). Численні персонажі постають
мандрівниками, лицарями в пошуках правди, поєднаної з красою та духовністю.
Так, наприклад, пушкінський "лицар бідний", що символізує цей пошук, нагадує
Степана Копєнкіна – "лицаря революції" з роману А. Платонова "Чевенгур". За
висловом Ф. Достоєвського, "ці російські бездомні мандрівники продовжують й
досі свою подорож, й ще довго, здається, не зникнуть" [5, с. 254].
Інший російський письменник і філософ ХІХ ст. Микола Чернишевський
відкидає умоглядний, метафізичний погляд на людину як на істоту, в котрій
"дух" суперечить "природі". Для М. Чернишевського в основі людського буття
лежить насамперед тілесність; він бажає осмислити людину "як істоту, що має
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шлунок і голову, кістки, жили, м’язи та нерви" [див. 2, с. 319]. Разом із тим,
письменник вірить "у майже дивовижну силу особистості" [див. 2, с. 323].
М. Чернишевський вводить у свої твори людину-титана, що символізує
радикальну боротьбу за свободу особистості, яка використовує свою свободу
та природні здібності в справі боротьби за звільнення суспільства. Як і у
А. Платонова, "особистість майбутнього" М. Чернишевського

– людина

титанічна, радикальна, жертовна.
В

творчості

Льва

Толстого

міститься

заклик

до

духовного

самовдосконалення людини. У своїх романах "Війна та мир", "Анна Кареніна",
"Воскресіння", численних оповіданнях та повістях великий прозаїк через
символіку доводить ідею про вічний і нерозривний зв'язок кожного індивідума
зі світом. Людське буття, за Л. Толстим, можливо осмислити лише через всю
сукупність зв’язків між людьми, між людиною і світом, людиною і Богом.
Імпресіонізм Л. Толстого не заперечує існування тілесного рівня буття
окремої

людини:

"усвідомлення

нашої

відокремленості,

особиста

самосвідомість у точному розумінні слова є, за Толстим, пов’язаним лише з
фактом нашої тілесної відокремленості, – але сама ця сфера тілесності з її
розмаїттям й подільністю є буттям примарним, нереальним" [2, с. 383].
Л. Толстой не заперечує існування буття окремої людини, але вважає таке буття
реально існуючим лише тоді, коли воно наповнено "бажанням блага", що
виступає проявом божественної сутності як присутності Бога в людині. Сенс
життя відкривається людині лише тоді, коли вона усвідомлює цю присутність
у своєму бутті [див. 2, с.384]. Таким чином, імперсоналізм Льва Толстого не
виключає існування окремої особистості; разом із тим, він не визнає
особистість як такий феномен, що не пов'язаний із Богом, що не містить у собі
Бога. Людина і Бог, за Л. Толстим, вічно нероздільні.
В творчості Івана Тургенєва присутні численні символічні персонажі.
Достатньо згадати, наприклад, Базарова з роману "Батьки та діти" – символічну
постать вічно невдоволеного шукача істини, нігіліста, який прагне змін,
бореться за оновлення життя. Символічним є зображення Герасима (оповідання
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"Муму"): мовчазне терпіння; тілесне "закріпачення" (фізична неможливість
розмовляти), що поєднується із "закріпаченням" духовним (заборона любити,
проявити власні почуття). Особливо виразною є філософська символіка віршів
у прозі, написаних автором в пізні роки життя. В цих творах І. Тургенєв передає
думки про сутність людського існування, початкову приреченість людини бути
"бранцем" власного життя, сум як головний екзистенційний стан особистості.
Так, у творі "Пісочний годинник" зустрічаються два символи людського життя:
швидкий річковий потік та пісок у пісочному годиннику: життя "сиплеться
рівно та спокійно, наче пісок в тому годиннику, що тримає в своїй руці фігура
Смерті" [6, с. 54]. У вірші "Коли я один…" зустрічаємо символ двійника (цей
символ присутній і у А. Платонова). "Двійник" – це людське alter ego, яке "знає
всі мої таємниці" [6, с. 55]; це людна, якою вона була в минулому; після смерті
людина зливається зі своїм двійником в одне ціле [6, с. 55]. У вірші "Камінь"
людське серце символічно порівнюється з каменем на морському березі –
"старим та сірим"; він незворушно ставиться до гри морських хвиль, але
залишається самим собою, "лише на його поверхні виступають яскраві
кольори" [6, с. 37]. Символіка тілесності, що передає сутність тілесного буття
людини, а в поєднанні з символікою екзистенційного рівня та символами
особистості дозволяє нам "зазирнути" в таємницю сутності власного буття,
міститься і в інших "віршах у прозі" І. Тургенєва. Наведемо ще декілька
прикладів. У творі "Христос" письменник зображує зустріч із незнайомою
людиною в церкві, яка своїм обличчям нагадувала Ісуса Христа: "обличчя, як у
всіх,-обличчя, схоже на всі людські обличчя. Очі дивляться трохи вгору,
уважно і тихо. Губи закриті, але не зімкнені… Невелика борода роздвоєна" [6,
с. 36]. Тілесність цієї людини містить водночас символіку її духовності, що
розкривається через простоту та зовнішню звичайність. У прозовому вірші
"Два брати" символічно показано два тіла янголів-братів. Один - "дещо повний,
гладкий, чорноволосий. Очі карі, з поволокою, з великими рісницями, погляд
хитрий, веселий і жадібний" [6, с. 30-31]. Це – символ Кохання. Інший брат –
"худий і жовтуватий тілом" [6, с. 31]. Він символізує Голод. І. Тургенєв пише,
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що "Кохання і Голод - два рідних брати, дві докорінні основи всього, що живе";
їхня мета - одна: "необхідно, щоб життя не припинялось, - своє і чуже – все те ж
саме всезагальне життя" [6, с. 31].
Таким чином, в творчості І. Тургенєва символізація служить вагомим
засобом вираження ідеї про сутність людського буття; символіка тілесності
пов’язанна із символікою особистості та екзистенційною символікою.
В творчості Федора Достоєвського філософське осмислення трагічності та
суперечливості

людського

існування,

заглибленість

в

онтологічну

проблематику здійснюється з надзвичайно потужною і виразною силою. У
низці блискучих романів ("Злочин і покарання", "Ідіот", "Біси", "Брати
Карамазови" та інших), оповіданнях і нарисах письменник показав себе
глибоким психологом; те, що він завжди, за висловом М. Бердяєва, "був в
першу чергу антропологом, він робив відкриття людини" [7, с. 162].
Достоєвському особливо є близбкою тема людської свободи [7, с. 56].
М. Бердяєв зазначає, що "свобода може бути безжалісною. Великий інквизитор
у Достоєвського дорікає Христу в тому, що, поклавши на людей тягар свободи,
Він не жаліє іх"[ 7, с. 65]. Цей екзистенційний тягар свободи Ф. Достоєвський
символічно осмислює в своїх творах. Людині важко "вести власне життя"; вона
болісно шукає шляхів звільнення від тягаря свободи і власної долі, шукає шляхів
у трансцендентне. Раскольников ("Злочин і покарання") бунтує, здійснюючи
вбивство; Ставрогін ("Біси") закінчує життя самогубством; Неллі ("Принижені
та ображені"), звільнившись від жорстокої опікунки, вмирає від хвороби;
Олексій Карамазов ("Брати Карамазови") уходить в монастир, а його брат Іван
довго мучається сумнівами: роздирають протиріччя – жага до життя з дного
боку і біль власного існування з іншого ("- Я запитував себе безліч разів: чи є у
світі такий відчай, щоб переміг в мені цю відчайдушну й непристойну, може
бути, жагу до життя, й вирішив, що, здається, немає такого" [8, с. 249]).
Аналізуючи філософські погляди Ф. Достоєвського, В. Розанов зазначає,
що "применшення людської свободи, її прагнення або збочення, йде не із
середини її (людини, – О.Б.) природи, але іззовні. Страждання, яке завжди
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супроводжує це почуття пригніченості, й тут вказує на істинний характер цієї
сторони людського духу".
Персонажі А. Платонова так само шукають шляхів власного звільнення від
тягаря існування. Ремінісценції з роману "Брати Карамазови" та інших творів
Достоєвського, як вказують дослідники, часто зустрічаються у романі
А. Платонова "Чевенгур" [9, с. 532, с. 533, с. 540, с. 544, с. 546, с. 572, с. 588, с.
598, с. 629, с. 634]. Так, Гопнер вважає, що людська свобода несумісна зі
спокійним, насиченим існуванням: "– А ти гадаєш, їжа з революцією
приживуться?". Це нагадує слова Великого Інквізитора у Достоєвського:
"…свобода і хліб земний досхочу для будь-кого разом несумісні" [8, с. 275].
А. Платонов у "Котловані", "Чевенгурі" та інших творах показує смерть
дитини і замислюється над питанням: чи можливо побудувати щастя на землі,
"царство свободи" ціною смерті дитини? Це нагадує слова Івана Карамазова, в
яких стверджується ідея, що "вища гармонія" не варта жодної сльозинки
замученої дитини [8, с. 265].
Ф. Достоєвський замислюється над питанням можливості цілісного буття
людини. Якщо людина є вкрай суперечливою істотою, якщо в кожному
ховається жорстокий звір[8, с. 262], то як можна досягти цілісного буття,
примирити суперечності людського існування? Для письменника відповідь, на
наш погляд, прихована в усвідомленні абсолютної цінності особистості.
Розкриття таємниці особистості, містичного змісту персонального рівня буття
(тут застосовано наш термін) є для Ф. Достоєвського виходом з полону
усталених, невірних уявлень про людину. Необхідно цінувати Іншого й
розуміти Іншого; тоді ми зможемо хоча б частково наблизитись до таємниці
людського буття. Цю увагу Ф. Достоєвського до проблеми особистості
помітив, зокрема, В. Розанов: "У "Злочині та покаранні" вперше і найбільш
переконливо розкрита Достоєвським ідея абсолютного значення особистості".
Отже, на окремих прикладах ми показали, що філофсько-антропологічні
ідеї, виражені класиками російської літератури 18-19 століть, утворюють значну
традицію дослідження людського буття. У 20 столітті ця традиція була
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продовжена представниками символізму (А. Бєлий, Вяч. Іванов, О. Блок),
видатними

прозаїками

О. Солженіцин,

(М. Булгаков,

Вен. Єрофєєв

та

інші)

І. Бабель,
та

І. Бунін,

поетами

Б. Пільняк,

(О. Мандельштам,

А. Ахматова, М. Цветаєва, М. Заболоцький, М. Волошин, Й. Бродський та
інші). До розглянутої традиції належить і Андрій Платонов. До задач нашого
дослідження не входить повне простеження розвитку цієї літературної
традиції. Ми обмежуємось лише вже наведеними у даній статті прикладами.
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кораблебудування
Розглянуто національний аспект політичних репресій в Кримській АРСР
на фоні “Великого терору” в СРСР. Визначена чисельність арештованих та
засуджених при виконанні “наказу 00447”, а також по “національних
операціях”.
Ключові слова: політичні репресії, “Великий терор 1937-1938 років”,
“національні операції”.
75 лет назад народы СССР пережили один из самых трагических эпизодов
своей истории – “Большой террор” 1937-1938 годов. Этим событиям посвящено
немало работ, из которых наиболее обстоятельной является монография Д.В.
Омельчука, М.Р. Акулова, Л.П. Вакатовой и др., в которой трагедия массовых
репрессий показана через судьбы жертв террора[1, с.с.67-140].
В данной работе предлагается историко-статистическое исследование
национального аспекта “Большого террора” в Крымской АССР.
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2 июля 1937г. Политбюро ЦК ВКП(б) обратилось к первым секретарям
национальных компартий, обкомов и крайкомов с предложением взять на учет
всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников. Наиболее враждебные
должны быть расстреляны, менее враждебные – высланы. Предлагалось
сообщить в пятидневный срок состав троек, количество подлежащих расстрелу
и высылке.
Крымский обком одним из первых сообщил состав

“тройки” -

председатель – нарком К.А. Павлов, члены - 2-й секретарь ОК ВКП (б)
С. Трупчу и Прокурор Монатов[1,c.99]. Политбюро утвердило Крымской АССР
запрошенный республиканским партийным руководством лимит: 143 человека
расстрелять и 1383 выслать.
Уже 23 июля Павлов просит Ежова утвердить дополнительно по первой
категории 757 и по второй – 3000 человек [2]. Лимит оставлен без изменений.
30 июля Ежов издает приказ 00447 “Об операции по репрессированию
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”, в котором к
кулакам

и

уголовникам

добавили

церковников

и

сектантов,

членов

антисоветских партий, бывших белых, карателей, репатриантов, участников
антибольшевистских восстаний.
Лимит для Крыма несколько скорректирован – по первой категории-300,
по второй – 1200. Начало операции – 5 августа. 15 октября выделен новый
лимит на 800 человек, в том числе 300 по первой и 500 человек по второй
категории. Выполнять его пришлось новому наркому – А.И.Михельсону. К
январю 1938 года крымский лимит достиг четырех тысяч человек.
Водоворот террора поглощает и членов крымской “тройки”. 23 ноября
1937 г. арестован 2-й секретарь обкома ВКП(б) 29-летний Сервер Трупчу.
Согласно рапорту Крымского НКВД от 9 января 1938 г, “в порядке приказа
00447 по Крымской АССР изъято и осуждено тройкой НКВД 4000 человек. По
первой категории осуждено - 1300 человек, из них: бывших кулаков – 924;
прочего к-р элемента – 207; уголовного элемента – 169.
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По второй категории осуждено – 2700 человек, из них: бывших кулаков –
2085; прочего к-р элемента - 375; уголовного элемента – 240”.
17 января 1938 г. в телеграмме на имя Ежова и Фриновского Михельсон
отметил недостаточное число арестованных контрреволюционеров, в частности
среди представителей нацменьшинств: “немцев в Крыму 40 тысяч – осуждено
873 человека; греков 12 тысяч – осуждено 13 человек; поляков 4000 – осуждено
23 человека. На 15 января находятся (под) следствием и частично передано (в)
судебные органы дел (в отношении) 2000 человек…. Учтено подлежащих
изъятию (по приказу 00447) – 7 тысяч человек, из коих на 3979 имеются
компрометирующие материалы, и они подлежат немедленному аресту.
На основании изложенного прошу дать дополнительный лимит пять тысяч,
первой категории 1500, второй 3500 человек”.
22 января 1938 г. выделено 1500 по первой категории. Судя по всему,
лимит был выполнен. Общее число репрессированных по приказу 00447 в
Крыму – 5500, в том числе расстреляно – 2800 человек.
Среди четырех тысяч крымчан, осужденных по приказу 00447 к январю
1938 года было 1458 русских, 488 украинцев, 907 татар, 873 немца[3,c.210].
Обращает внимание, что доля русских, украинцев и татар среди осужденных
несколько меньше их доли в населении Крыма, а немцев среди осужденных
22%, в то время как среди крымчан их 5%[4,c.95].
Наряду с “чисткой” страны от “бывших людей” развернулась массовая
операция против сообществ, имеющих связи с заграницей, а потому
рассматриваемых как база шпионажа и диверсии стран “капиталистического
окружения”.
Основными линиями этой операции были польская, харбинская и
немецкая. (Харбинцами называли бывших сотрудников Китайской восточной
железной дороги, проданной Японии в середине 30-х гг.). Позже к ним
прибавились румынская, эстонская, финская, латышская, греческая, болгарская,
иранская, афганская линии.
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Осуждение арестованных по национальным линиям первоначально
осуществлялось в т.н. “альбомном порядке”: работники НКВД на местах после
окончания следствия составляли справки на каждого арестованного с
предложением о приговоре; справки, скомплектованные в специальный список
(“альбом”) подписывали начальник УНКВД и местный прокурор. Альбом
направлялся в Москву, где окончательное решение выносили нарком
внутренних дел Ежов и прокурор СССР Вышинский. Приговоры исполнялись
по возвращению альбомов на места.
Начало арестам по польской линии положил приказ Ежова № 00485 от 15
августа 1937г. 20 сентября последует приказ 00593 по харбинцам, с октябряноября 1937г. развернется “немецкая” операция. С начала 1938г. национальные
линии станут ведущим направлением массовых репрессий.
Осуждение в “альбомном порядке” шло крайне медленно. Тюрьмы
чудовищно переполнены. В середине ноября 1937 года в крымских тюрьмах
при лимите 1775 содержалось 7394 человека.
К осени 1938 г. в “альбомном порядке” по Крыму осуждено 1338 человек,
в том числе 874 к расстрелу. Приказом Ежова от 17 сентября 1938г. № 00606 в
каждой

области

/

крае/республике

создаются

“особые

тройки”

для

рассмотрения дел по национальным линиям. Альбомы рассылаются на места.
Крымская тройка за два месяца осудила 1801 человек, в том числе 1596 к
расстрелу[2].
Как видим, если по приказу 00447 было казнено 50,9 %, то по
национальным линиям – 78,7% осужденных.
На 15 декабря 1938 г. имелось в производстве дел на 3146 человек [3,
c.209]. Эти люди впоследствии были освобождены или осуждены на
незначительные сроки заключения.
Поляки, немцы, латыши и т.д. составляли большинство осужденных по
“национальным линиям”, но наряду с ними осуждали и русских, украинцев,
евреев, татар, представителей других национальностей.
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Учитывая, что немцы, поляки, прибалты преобладали среди арестованных
по соответствующим национальным операциям, доля представителей данных
национальностей среди репрессированных в период “Большого террора” была
значительно выше их доли в населении страны.
Так, среди арестованных с 1 октября 1936 года по 1 июля 1938 года по
политическим мотивам 1 миллиона 420 тысяч 711 человек было русских- 46,
3%, украинцев - 13,3%, поляков -7,4%, немцев - 5,3%, татар - 1,3%[5, c.18]. По
данным Всесоюзной переписи населения, проведенной в январе 1937 года,
представители указанных национальностей составляли соответственно 58,02%,
16,3%, 0,39%, 0,71%, 2,34%[4, c.c.86-87].
Чаще всего для ареста по национальной линии требовалось сочетание
“сомнительной” национальности, проживания в национальном районе или
вблизи

военных

объектов,

связи

с

заграницей,

“компрометирующие

материалы” на данное лицо. Но не национальность была критерием
“преступности”, (хотя всегда основанием для подозрений), а рождение,
проживание или наличие связей с враждебной СССР страной. И в этом
принципиальное отличие национальных операций 1937-1938 гг. от репрессий
против народов в годы войны, - утверждают российские историки Н.В. Петров
и А.Б. Рогинский [6].
Кроме того, уже после получения указания о прекращение работы троек от
15 ноября 1938 г. по инициативе наркома внутренних дел Крымской АССР Л.Т.
Якушева приговорено к высшей мере наказания 47 человек, 22 из которых были
расстреляны. Кроме того, Якушев приказал привести в исполнение ранее
вынесенные тройкой смертные приговоры. 28 и 29 ноября 1938 г. были
расстреляны 770 человек. 18 декабря 1938 г. нарком был арестован и в июле
1939 г. приговорен к 20 годам лагерей[1, c.143].
С 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. в Крыму арестовано 14206 человек, в
том числе членов националистических контрреволюционных организаций
украинских – 5, тюрко-татарских – 463, сионистских – 48, разных – 687
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человек. “Фашистов”, под которыми чаще всего подразумевали немцев,
арестовано 1891.
Незначительное число “украинских националистов”, по-видимому, связано
с тем, что украинизация в Крыму носила крайне ограниченный характер и была
свернута уже в 1933 году.
К 1 июля 1938 г. был осужден 8471 человек, из них 3249 человек к
расстрелу[2].
В общей сложности в 1937 г. в Крыму было арестовано 8503 человека, в
1938г. – 7749 человек[7, c.c.335,339].
Из 16252 арестованных были осуждены к ноябрю 1938 года около 13 тысяч
человек, из них как минимум 5000 к расстрелу.
Если в целом в СССР в 1937г. – 1938г. было арестовано 1.575.259 человек,
или 0,97% населения страны по переписи 1937г., то в Крыму арестованы 16252
человека (1,62% населения), в УССР - 0,93%, БССР – 1,13%, Азербайджанской
ССР – 0,86 %, Татарской АССР – 0,41% населения по переписи 1937г.[7,
c.c.335-340; 4, с.с.96-110].
От репрессий страдали все населяющие полуостров национальности. В то
же время несомненно, что процент немцев, поляков, латышей, греков и болгар
среди репрессированных был значительно выше их доли в населении Крыма.
В 1937-1938 годах были арестованы, по нашим подсчетам, примерно 2500
крымских немцев, т.е. 4,95% их численности по переписи населения 1937 года.
Среди поляков, латышей, эстонцев, финнов, греков и болгар процент
репрессированных также в 3-4 раза превышал “среднекрымские” 1,62%.
Как выглядели после “чистки” многие немецкие села, позволяет судить
селение Аннаджа, в которой уже к осени 1937 года было осуждено 19
“фашистов”, при наличии в селе 32 хозяйств[8, л.46].
4 июля 1941 г. первый секретарь обкома В. Булатов, составляя письмо в
ЦК ВКП (б), предложил выселить из Крыма часть немецкого населения, так как
“очень большая часть немецких колонистов располагала крупным и мелкокапиталистическим хозяйством, имеет в Германии родственников среди
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фашистов, подвергались репрессиям и в период раскулачивания, недавно – в
1937-38 годах. Есть немецкие деревни, состоящие в большинстве своем из
родственников репрессированных. Несомненно, что гитлеровские штабы знают
об этих деревнях и будут пытаться их использовать…” В последний момент
предложение о частичной депортации было вычеркнуто из текста письма[9,
л.17]. Прошло менее полутора месяцев, линия фронта приблизилась к Крыму и
14 августа 1941 г. И.В. Сталин подписал Директиву Ставки ВГК №00931, один
из пунктов которой предусматривал выселение “местных жителей-немцев”[10,
с.с.116-117].
Д.П. Урсу полагает, что в ходе террора 1937-1938 гг. была уничтожена
крымско-татарская интеллигенция. Этот фактор, по его мнению, подготовил
трагедию депортации 1944 года[11, c.c.10,46,47]. По-нашему мнению, картина
более сложная. Практически полностью были истреблены те представители
интеллигенции, которые получили образование до 1917 года в Турции и
странах Европы, а в 1917 – 20 гг. участвовали в национальном движении.
Частично

затронули

репрессии

и

молодое

поколение

национальной

интеллигенции.
Но говорить о уничтожении крымско-татарской интеллигенции как
общественной группы оснований нет. Всесоюзная перепись населения,
проведенная уже после окончания “большого террора”, в январе 1939 г.
зафиксировала среди крымских татар 96 врачей, 50 научных работников и
преподавателей ВУЗов, 1643 учителя средних и начальных школ, 94 писателя,
журналиста и редактора, 30 адвокатов и юристов, 289 работников искусств [12,
л.л.40,41]. Имеющих высшее и неполное высшее образование - 601 человек,
среднее и неполное среднее образование - 8019 человек[13, л.100].
Пережившие депортацию 1944 года представители крымско-татарской
интеллигенции станут у истоков борьбы за возвращение своего народа на
родную землю.
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Goldenberg M.А., Goldenberg M.S. A national aspect of “Large terror” is
1937-1938 years in Crimea
National aspect of political persecutions in the Crimean ASSR against the
background of “Great Terror” in the USSR has been considered. The number of the
arrested and convicted during fulfillment of “order 00447” and for “national
operations” has been defined.
Key words: political persecutions, “Great terror of 1937-1938”, “national
operations”.
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Горбуров Е. Г.
В статье рассмотрены неизвестные и забытые страницы жизни
выдающегося руководителя судостроительной отрасли ХХ века николаевца
В. Н. Андрианова, 100 лет со дня рождения которого исполняется 28 июля
2013 года.
Ключевые слова: судостроение, судостроитель, судно, завод, награда,
корабль, крейсер.
Владимир Николаевич Андрианов родился в городе Николаеве 28 июля
1913 года [2, с. 54].
В метрической книге Рождество-Богородичного собора г. Николаева
Херсонского уезда Херсонской епархии есть запись о крещении 12 ноября 1913
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года (по старому стилю) и о том, что мальчика (Владимира Андрианова)
назвали в честь святого равноапостольного Владимира [4, с. 35].
Краеведами Е. Г. Горбуровым и К. Е. Горбуровым впервые в книге
“Владимир Андрианов – великий корабел” предан гласности факт, что
известная русская поэтесса Анна Ахматова имеет родственные связи с
В. Н. Андриановым. Родители Анны Ахматовой (настоящая фамилия Горенко)
– Андрей Антонович Горенко и Инна Эразмовна Стогова. Отец Ахматовой
А. А. Горенко родился 13 января 1848 года в Николаеве. Род Горенко и род
Андриановых – одни из самых старых в Николаеве, они пересекаются по
боковой ветви Горенко от предков – Антона Горенко (1818-1870) и Марка
Андриановича

Андрианова

(1818–?),

прадеда

Владимира

Николаевича

Андрианова [2, с. 4].
До 1928 года В. Н. Андрианов занимался в трудовой школе №19. С 1928 по
1931 год обучался в профтехшколе №1 в городе Николаеве [3, с. 56]. В 1931
году Владимир Андрианов поступил в Николаевский кораблестроительный
институт, который окончил в 1936 году, получив диплом инженера-механика. В
этом же году он приступил к работе на заводе имени 61 коммунара механиком
энергоцеха, а затем до июня 1941 года работал начальником этого же цеха.
В июне 1941 года приказом Наркома судостроительной промышленности
СССР был переведен на завод имени Андре Марти (сегодня Черноморский
судостроительный завод) на должность начальника энергоцеха. На этом
предприятии В. Н. Андрианов проработал до 13 августа 1941 года, принимая
активное участие в демонтаже и отправке в глубокий тыл ценного
оборудования.
13 августа 1941 года со специалистами завода выехал в г. Астрахань. 17
августа 1941 года в Николаев вошли немецкие оккупанты. В Астрахани
В. Н. Андрианов получает направление в г. Тюмень – на Тюменский
судостроительный завод, где с сентября 1941 года по ноябрь 1942 года работал
главным энергетиком предприятия. На нем в это время строили торпедные
катера. В ноябре 1942 года приказом по НКСП был переведен на
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судостроительный завод в г. Гороховец Горьковской области на должность
главного энергетика.
В ноябре 1943 года приступил к работе в НКСП в г. Москве
уполномоченным
коммунара

и

Наркосудпрома

был

включен

в

по

николаевскому

состав

спецбригады

заводу
по

имени

61

организации

восстановления и ввода в эксплуатацию завода после освобождения города
Николаева от немцев [5, с. 195].
28 марта 1944 года, в день освобождения г. Николаева, В. Н. Андрианов
был уже на заводе имени 61 коммунара [5, с. 195]. Он работает главным
энергетиком, начальником монтажного цеха, заместителем директора этого же
завода. В. Н. Андрианов внес большой личный вклад в восстановление
полностью разрушенного немцами предприятия.
С

1951

по

1956

год

В. Н. Андрианов

–

главный

инженер

судостроительного завода во Владивостоке, с 1956 по 1959 год – главный
инженер судостроительного завода имени А. А. Жданова в Ленинграде [2, с.
15]. С 1959 по 1960 год он – начальник техотдела Херсонского совнархоза,
затем по 1961 год – начальник управления судостроения Херсонского
совнархоза, а с 1961 по 1963 год – заместитель председателя Херсонского
совнархоза [4, с. 54 об.].
17 января 1963 года В. Н. Андрианов был избран председателем
Николаевского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся [4,
с. 59]. 3 марта 1963 года В. Н. Андрианов избирается депутатом Верховного
Совета УССР VI созыва [10]. В марте 1965 года В. Н. Андрианова избирают
заместителем председателя Николаевского областного Совета депутатов
трудящихся.
С 11 июня 1965 года В. Н. Андрианов – директор завода имени 61
коммунара. Во время его директорства на заводе были построены китобойные
суда “Вал”, “Лоцман”, “Бакен”, 30 рефрижераторных судов типа “Сибирь”, в
том числе “Молодая гвардия” (1966), “Имени 61 коммунара” (1967), “Ханс
Пегельман” (1968), “Альбена” (1969), “Маршал Малиновский” (1970),
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“Алмазный” (1971), “Гранитный” (1972) и восемь рефрижераторов типа “50 лет
СССР”, в том числе “Берингов пролив” (1973), “Пролив Лаперуза” (1973), и
“Пролив Санникова” (1974). Такие мощные рефрижераторные суда в нашей
стране были построены впервые.
12 марта 1967 года - депутатом Верховного Совета УССР VII созыва [11].
В 1967 году сдано заказчику спасательно-подъемное судно “Карпаты”,
построенное по проекту 530 Западного ПКБ (г. Ленинград). В 1969 году это
судно сыграло главную роль в проведении уникального подъема и в
транспортировке затонувшей в 1961 году дизельной электрической подводной
лодки Северного флота СССР.
В это же время завод построил 20 сторожевых кораблей “ПСКР-317”
проекта 1204 (“Шмель”, 1968), ракетные крейсера “Николаев” (1971), “Керчь”
(1972), “Очаков” (1973), “Петропавловск” (1974), “Азов” (1975) проекта 1134.
Завод сдал 15 эсминцев проекта 61, в том числе были построены большие
противолодочные корабли (БПК) “Сдержанный” (1973) проекта 61М и
“Смелый” (1969) проекта 61МП.
При В. Н. Андрианове на заводе сдан заказчику специальный корабль
комплексного

снабжения

“Березина”

(1972-1977)

проекта

1833,

предназначенный для снабжения кораблей и судов ВМФ боезапасом, топливом
и другими грузами в открытом море. Канатные дороги типа “Струна” на этом
корабле позволяли перегружать торпеды и ракеты с корабля на корабль на ходу
при значительном волнении моря [2, с. 25].
Под

его

руководством

на

предприятии

впервые

среди

всех

судостроительных заводов СССР разработана и внедрена система АСУП в
производство [6].
По-настоящему и в больших объемах строительство жилья развернулось в
период

руководства

заводом

В. Н. Андрианова.

Ежегодно

сдается

в

эксплуатацию от 15 до 20 тысяч кв. м жилой площади. Только за период с 1960
по 1970 годы коммунаровцами было построено 27 многоэтажных домов на 1700
квартир. Решение жилищных проблем позволило значительно сократить
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текучесть кадров среди инженерно-технических работников и прежде всего
основных рабочих профессий – кораблестроителей [7].
В этот период коммунаровцы оказывали большую помощь труженикам
сельскохозяйственного производства Николаевской области [12].
13 июня 1971 года В.Н. Андрианов становится депутатом Верховного
Совета УССР VIII созыва [13].
Особой гордостью работников завода был выпуск высококачественных
товаров народного потребления для населения [8].
В. Н. Андрианов уделял особое внимание вопросам культуры производства
и труда, улучшению санитарных и бытовых условий работников завода. До
него этими проблемами занимались недостаточно. Параллельно с решением
основных производственных задач им ставилась задача перед руководителями
подразделений решать вопросы улучшения условий труда, быта и отдыха
людей. И практически все они решались в кратчайшие сроки. Реконструирован
пионерский лагерь в Марьиной Роще. Построена база отдыха “Черноморка” на
Лагерной косе в Очаковском районе.
В тот период завод им. 61 коммунара был объектом передового опыта для
других предприятий города и отрасли.
1 сентября 1976 года министром судостроительной промышленности
СССР был подписан приказ №232-к об освобождении Андрианова В. Н. от
должности директора завода имени 61 коммунара “в связи с переходом на
пенсионное обеспечение” [3, с. 83].
С 1976 по 1978 год он работает директором вновь созданного
Николаевского филиала ленинградского Северного проектно-конструкторского
бюро, внес большой вклад в его становление и развитие (сегодня это –
Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения).
Сорок лет своей жизни он отдал судостроительной промышленности, из
них более одиннадцати лет – руководил заводом имени 61 коммунара, одним из
флагманов

судостроительной

промышленности

СССР

и

УССР.

В. Н. Андрианов воспитал много талантливых организаторов судостроительной
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отрасли, руководителей высшего звена управленцев промышленной отрасли
СССР, УССР, области.
Трудовой подвиг В. Н. Андрианова был отмечен правительственными
наградами: орденом Ленина (1971), тремя орденами Трудового Красного
Знамени (1963, 1966, 1967), медалями “За трудовое отличие” (1950), “За
трудовую доблесть” (1954), “За доблестный труд в Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг.” (1945) и другими медалями [1, с. 384]. В 1973 году он был
награжден Почетной грамотой Верховного Совета УССР.
29 мая 1978 года В. Н. Андрианов скончался [14]. Похоронен на
Николаевском городском кладбище.
К 75-летию образования Николаевской области историками-краеведами
Н. Н. Шитюком, Е. Г. Горбуровим, К. Е. Горбуровим в 2012 году была издана
книга “Слава і гордість Миколаївщини”. В ней содержатся очерки об известных
людях, которых подарила миру николаевская земля. Первый из них посвящен
Владимиру Николаевичу Андрианову [9, с. 4-8].
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Горбуров Є.Г.Володимир

Андріанов

-

видатний

керівник

суднобудівної галузі (До 100-річчя з дня народження)
В статті розглянуто невідомі і забуті сторінки життя видатного
керівника суднобудівної галузі ХХ сторіччя миколаївця В. М. Андріанова, 100
років від дня народження якого виповнюється 28 липня 2013 року.
Ключові слова: суднобудування, суднобудівник, судно, завод, нагорода,
корабель, крейсер.

Gorburov E. G. Vladimir Andrianov - prominent leader of shipbuilding
industry (To the 100 year from the day of birth)
In the article the unknown and forgotten pages of life of prominent leader of
shipbuilding industry ХХ are considered centuries habitant of Nikolayev Vladimir
Andrianov, 100 from the day of birth of that carried out on July, 28, 2013.
Key words: shipbuilding, shipbuilder, ship, plant, reward, ship, cruiser.

МОРСЬКЕ МІНІСТЕРСТВО І БЛАГОУСТРІЙ М. МИКОЛАЄВА В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ: УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНИХ
ПРАВІТЕЛІВ
УДК 94:908 (477)
Кондуков А.Ю.
Національний університет державної податкової служби України
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Історія благоустрою Миколаїва дозвіля проводити певні пералелі з
сучасністю, робити певні висновки і виносити уроки. Історія Миколаєва
свідчить про значення особистостей і їхньої наполегливості в досягненні мети.
Важливою є гласність в діяльності міської влади і розуміння громадських
інтересів.
Ключові слова: історія, Миколаїв, благоустрій, ХІХ століття, Морське
міністерство, Б.О. Глазенап, М.А. Аркас.
Структури управління флотом відіграли провідну роль в становленні
суспільного благоустрою і економічного розвитку м. Миколаєва.
Чорноморським Військовий (морський) Губернатор – Головний Командир
Чорноморського флоту – об'єднував в своїх руках всю військову і цивільну
владу в місті. Він здійснював нагляд за станом промисловості, торгівлі,
фінансів і контролював діяльність органів місцевого самоврядування, поліції і
інших міських установ.
Секретар міської думи (у 80-х рр. XIX в.) і перший історик міста Григорій
Миколайович Ге, який добре розумівся на тонкощах взаємин Морського
відомства

і

органів

місцевого

самоврядування

Миколаєва,

влучно

охарактеризував їх суть: “З одного боку місто остаточно ставало флотським,
його цивільна громадськість відходила на другий план. З іншого боку, місто
ставало незрівнянно ближче до вищого уряду, до державної опіки”. [1,4]
Що ж до органу місцевого самоврядування — міської шестиголосної думи,
то “вся її діяльність зосередилася в канцелярській роботі та збиранні окладних
повинностей для покриття обов'язкових витрат. Навіть міський капітал
знаходився тоді у розпорядженні Чорноморської казначейської експедиції, яка
роздавала з нього позики адміралтейським підрядчикам. Ні з боку міського
казначейства, ні з боку губернатора нічого не робилося засобами цього капіталу
на користь міста.” [1,5]
До початку XIX в. Миколаїв був не тільки центром кораблебудування, але
досить значним торговим портом на Чорному морі. У миколаївський порт
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заходили іноземні кораблі і вели досить жваву комерційну торгівлю. Проте у
зв'язку з переведенням сюди управління флотськими справами з 1805 р. місто
було закрите для міжнародної морської торгівлі. Все господарське життя м.
Миколаєва було підпорядковане виключно інтересам Чорноморського флоту і
кораблебудування.
Морська адміністрація вирішувала такі питання, як: складання і
корегування міських планів, нагляд за забудовою міських територій, устрій
поромних переправ через річки Південний Буг і Інгул, постачання міста
прісною водою, озеленення міста, освітлення і мощення вулиць, споруда
громадських і казенних будівель і тому подібне.
Та все ж, на думку історика міста і секретаря Міський Думы Г.Н. Ге, за
перших 70 років існування Миколаєва його впорядкування розвивалося
"виключно туго" з двох головних причинах: несамостійності місцевих органів
самоврядування і закритості миколаївського порту для зовнішньої торгівлі [1,
9].
Друга половина 50-х - початок 60-х рр. опинилися для Миколаєва дуже
важкими. Причинами тому стали поразка Росії в Кримській війні і умови
Паризького мирного договору 1856 р. про заборону для Росії мати і будувати
Чорноморський флот. У 1860 р. Військовим Губернатором Миколаєва був
призначений адмірал Богдан Олександрович фон Глазенап, якого підтримував
Великий князь Костянтин Миколайович, брат імператора Олександра ІІ, що
очолював Морське міністерство. Б.О. Глазенап розробив широку і всесторонню
програму благоустрою м. Миколаєва. Окрім створення всесословної комісії для
вивчення і перевлаштування міського управління і міського статистичного
комітету, він поставив три головні завдання, розв’язання яких повинно було
докорінно змінити соціально-економічний і культурний стан міста: 1. Відкриття
Миколаївського комерційного порту для міжнародної торгівлі; 2. Проведення
до міста залізниці; 3. Відкриття широкої мережі учбових закладів (від шкіл
письменності до університету).
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Б.О. Глазенап використовував Морське міністерство як посередника перед
урядом для здійснення своїх планів з благоустрою міста. Відправлена до
Петербургу записка Військового Губернатора про необхідність відкриття
миколаївського порту для іноземних судів зустріла протидію і викликала
заперечення відразу декількох міністерств. Міністерство закордонних справ
“побажало, щоб наш уряд не примножував кількість іноземних підданих в
містах імперії”. Міністерство фінансів “визнало відкриття миколаївського
порту таким, що не має особливої важливості на користь торгівлі”. [1,16]. В той
же час керівник Морського міністерства адмірал Краббе дає можливість
адміралові Глазенапу “представити Його Високості Генерал-адміралові
безпосередньо пояснення по цьому клопотанню за Миколаїв”. [1,18].
Результатом цих пояснень з'явилося Високе повеління з 1 липня 1862 р.
відкрити Миколаїв для іноземних судів і заснувати в нім митницю I класу.
Для переобладнання і подовження старої пристані Губернатор рекомендує
міській думі “стягати акциз на в'їзд на пристань кіньми або волами від кожної
чверті ваги з 10 пудів по 1 копійці за навантаження і вивантаження, а з
господарів судів — по 10 копійок від ласти за кожен причал”.[3,2]. Сума цього
акцизу за 1862 р. склала 3,5 тис рублів і з додаванням 7 тис. рублів з міської
каси цих коштів цілком вистачило на переобладнання миколаївського
комерційного порту. У 1865 р. завдяки наполегливим проханням Військового
Губернатора уряд дозволив стягати з купців і господарів судів на миколаївській
пристані постійні збори для її подальшого переобладнання і подовження.
Окрім відновлення пристані Військовий Губернатор взяв активну участь в
облаштуванні інших структур комерційного порту. Наприклад, в лютому 1862
р. він пише міському голові: “Я бажав би до настання весни зробити всі
необхідні розпорядження щодо спорудження за рахунок міських коштів будівлі
для приміщення митниці”.[4, 6]. У цьому ж листі Глазенап рекомендує голові
разом

з міським архітектором відвідати

одеську митницю з

метою

ознайомлення з її організацією і роботою. У липні 1863 р. він пише міській думі
про необхідність заснувати в Миколаєві “комерційну біржу, за прикладом
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інших портів Чорного моря”. [4,10]. 12 травня 1867 р. Б.О. Глазенап затвердив
портові правила для іноземних судів, що заходять в миколаївський порт, і
віддав розпорядження міській думі: “... турбуватися про їх переклад на
французьку, англійську, німецьку і італійську мови”.[5, 3].
Але все-таки головною турботою Військового Губернатора, пов'язаною з
подальшим розвитком миколаївського комерційного порту, було проведення до
міста залізниці. Він чітко розумів, що без вирішення цієї проблеми у
миколаївського порту не буде ніяких перспектив, тим паче, що головний
торговий конкурент Миколаєва Одеса вже була включена в залізничну мережу
імперії. По розрахунках миколаївського статистичного комітету за 1866 р.
проведення до міста залізниці дало б 70% або 400 тис. рублів економії за
рахунок скорочення часу доставки вантажів і зменшення прямих втрат зерна.
Тому вже в 1867 р. Військовий губернатор почав добиватися від уряду
будівництва Миколаївсько-Кременчуцької залізниці. Міністерство шляхів
сполучення повідомило його, що будівництво цієї гілки дороги економічно
невигідно, оскільки, нерозвинений миколаївський порт її не окупить. Не
задовольнившись такою відповіддю, Б.О. Глазенап в 1868 р. направив Генераладміралові "всеподданнейшєє прохання громадян Миколаєва“ про необхідність
спорудження Миколаївсько-Кременчуцької залізниці. У тому ж 1868 р. за
ініціативою Б.О. Глазенапа депутати Миколаївської міської думи їдуть до
Петербургу з клопотанням про необхідність будівництва цієї дороги, де
зустрічаються з міністром фінансів, міністром внутрішніх справ і Великим
князем. Про результати цих переговорів вони повідомили до Миколаєва, що
“спорудження вказаної дороги передбачено в недалекому майбутньому, і що
для зручності пасажирського сполучення, згідно вказівкам, зробленим Його
Високістю Генерал-адміралом, ми наполягаємо, щоб пасажирська станція була
побудована якомога ближче до міста”. [6,15] Завдяки наполегливим проханням
Військового Губернатора і Міської Думи, заступництву і посередництву
Великого князя Костянтина Миколайовича, в 1870 р. уряд затвердів
будівництво Харківсько-Миколаївської залізниці, яка була введена в дію в 1873
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р. Все це сприяло перетворенню Миколаєва на один з провідних торгових
портів на Чорному морі.
З початком реформ 1860-х - 1870-х рр., відкриттям комерційного порту
відбуваються серйозні зміни і в системі освіти міста. Військовий Губернатор
Б.О. Глазенап задумав грандіозний план перебудови всієї системи міської
освіти, склавши в 1863 р. проект і статути нових миколаївських учбових
закладів. У пояснювальній записці, направленій Військовим Губернатором в
Морське міністерство, повідомлялося: “Начвльні заклади, які необхідно
відкрити в Миколаєві від Морського відомства, можуть бути зараховані до
трьох розрядів: нижчого, середнього і вищого. Це — реміснича школа, реальна
гімназія і вище портове училище”.[7,2].
За задумом автора проекту, реміснича школа призначалася для вихідців з
найбіднішого стану, реальна гімназія призначалася вже для фахівців, що
займалися б розумовою працею. А вище портове училище, задумане на правах
університету, було б вершиною всієї освітньої системи міста. На прохання
Губернатора Великий князь Генерал-адмірал “бажав визнати за можливе
передати в Міністерство Народної Освіти будівлі деяких установ Морського
відомства для створення там (у Миколаєві) університету і гімназії [8,3]. У 1862
р. у місті відкрилася портова реміснича школа, що готувала майстрових для
миколаївського адміралтейства. У 1872 р. число її учнів було встановлене в 200
чоловік. Навчання в школі було безкоштовним, тому Морське відомство
зобов'язувало учнів декілька років після її закінчення відпрацьовувати в
майстернях адміралтейства.
У тому ж році в Миколаєві була створена перша чоловіча гімназія.
Військовий Губернатор понад відпущені на гімназію Міністерством Освіти 10
тис. рублів виклопотав на неї від Морського відомства ще 20 тис. рублів і
передав їй все майно скасованої штурманської роти: бібліотеку, кабінети,
лабораторію і всі меблі [1,47]. На основі цієї гімназії Б.О.Глазенап планував
пізніше створити університет або, на крайній випадок, технологічний інститут.
Для відкритої в Миколаєві 1863 р. першої жіночої гімназії Морське
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міністерство передало декілька своїх будівель, флігелів і підсобних приміщень,
а в 1873 р. ці будівлі перейшли в повне володіння міста.
Та все ж головної своєї мети – відкриття в місті університету – Губернатор
так і не домігся. На університетський проект Глазенапа Міністр освіти граф Д.
Толстой відповів відмовою, заявивши, що подібний учбовий заклад вже
відкрито в сусідній Одесі.[9,14].
До середини XIX в. у Миколаєві не було жодної лікарні для цивільних
осіб, яким доводилося у разі хвороби за плату звертатися в морський госпіталь.
У 1865 р. Б.О. Глазенап передав приміщення однієї із старих будівель
Морського відомства під міську лікарню, забезпечивши її всім необхідним
інвентарем за рахунок того ж джерела [1,55]. А в 1875 р. за клопотанням
Військового Губернатора М.А. Аркаса Морське міністерство передало Міській
думі будівлю ластових команд для облаштування нової міської лікарні, яка
діяла до початку 1890-х рр. “Увесь контингент цієї лікарні завжди складався і
складається з людей бідних класів, та захожого робочого люду”, — писав в
1890 р. Г.Н.Ге [1,56]
У 1872 р. миколаївська шестиголосна міська дума була реорганізована на
підставі городового положення 1870 р. За новим положенням цивільне
громдське управління тепер складалося з двох установ: міської думи як
розпорядчої і міської управи як виконавчої установи. Міська дума стає
самостійним органом і отримує право на самоврядування, і переходить під
контроль МВС. Дума обиралася на 3 роки. Очолював її міський Голова, який
затверджувався міністром або Губернатором. До складу думи також входили
виборні гласні, які вибиралися платниками податків міста строком на 4 роки.
Діяльність

миколаївської

міської

думи

обмежувалась

фінансово-

економічними і культурно-побутовими питаннями: благоустрій міста, місцева
торгівля і промисловість, питання охорони здоров'я і народної освіти. За
діяльністю думи був встановлений строгий нагляд з боку Військового
Губернатора, і по суті, дума не була місцевим органом влади, а допоміжним
органом з питаннь місцевого господарства і благоустрою.
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Військовий Губернатор, хоч і зберіг за собою право контролювати все
господарсько-адміністративне життя міста, але вже не міг втручатися у
внутрішні справи думи: не затверджував і не зміщував громадян, вибраних на
різні міські посади, не розпоряджався міським бюджетом, міською землею і
міськими будівлями, окрім тих, які належали Морському відомству.
З новим положенням представники Морського міністерства отримали
право обирати і обиратися в органи міського самоврядування, в різні комітети і
комісії з благоустрою міста. Багато офіцерів і службовців Морського
міністерства обиралися на різні міські посади. Наприклад, в 1892 р. посаду
міського голови займав Віце-адмірал Кроун.
Введення нової думи припало на початок діяльності Військового
Губернатора адмірала Миколи Андрійовича Аркаса, затвердженого на цій
посаді в 1871 р. Нову міську думу він оцінював не дуже високо. У листі на ім’я
Генерал-адмірала Великого князя Костянтина Миколайовича від 12 лютого
1873 р. він повідомляє: “Після прибуття мого з Петербургу до Миколаєва, я з
крайнім жалем переконався, що нове Міське Управління замість одностайного
прагнення до блага міста займається особистими сперечаннями між членами,
наслідком чого є розбіжності в думках, публічна лайка, сварки, ділення на
партії, протидіючі одна інший, в явний збиток інтересам міста. Міський Голова,
хоча сам по собі людина доброчесна, але під впливом партій і по слабкості
характеру не може мати самостійного значення” [10, 11-12].
Та все ж з часом, не зважаючи на деякі розбіжності і дрібні конфлікти,
взаємини

Думи

і

Губернатора

М. Аркаса

ставали

поважними

і

конструктивними. У 1870-ті рр. М. Аркас і інші представники Морського
міністерства були присутні на засіданнях міської думи, брали активну участь в
обговоренні і рішенні багатьох проблем міського життя, що підтверджується
численними протоколами засідань миколаївської думи за цей період часу.
Міська дума дуже часто зверталася до М. Аркаса за сприянням, клопотаннями
перед різними відомствами щодо вирішення важливих міських проблем.
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У 70-ті рр. XIX ст. миколаївській комерційний порт зіткнувся з серйозною
проблемою. Вона полягала в тому, що товарна станція залізниці була
побудована в двох верстах від вивізного порту. І везти зерновий хліб
доводилося

через

все

місто

по

незамощених

вулицях.

Найактивніші

перевезення зерна в миколаївському порту припадали на ранню весну і пізню
осінь, коли вулиці міста стояли в багнюці. Якщо в суху пору року вартість
перевезення зерна складала 15 копійок з чверті, то в дощовий період ця сума
піднімалася до 45-90 коп. По словах Г.Н. Ге “...вся операція отримання в
Миколаєві хліба і передачі його на іноземні пароплави коштувала дорожче, ніж
доставка його морем до Марселя або Лондона” [1, 79].
У 1871 р. Військовий Губернатор утворив комісію для пошуку коштів на
замощення вулиць і площ міста, які служили під’їзними шляхами до порту.
Комісія вирішила, що коштом міської каси це зробити неможливо, і
висловилася

за

встановлення

податку

на

товари,

що

вивозяться

з

миколаївського порту у розмірі 0,5 копійки з кожного пуда, як це робилося в
Одеському порту. Уряд не дозволив встановити портовий збір з купців у
розмірі 0,5 коп. з кожного пуду вивізного товару. Тоді у вересні 1875 р. Аркас
особисто клопотав перед імператором і Генерал-адміралом про виділення
державних коштів. Завдяки наполегливості М. Аркаса, а також “... заслугам
Миколаєва перед Морським міністерством” 20 серпня 1877 р. уряд виділив 65
тис рублів на побудову в Миколаєві мостових. На ці гроші були вимощені
Соборна, Католицька, частина Глазенапівської і Рибної вулиць [1,85].
18 грудня 1879 р. з'явився дозвіл імператора, чотирьом портовим містам
(Миколаєву, Таганрогу, Маріуполю і Севастополю) стягувати з кожного пуда
вивізних товарів по 0,5 копійки. З 1880 по 1890 рр. сума цього збору в
Миколаєві склала 1 165 тис. рублів, чого цілком вистачило на замощення
головних вулиць міста і подальше впорядкування порту. [11, 12].
В кінці 1870-х рр. М. Аркас вів жваве листування з Морським
міністерством, Міністерством шляхів сполучення про необхідність поглиблення
Дніпро-Бузького лиману, що сприяло б заходу в Миколаївський порт кораблів з
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глибоким осіданням. У 1887 р. було завершено поглиблення Бузького лиману
до 25 футів. Це перетворило Миколаєв в одне з найзначніших портових міст
імперії. З 1890 по 1914 рр. місто стає другим торговим портом Росії на Чорному
морі. Місто за кількістю вивезених вантажів, так і за обсягом торгівлі,
поступалось лише Одесі.
Як і його попередник Б.О.Глазенап, Військовий Губернатор М.А.Аркас
багато уваги приділяв проблемам міської освіти, охорони здоров'я, розвитку
добродійності. За їх ініціативою в 60-70 рр. в місті були створені добродійне
товариство,

відкритий

притулок

для

неімущих

робочих,

організоване

товариство допомоги малозабезпеченим людям, що прагнули до освіти. Але
цим товариствам не вистачало не тільки коштів, але і приміщень. Тому
Губернатори звертались в Морське міністерство з проханнями про надання
будівель і виділення грошей.
У 1873 р. Миколаївському добродійному товариству передали “стару
морську будівлю під приміщення притулку для старезних і сиріт”. [12, 3]. А в
1875 р. цьому громаді міста було передано дві старі будівлі Морського
міністерства, щоб воно самостійно розібрало їх і отримані матеріали
спрямувало на свої потреби. У 1877 р. Морське міністерство виділило для
добродійного товариства ділянки землі площею в 80 кв. сажнів з будівлями, що
знаходилися на них [12,9].
Одним з серйозних недоліків в діяльності органів міського управління в
середині XIX в. була відсутність гласності, на що відразу звернув увагу
Б.О.Глазенап. Тому в 1864 р. він звернувся з проханням в Морське міністерство
передати в оренду лейтенантові Павлівському казенну друкарню для видання
міської газети “Миколаївський вісник”. 16 грудня 1866 р. дозвіл на оренду
казенної друкарні був наданий. Таким чином Миколаїв став другим, після
Одеси, містом у всьому Північному Причорномор’ї, що мало свою міську
газету. Військовий Губернатор М.А. Аркас добився того, щоб Морське
міністерство, починаючи з 1870 р. вносило до свого кошторису 2 тис. рублів
щорічно на утримання “Миколаївського вісника”. Слід зазначити, що
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видавцями цієї газети до її закриття в 1890-ті рр., були морські офіцери: Е.С.
Павлівський, В.М. Краевський і А.Н. Юрковський. А видавцем іншої міської
газети “Миколаївський листок оголошень”, що виходив з 1882 р., став
відставний інженер-механік В.А. Доценко.
У 60-70-ті рр. XIX ст. Морське міністерство, передаючи місту свої будівлі,
виділяючи субсидії для відкриття шкіл, лікарень, добродійних закладів,
видання газет внесло дуже значний внесок в становлення і розвиток освіти,
охорони здоров'я і інших аспектів міського життя. Але найголовніше, Морське
міністерство допомогло встати на ноги, набратися досвіду всій системі міського
самоврядування. Особливо цінний внесок до цього становлення внесли яскраві
представники морської адміністрації Військові Губернатори Б.О. Глазенап і
М.А. Аркас. У 60-70-і рр. вони заснували різні комітети і комісії для міського
впорядкування, в які входили не тільки самі, але і активно залучали офіцерів і
службовців Морського відомства.
Так, наприклад, утворену в 1861 р. Б.О. Глазенапом всесословну комісію
для вивчення питань про благоустрій міста очолив віце-адмірал Юхарін. А
створений і очолений Б.О. Глазенапом міський статистичний комітет, надавав
міській думі неоціненні послуги в збиранні матеріалів про діяльність
комерційного порту, брав активну участь в переписі населення, давав цінну
інформацію про багато сторін міського життя. Активно включав представників
Морського відомства в міські комісії і М.А. Аркас. Після міської реформи 1874
р. морські офіцери і службовці Миколаєва неодноразово обиралися в різні
структури міського самоврядування від гласних думи до міського голови.
З початку 80-х рр. XIX в. Морське міністерство перестає приділяти увагу
проблемам цивільного впорядкування м. Миколаєва. Проглядаючи описи
фонду Канцелярії Морського міністерства за 1880-ті і подальші роки, автор не
знайшов жодного документа, пов'язаного з цивільним впорядкуванням
Миколаєва. Різку зміну з боку Морського міністерства до даної проблеми, на
думку автора, можна пояснити кількома причинами.

194

З приходом консервативного уряду нового царя Олександра III в 1881 р. і
відставки з усіх цивільних і військових постів Великого князя Костянтина
Миколайовича змінився ліберальний курс; міська дума позбавилась можливості
звертатися через Військового Губернатора в Морське міністерство для
сприяння або посередництва перед урядом у впорядкуванні Миколаєва;
З 1881 р. в Миколаєві було почато будівництво сучасного флоту
броненосців і Морське міністерство зосередило всю свою увагу і кошти на
реконструкції миколаївського адміралтейства і інших проблемах, пов'язаних з
будівництвом броненосців;
З викупом в 1881 р. в казну Харківсько-Миколаївської залізниці
Миколаївський комерційний порт переходить у ведення Міністерства шляхів
сполучення, яке повністю займається його облаштуванням;
У 80-ті і особливо в 90-ті рр. XIX ст. значно зростають доходи
Миколаївської міської думи, що було пов'язано з торгово-промисловим
розвитком міста. Це дозволило думі значно збільшити витрати на благоустрій
Миколаєва. Наприклад, за 1897-1898 рр. міські доходи склали досить крупну
суму — 827 408 рублів. У звіті міського управління Миколаєва, повідомлялося,
що було зроблено для благоустрою міста за вказаний період: 1. Складений
новий план міста; 2. Відкрита кінно-залізна дорога (трамвай); 3. Відкрито
поштово-телеграфне відділення; 4. Придбані поливні машини; 5. Розроблений
проект освітлення вулиць; 6. Повністю вирішено питання про будівництво
міського водопроводу; 7. Замощено вулиць на 177 квадратних сажнів (близько
82 верст); 8. Висаджені дерева на Садовій вулиці і двох площах. [15, 7-8].
Отже, на рубежі століть Миколаївське міське правління мало в своєму
розпорядженні достатні грошові ресурси і могло самостійно вирішувати
більшість питань з благоустрою міста.
На початку ХХ століття в Миколаєві існувала широка мережа учбових
закладів від шкіл письменності і до гімназій, міська лікарня, бібліотека, музей,
яхтклуб, декілька театрів і газет, водопровід, кінна залізниця (трамвай), добре
замощені і освітлені головні вулиці міста, а також один з кращих і сучасно
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обладнаних в імперії комерційний порт. По багатьом показникам міського
благоустрою, а саме, площі замощених вулиць, кількості ліхтарів, протяжності
водопроводу, протяжності трамвайних ліній Миколаїв в 1904 р. значно
випереджав всі міста Північного Причорномор’я, за винятком Одеси. Причому,
по кількості електричних ліхтарів він випереджав навіть Одесу, маючи 201
електричний ліхтар проти всього 71 в Одесі. [16, 88-90].
У

дореформеному

Миколаєві

усі

головні

проблеми

суспільного

благоустрою міста вирішувались Морським міністерством через військових
губернаторів і інші структури Чорноморського флоту. Зосередивши у своїх
руках усю військову і цивільну владу, військові губернатори в першу чергу
переслідували інтереси свого відомства, а цивільні інтереси міста розглядалися
як другорядні.
У

пореформенні

60-70-ті

рр.

XIX

ст.,

коли

почався

занепад

Чорноморського флоту, Морське міністерство, очолюване новим поколінням
військових губернаторів - реформаторів Б.О. Глазенапа і М.А. Аркаса і за
підтримки Генерал-адмірала Великого Князя Костянтина Миколайовича,
започаткувало процес становлення цивільного управляння в місті, а також
сприяло його благоустрою. Вимагаючи від уряду відкриття Миколаївського
торгівельного порту, проведення до нього залізниці, поглиблення каналів,
замощення вулиць, передаючи місту свої будови і майно, виділяючи субсидії на
освіту та охорону здоров'я, розвиток благодійності, Морське міністерство
створило первинну базу, на основі якої місто зазнало бурхливого розвитку.
З початку 80-х рр. XIX ст. Морське міністерство внаслідок цілого ряду
політичних обставин переглядає свої плани побудови сучасного панцирного
флоту, реконструкції Адміралтейства і значно зменшує увагу до благоустрою
міста. Ця функція переходить до компетенції інших відомств.
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Kondukov A.U. Marine Department and improvement of Nikolayev in the
second half of the XIX century: lessons for contemporary rulers
History accomplishment Nikolayev leisure spending some parallels to the
present, to make certain conclusions and make lessons. History testifies to the
importance of Nikolayev personalities and their persistence in achieving goals.
Important is transparency in the activities of local authorities and understanding of
public interest.
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ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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Костирко Т.М.
В статті розглядаються сучасні стратегії організації вільного доступу
до наукової інформації через створення інституційних архівів вишів та
реалізацію проекту "Електронна бібліотека України: створення Центрів знань
в університетах України".
Ключові слова: інституційний депозитарій, відкритий доступ до знань,
електронна інформація, відкритий електронний журнал, світова наукова
інформація.
Вільний безкоштовний публічний доступ до наукової інформації – важлива
складова наукових досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для
подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції світової
академічної спільноти. Університетські бібліотеки України за своєю місією теж
є важливими ланками підтримки науки, освіти та сприяння академічному
розвитку і суспільному поступу. Зважаючи на рекомендації Асоціації
Європейських університетів щодо відкритого доступу (2008 р.), відповідні
рекомендації міжнародних асоціацій IFLA, SPARC, LIBER, EiFL, Національний
університет кораблебудування підтримав ініціативу відкритого доступу до
знань через створення відкритого електронного архіву (інституційного
репозитарію) та відкритого електронного журналу "Вісник НУК".
Як відомо, вартість передплати провідних наукових журналів протягом
кількох останніх десятиліть зростала швидше, ніж індекс інфляції, в той час як
схожої закономірності в обсягах фінансування бібліотек не простежувалось.
Одна з причин такого зростання – фактично монопольне становище провідних
журналів у своїх галузях. Іншою причиною стали процеси консолідації ринку
наукових публікацій та зосередження більшості відомих наукових журналів у
руках невеликої кількості комерційних видавництв.
Одним зі способів вирішення цих проблем став відкритий доступ (open
access) – розміщення наукових робіт в Інтернеті з можливістю вільного і
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безкоштовного доступу до них. При цьому в відкритому доступі можна
розміщувати не тільки вже опубліковані роботи, а й ті, що прийняті чи тільки
надіслані в журнали (препринти). Звичайно, це не замінює публікацію робіт у
науково визнаних виданнях, однак допомагає поширити нові результати
досліджень практично одразу після їх отримання і оформлення, в той же час
закріплюючи пріоритет автора. Одним із перших і найвідоміших на сьогодні
прикладів журналів відкритого доступу є arXiv – архів електронних препринтів
наукових праць із математики, фізики, комп'ютерних наук, біології та
статистики. ArXiv запущено в 1991 році в Лос-Аламоській національній
лабораторії (США), а в 2011 році він подолав позначку в 600 тис. розміщених
статей.
На сьогодні в світі видається близько 25 тис. реферованих журналів, які
публікують біля 2,5 млн. статей щороку. Зрозуміло, що через обмеженість
бюджету наукові бібліотеки передплачують тільки невелику частину журналів,
які видаються у відповідних галузях. Ця проблема поглиблюється вже згаданою
стійкою тенденцією до зростання вартості передплати журналів. Внаслідок
цього значна частина потенційного впливу, який могла справити та чи інша
опублікована стаття на наукову думку, фактично втрачається, що не вигідно ні
науково-освітнім закладам, ні науковцям.
Можна виділити три мети, які переслідують світові університети при
прийнятті рішень щодо обов'язкового розміщення результатів їх наукової
діяльності у відкритому доступі:
• Для збільшення відомості, використання та впливу наукових результатів
ВНЗ.
• Для вимірювання впливу дослідницьких результатів окремих авторів і
підрозділів та їх порівняння.
• Для демонстрації якості та впливу наукових результатів ВНЗ.
Протягом останніх років прийнята значна кількість заяв та закликів до
відкритого доступу, в яких часто викладаються його переваги для різних
категорій учасників науково-освітнього процесу. Три заяви, що відіграли і
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продовжують відігравати важливу роль у формулюванні принципів відкритого
доступу та стимулюванні його розвитку, – Будапештська (2002), Бетездинська
(2003) та Берлінська (2003).
Відкритий доступ може реалізовуватись одним із двох способів:
публікацією в журналах відкритого доступу (журналах, що не стягують оплати
за ознайомлення зі всіма чи частиною статей) та самоархівуванням
(самостійним розміщенням автором роботи в спеціальних репозитаріях).
Перший спосіб ще називають "золотим шляхом" до вільно доступу, другий –
"зеленим шляхом".
За останні роки кількість журналів відкритого доступу в світі стрімко
зростає і на даний час перевищує 14% від їх загального обсягу. Окремі з них є
провідними у своїх наукових областях. Так, за даними компанії Thomson
Reuters, журнал Journal of Medical Internet Research є одним зі світових лідерів
серед журналів, присвячених медичній інформації.
Роль журналів відкритого доступу у світовій науці загалом, хоч і постійно
зростає, на даний час не є визначальною. Саме тому важливим є "зелений
шлях" відкритого доступу – самоархівування авторами робіт, що публікуються
в традиційних журналах.
Автори можуть самоархівувати свої наукові роботи в галузевих,
інституційних чи інших репозитаріях – спеціальних сайтах, покликаних
забезпечити тривале гарантоване збереження цих робіт та вільний доступ до
них.
Репозитарії можуть бути:
• інституційними

(належати

одній

установі:

університету,

інституту,

лабораторії, організації). Таких сьогодні найбільше – 1596 з майже 2000 у
світі. Серед відомих прикладів – знаменитий Массачусетський технологічний
інститут (DSpace@MIT), архіви від Університету Каліфорнії, Max Planck
Society, або найпрестижнішого в світі Гарварду;
• тематичними (охоплювати галузь знань чи окремі дисципліни). Таких у світі
– 221. Наприклад, вже згадувані ArXiv, CiteSeer, RePEc, Smithsonian NASA
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ADS, SSRN, PubMed Central (PMC) – це унікальний приклад, адже за
вимогою Національного інституту здоров'я США всі результати досліджень,
фінансовані інститутом, повинні бути обов'язково розміщені в цьому архіві
(нині тут зберігається 2 058 812 публікацій). Подібний проект є в
Сполученому Королівстві (UK PMC) і Канаді (PMC Canada);
• урядовими (належати державним структурам для зберігання та організації
доступу до урядових документів) – 45;
• агрегаційними чи міжінституційними (належати консорціуму університетів,
наприклад, вітчизняний проект ELibUkrOA). Таких у світі – 81.
Найчастіше репозитарії

асоціюються

з

університетами

(науковими

інституціями), а їх зміст – з науковими та навчальними документами (статтями,
передусім дисертаціями). Але є репозитарії, які виконують інші функції
(соціальні, меморіальні, інформаційні).
Деякі репозитарії обмежуються лише одним типом документів, наприклад,
лише дисертації та тези; деякі – "будують" кілька репозитаріїв для різних груп
документів. Але більшість з них містять різнопланові за природою документи.
Слід зазначити, що репозитарії, як правило, містять повні тексти документів, а
не резюме чи анотації, і у більшості випадків – це завершені (а не проміжні)
роботи. Основними "постачальниками" змісту репозитаріїв є, звичайно, вченідослідники. Але серед них можуть бути і викладачі, студенти, експерти чи
рецензенти,

представники

університетських

адміністрацій

чи

фондів,

бібліотекарі.
Відкритий доступ абсолютно сумісний з авторським правом. Репозитарії
не виконують видавничої функції, а отже не "забирають" авторські права, лише
право на збереження та організацію доступу. Автор добровільно погоджується
розмістити власну роботу для збереження та доступу. Автори мають право
архівувати свої неопубліковані матеріали без будь-яких дозволів.
Отже, станом на 2011 р. у світі нараховується вже понад 2000 відкритих
архівів, за даними Директорії репозитаріїв відкритого доступу, із більш ніж 25
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млн. одиниць інформації: статті, препринти, магістерські та докторські
дисертації, навчальні матеріали, архівні та музейні об'єкти тощо.
Найбільше репозитаріїв функціонує у європейських країнах (45,6 %), далі
йде Північна Америка (23,9 %). Кожен п'ятий репозитарій світу – знаходиться в
США (395), у Сполученому Королівстві їх 189, у Німеччині – 145, в Японії –
133, в Іспанії – 71, в Австралії – 64. Україна нараховує нині 28 репозитаріїв, в
основному це університетські чи інститутські. Наші сусіди, для прикладу,
Польща – 45, Росія – 12, Угорщина – 11, Білорусія – 1. З огляду на те, що перші
репозитарії в Україні (Міжнародного фонду "Відродження", Львівського
національного університету ім. І. Франка, Інституту біології південних морів,
Києво-Могилянської

Академії,

Харківської

академії

муніципального

господарства та ін.) з'явились лише 4-5 років тому, а більшість за останні 1-2
роки, прогрес очевидний. До того ж, репозитарії поступово, але впевнено
підвищують рейтинги наших інституцій на світовій "академічній арені".
Зокрема, за січневим 2011 р. рейтингом (оцінюється обсяг та якість
репозитарію, зовнішні посилання тощо) від Cyber-metrics Lab Іспанської
дослідницької ради (CSIC) серед 1184 репозитаріїв світу, наші здобули досить
гарні результати (у першій колонці таблиці вказане місце репозитарію у
світовому рейтингу):
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Харківська національна академія муніципального господарства

421

Житомирський національний університет

630

Інститут біології південних морів НАН України

642

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

726

Інститут програмних систем НАН України

758

Національний університет "Києво-Могилянська академія”

882

Тернопільський технічний університет ім. І. Пулюя

1066

Одеський національний університет ім. І. Мечникова
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Переважна кількість депозитів у глобальній світовій "репозитарній
бібліотеці" є, звичайно, англомовними. Далі йдуть – іспанська, німецька,
японська, французька мови. У наших вітчизняних архівах домінують
україномовні документи. Тут важливо вимагати від автора розмістити хоча б
анотацію та ключові слова англійською, щоби індексувати працю в
міжнародних пошуковиках.
Більшість українських репозітаріїв використовують в якості ПЗ D-space,
яке є вільним програмним забезпеченням. Цей факт зіграв вирішальну роль у
виборі

платформи

для

організації

в

Національному

університету

кораблебудування імені адмірала Макарова електронного архіву E-archive
NUOS. Можливість обговорити з колегами виникаючі проблеми і поділитися
досвідом їх рішення – це визначальна перевага впровадження відкритого ПЗ за
умови наявності широкого поля позитивних прикладів. Так само важливою
гідністю D-space є сумісність з будь-яким браузером для клієнтської частини:
користувач при самоархивірованії використовує звичний для себе інтернетбраузер
Рішенням Науково-методичної ради НУК від 19.09.2011 р. протокол № 5
було ухвалено підписання Декларації про приєднання нашого університету до
проекту "Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в
університетах України".
ElibUkr – інноваційний проект, що об’єднує бібліотеки вищих навчальних
закладів, національні та академічні бібліотеки, інші організації України. Проект
передбачає передплату ліцензованих інформаційних продуктів – електронних
журналів, електронних книг, баз даних – найважливішого ядра світових
інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, техніка,
медицина, соціальні та гуманітарні науки).
Мета проекту – забезпечити доступ до світової наукової інформації,
створити власні електронні академічні ресурси, а також інтегрувати українську
науку та бібліотечну справу у світову наукову комунікацію.
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Основа проекту – єдиний потужний портал, який спрямовує користувачів
до всіх типів електронної інформації. Студенти, викладачі і науковці
отримують вільний доступ до всіх ресурсів проекту.
Реалізація проекту дасть можливість забезпечувати, підтримувати та
вдосконалювати інформаційну базу, необхідну для навчальної та науководослідницької роботи українських учених і фахівців та відповідні механізми
обміну інформацією з метою інтеграції українських науковців до міжнародної
світової академічної спільноти. Ініціатором проекту є Києво-Могилянська
Фундація Америки, неприбуткова доброчинна організація, метою якої є
сприяння розвитку вищої освіти в Україні. Проект підтримано Регіональною
Місією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.
На першому етапі (2009 р.) проект створювався на базі трьох університетів
України:

Національного

університету

Києво-Могилянська

академія,

Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Чернівецького
національного університету ім. Ю.Федьковича за підтримки Центру Технологій
та Інноваційного Менеджменту Нортвестерн, Університету в США та
Всеукраїнської Асоціації "Інформатіо-Консорціум".
Зараз до проекту приєднались 15 університетів..
Необхідною складовою проекту є створення Центру знань в кожному
університеті та, відповідно, створення соціальної наукової мережі Центрів
Знань в Україні в цілому. Створення такої мережі ще не має аналогів в Україні.
Центри знань гарантують підтримку проекту у наступному:
• використанні наукових електронних ресурсів в навчальному процесі та
наукових дослідженнях, що проводяться в університеті;
• забезпеченні можливості вільного доступу до інформаційних ресурсів
проекту для студентів, викладачів та науковців;
• забезпеченні можливості вільного розміщення публікацій викладачів,
співробітників

та

студентів

університету

через

власний

електронний

інституційний репозитарій та/чи створені електронні журнали відкритого
доступу;
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• забезпеченні можливостей для вільного електронного спілкування учених
та викладачів.
Переваги участі в проекті:
1. Організаційна підтримка: можливість одночасно для всіх учасників
проекту придбати спеціалізовані продукти і програмне забезпечення для
доступу до електронних ресурсів; централізована організація робіт зі
встановлення та обслуговування програмного забезпечення.
2. Сприяння

розвитку

університетів

та

бібліотек:

інформаційна

підтримка розвитку науки та освіти в Україні; розвиток співпраці між
університетами, науковцями та іншими інституціями, які представляють
економічні, культурні та інші сфери суспільної діяльності; проведення тренінгів
та

наукових

конференцій;

заохочення

інституційних

репозитаріїв:

вільне

розвитку

розміщення

власних

електронних

публікацій

викладачів,

співробітників та студентів університету; доступ до наукових публікацій через
мультиуніверситетський

архів

ElibUkrОА;

заохочення

використання

українських та світових наукових електронних ресурсів у навчальному процесі
та наукових дослідженнях, що проводяться в університеті.
3. Економія коштів: зниження вартості передплати баз даних через
спільні закупівлі; заощадження коштів за рахунок централізованого управління
передплатами; досягнення домовленості із провідними провайдерами про
спеціальні ціни для України.
Таким чином, підтримуючи відкритий доступ до знань ми закликаємо
університетські бібліотеки Миколаєва: популяризувати відкритий доступ до
інформації

серед

університетської

громади,

факультетів

та

окремих

дослідників. Ініціювати створення та розвиток інституційних репозитаріїв як
джерела забезпечення вільного доступу до наукових матеріалів університету та
сприяння підвищенню престижу університету; забезпечення архівування та
збереження наукових публікацій, гарантію їх незмінності.
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ОТАМАН ЛИХО В ПОВСТАНСЬКІЙ БОРОТЬБІ НА МИКОЛАЇВЩИНІ
УДК 947.084.5 (477)
Котляр Ю.В.
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Стаття присвячена дослідженню діяльності уродженцю Миколаївщини
отаману К. Бондаруку (Лихо), який брав участь у знакових подіях Української
національно-демократичної революції і був одним із керівників Первомайської
петлюрівської організації.
Ключові слова: Лихо, повстанський рух, отаман, петлюрівщина.
Кирило Євлампійович Бондарук народився у 1898 р. в с. Катеринці
Ананьївського повіту Херсонської губернії (в наш час – Первомайський район
Миколаївської області). Коли до с. Катеринки надійшла звістка про створення
УНР та початок формування українських військових підрозділів, К. Бондарук
разом з своїм односельчанином С. Доценком поїхали до Умані, де формувався
один із куренів українського полку імені П. Полуботка. Вони були зараховані
до Уманського куреня, в складі якого здійснювали охорону Центральної Ради
та уряду України. С. Петлюра запропонував К. Бондарукові стати слухачем
Першої Київської юнацької (юнкерської) школи імені Б. Хмельницького, яка
відкрилася у Києві [6, с.122].
Перше бойове хрещення К. Бондарук отримав під Крутами у 1918 р.
Курінь, в складі якого перебував К. Бондарук воював на правому фланзі
оборони. 26 лютого 1918 р. українські війська повернулися до Києва. На чолі
коша Січових стрільців був С. Петлюра, а хорунжий К. Боднарук був
командиром головної сотні січовиків. З 1 березня 1918 р. К. Боднарук
перебував при штабі С. Петлюри у якості дорадника та старшини з особливих
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доручень [5].
За наказом С. Петлюри, який тоді став головнокомандувачем – Головним
отаманом українського війська, К. Бондарук був призначений політичним
дорадником командира Запорізької армійської групи генерал-хорунжого
М. Омеляновича-Павленка. Запорізька армійська група здійснила похід на
Південь України. 17 березня 1919 р. кінний полк отамана А. Гулого-Гуленка з
яким був К. Бондарук оволодів Ольвіополем, Богополем і Голтою та
навколишніми селами. К. Боднарук отримав змогу побувати на малій
батьківщині. Після с. Катеринки, К. Бондарук зі своїм загоном відвідав Велику
Врадіївку,

щоб

проінспектувати

повстанські

загони

К. Колоса

–

головнокомандувача військами Врадіївської Хліборобської Республіки, яка
була проголошена на початку червня 1919 р. [6, с.125].
Після поразки військ Директорії УНР, на чолі кінного загону отаман
К. Бондарук відступив за кордон. Первомайські чекісти втратили слід свого
“підопічного” отамана і, за яким полювали з березня 1919 р. Очевидно, за
невловимість та шкоду, заподіяну більшовикам, чекісти дали К. Бондарукові
псевдонім “Лихо” [5], з яким він і ввійшов в історію українського
повстанського руху.
Центром, який очолив боротьбу українських повстанців, став штаб
Головного отамана С. Петлюри у Львові. Тут було розроблено план повалення
радянської влади в Україні та проголошення її незалежності. Основні
сподівання С. Петлюра пов’язував з Південною оперативною округою, яка
організовувалася на території Північної Таврії, колишньої Херсонської губернії
та Південного Поділля, де через голод та утиски відбувалися особливо активні
виступи селян проти радянської влади [1, с.161]. Головнокомандувачем
Південної оперативної округи було призначено К. Бондарука. Це призначення
було зумовлено не тільки довірою С. Петлюри до молодого отамана, але й його
особистими бойовими заслугами, організаторськими здібностями, а також тим,
що був він родом із цих країв.
К. Бондарука було направлено через Румунію на Херсонщину. Він разом з
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курінним отаманом І. Нагорним – уповноваженим штабу головної розвідки та
військовим інструктором трьох повітів: Єлисаветградського, Ананьєвського і
Вознесенського [2, арк.60] – перетнув кордон у районі Бендер. Поява отамана
К. Бондарука на Півдні України стурбувала “чекістів”. Адже К. Боднарук після
засідання в Холодному Яру отримав явки до 20 підпільних організацій на
території України [2, арк.132]. 22-річний головнокомандувач повстанськими
силами Півдня України К. Бондарук розгорнув активну діяльність по
виконанню плану Штабу Головного отамана. Якщо на кінець 1920 р. загін
К. Бондарука нараховував близько 200 бійців, то в 1921 р. він набагато зріс [7,
с.194]. Своїм першим заступником К. Бондарук призначив курінного отамана
І. Нагорного. Разом вони інспектували повстанські дивізії і загони, створювали
нові полки, забезпечували їх зброєю та боєприпасами, по усій оперативній
окрузі закладали склади зброї та продовольства [2, арк.60].
Зваживши на те, що Первомайський повіт знаходиться у центрі Південної
оперативної округи, К. Бондарук свій штаб вирішив облаштувати саме тут.
Першою квартирою, де базувалися керівники повсталих був дім Ф. Продана та
Л. Остапенка. Основна квартира штабу отамана

Лиха знаходилася

у

непримітному будиночку М. Дануци біля заїжджого двору неподалік від
Голти [2, арк.60].
К. Бондарук та І. Нагорний, крім семінарів та інструктивних нарад із
партизанами

та

старшинами

повстанських

з’єднань

і

частин,

також

відновлювали зв’язки з українською інтелігенцією, створювали підпільні
патріотичні групи. Лише в Ольвіопольському повіті було створено кілька
підпільних груп, в тому числі в Грушівці, Мигії, Сировому, Берізках,
Доманівці, Кінецьполі, Голті, Ольвіополі, Богополі [10, с.79]. Різні підпільні
групи були організовані в єдину петлюрівську Первомайську організацію, а
отамана Лихо-Бондарука почали називати командуючим повстанськими
військами Херсонщини [4, арк.1].
Водночас, над патріотичним підпіллям Південної оперативної групи навис
дамоклів меч масштабного провалу. Повітовим управлінням Надзвичайної
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комісії вдалося укоренити у підпільних групах і навіть повстанських штабах
своїх агентів. Інформація про підготовку повстання йшла звідусіль. А провали
розпочалися із прикрого випадку – арешту Є. Продана – зв’язкового
К. Бондарука.

Після

арешту

Є. Продан

виказав

начальника

телеграфу

залізничної станції Голта М. Ясельського, а також дав багато інших цінних для
чекістів” свідчень, але це не врятувало його від засудження до розстрілу
14 лютого 1922 р. [4, арк.21].
Поступово, розплутуючи підпільну мережу чекісти влітку 1921 р.
заарештували близько 200 осіб, підозрілих в участі у цій організації. 125 з них
були розстріляні [8, арк.28-30]. Чекістам стало відомо і про місцезнаходження
К. Бондарука та І. Нагорного, але вчасно попереджені вцілілими агентами, вони
втекли [5]. Партизанський загін було тимчасово розпущено, а підпілля
припинило активну діяльність. Проте, не на довго.
У

вересні

1921

р.

отамани

Лихо

(К. Бондарук)

та

І. Нагорний

реорганізували наявні сили і відновили партизанську боротьбу. Вони зібрали
вцілілих повстанців, зв’язалися з місцевими кримінальними структурами на
чолі з Р. Бабієм і відновили свою діяльність на нових засадах. Конспірація стала
ще суворішою. Формування структур велось за принципом трійок і п’ятірок [3,
арк.1-2]. Однією з останніх організаційних справ отамана К. Бондарука була
поїздка 22 грудня 1921 р. в Подільську губернію для об’єднання потенціалів
Подільської і Первомайської повстанських організацій, але цій справі не
вдалося вирішитися позитивно. 8 січня 1922 р. І. Нагорний [2, арк.132]
потрапив у полон, а 19 січня 1922 р. К. Бондарук загинув, намагаючись
вирватись з оточення [9, арк.22].
Таким чином, вимагає неупередженого вивчення трагічний і героїчний
шлях уродженця Миколаївщини – отамана К. Бондарука (Лихо), який брав
участь у знакових подіях Української національно-демократичної революції і
був одним із керівників Первомайської петлюрівської організації.
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Kotlyar Y.V. An ataman Luho is in an insurgent fight on Mikolaivschini
The article is devoted research of activity the native of Mykolaiv an ataman
K. Bondaruku (Misfortune), which took part in the sign events of Ukrainian
nacionalno-demokratichnoy revolution and was one of leaders of Pervomayskoy of
petlyurivskoy organization.
Key words: Misfortune, insurgent motion, ataman, petlyurivschina.
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МІСЦЕ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕЖАХ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
УДК 351.861
Кравчук О.Ю.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В Україні, як і у всьому світі, проблеми забезпечення безпеки держави,
соціуму і окремих осіб все більше виходять на перший план в державній
політиці. У системі національної безпеки сучасної держави особливе місце
займає політична безпека. Вона є першою із складових національної безпеки, що
обумовлюється високою значущістю влади, держави і політики як чинників
добробуту країни, народу, громадян.
Ключові слова: політична безпека, державна влада, національна безпека,
система інтересів, політична загрози.
У системі національної безпеки сучасної держави особливе місце
належить політичній безпеці. Базовим законом про основи національної
безпеки 2003 року визначено суб'єкти політики національної безпеки,
національні інтереси та основні загрози, а також формально встановлено
рівність трьох основних об'єктів: суспільство, особистість, держава [1].
У сучасних наукових дослідженнях практично відсутній термін "політична
безпека". Він замінюється або своїми підвидами: зовнішньополітична і
внутрішньополітична безпека або поняттями, які набагато ширше і включають
політичну безпеку як складову частину, – національна, державна, суспільна
безпека. Для того, щоб розрізняти, що ж є політична безпека слід звернути
увагу на два складових її термина "безпека" і "політична" [2]. За найзагальніше
визначення "безпеки" можна вважати наступне: безпека – це "відсутність загроз
існуванню кого-небудь або чого-небудь". Вчені по-різному трактують те, на що
ці загрози націлені. Так, частина з них вважає, що безпека це "відсутність
погроз дефіцитним цінностям", які важливі в даний момент (період) і з якихось
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причин знаходяться в "дефіциті"; інші – як безпека території, суспільства і
способу життя в єдності, де держава головний інструмент підтримки такої
єдності і суб'єкт забезпечення нормального функціонування і розвитку
суспільства,

економіки

визначального

і

компоненту

культури.
безпеки

Українські
вважають

дослідники

систему

в

якості

захисту

особи,

суспільства і держави. Проте, цей аспект не враховує діючого і динамічного
аспекту безпеки. [3].
Сучасна інтерпретація зачіпає не тільки інтереси влади, політики і
держави, але й інтереси тих, на кого направлена влада, тобто виникає потреба
не тільки в захисті влади, але і в захисті від влади і можновладців, які можуть
заподіявати шкоду своїм свавіллям, помилками, прорахунками. XX століття
показало безліч прикладів подібних випадків, коли люди страждали від
божевільної політики, авторитарно репресивних політичних систем і режимів,
неспроможних лідерів, безладного владарювання (війни, кризи, репресії,
руйнування держав і т. д.). Сучасний підхід до безпеки має на два напрями її
тлумачення: англо-американський та євро континентальний.
Англо-американське спирається на уявлення про те, що безпека включає
дві незалежних один від одного її різновиду – національну і військову безпеку.
Таким чином, безпека можлива тільки в тому випадку, якщо не вдаватися до
військової сили.
Євроконтинентальне тлумачення національної безпеки припускає, що
безпека складається з двох взаємозв'язаних напрямів – національної і військової
безпеці, тому безпека існує лише тоді, коли країна здатна до військового
протистояння. Частина дослідників вивчають національну і військову безпеку в
подібному ключі, маючи на увазі, що військова безпека це одна з складових
національної безпеки, яка забезпечується станом озброєних сил і інших
інститутів суспільства, що підтримують оборонну потужність держави на
достатньому рівні для реалізації національних інтересів, підтримки сприятливої
рівноваги у взаєминах з іншими державами.
І, все ж таки, слід зазначити, що в українській науці прижилося перше,
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англо-американський напрям, який розрізняє поняття національної і військової
безпеки. Тому, в статті ми зосередимо свою увагу на політичній безпеці як
складовій частині національної безпеки і як самостійній політичній категорії,
залишаючи за рамками дослідження військову безпеку, не дивлячись на те, що
в ній також присутній компонент політичної безпеки.
Поняття "політичне" можна розглядати як синонім всезагального,
публічного, тобто те, що зачіпає все суспільство, націю, державу і кожного
громадянина окремо ; як синонім конфліктний, обумовленого завоюванням
влади в державі ; як синонім узгодженого, узгодження різних інтересів.
У дослідницьких цілях, як робоче визначення політичної безпеки ми
спиратимемося на найзагальніше її визначення, для того, щоб надалі уточнити і
відточити поняття. Політична безпека – це безпека держави, нації, суспільства,
громадян від зовнішніх і внутрішніх погроз. Виходячи з цього, можна
запропонувати два основных підходу до розуміння політичної безпеки:
політична безпека як частина національної безпеки і політична безпека як
самостійна політична категорія. [4].
Перший підхід. Цей підхід дозволить нам розглядати політичну безпеку
як одину з складових національної безпеки, яке зачіпає певну сферу людських
відносин – політичну.
Особливу наукову увагу привертає термін "безпека країни", що
інтерпретується через проведення цілеспрямованої політики держави з
реалізації системи заходів економічного, політичного, організаційного та
іншого характеру, направлених на нейтралізацію загроз життєво важливим
інтересам особи, суспільства і держави. В ролі синоніма національної безпеки
може так само виступати і суспільна безпека, яка представляє собой захист
сукупності ціннісних початків суспільного, групового і індивідуального життя.
До них відносять державність, культуру, ментальність, духовність, віру і інші
форми соціальності, що визначають характер, сенс життя кожного народу. Для
того, щоб показати, що політична безпека є частиною національної безпеки слід
виділити основні підходи до визначення національної безпеки.
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Визначення національної безпеки через національні інтереси. Інтереси – це
усвідомлені потреби, сформовані суспільством, соціальними групами і
індивідами,

національні

ж

(життєво

важливі

інтереси)

є

сукупністю

збалансованих інтересів особи, суспільствами і державами в різних сферах
життєдіяльності суспільства, які й кристалізують національну безпеку. До них
відносять захист національної незалежності (суверенітету), територіальної
цілісності і конституційного ладу; конституційні права і свободи людини,
можливість продовжувати свій рід і розвиватися, особиста і майнова безпека,
здорове

місце

громадянського

існування
суспільства,

людини;

реальне

функціонування

функціонування
механізмів

структур

контролю

над

державою, умови для духовного і матеріального добробуту. Національні
інтереси можуть бути охарактеризовані як усвідомлення потреб трьох
компонентів нації – особи, суспільства і держави. Потреби об'єктивно
виникають в різних сферах життєдіяльності людей, серед яких можна виділити
шість груп інтересів: економічні (зовнішні і внутрішні); політичні (зовнішні і
внутрішні); соціальні (внутрішні); екологічні (внутрішні); оборонні (зовнішні і
внутрішні); інформаційні (зовнішні і внутрішні).
Національну безпеку визначають також через загрози безпеки нації.
Сучасна демократична ситуація розглядає загрози як – це сукупність умов і
чинників, що створюють небезпеку демократичним інститутам та цінностям.
Виділяють різні класифікації загроз національної безпеки. По-перше,
залежно від походження, загрози бувають: внутрішніми загрозами, коли
нанесення шкоди виходить з боку власної держави, його інститутів, самих
громадян; і зовнішні – загрози виникають з боку іншої держави або держав. Подруге, залежно від особливостей сприйняття державними інститутами загроз
національній безпеці, вони бувають: завищені і занижені загрози; уявні погрози
– помилкова, надумана, штучно сформована загроза за відсутності достатньої
реального підстави для цього; і, нарешті, адекватні (що відображає оптимальный випадок, коли реальні параметри загрози з достатньою точністю збігаються
з її суб'єктивною зовнішністю) і неадекватні загрози (пов'язані з обмеженістю
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знань законів природи, відсутністю необхідного об’єкта достовірної інформації
про події і умови, низьким рівнем методів збору і оперативності обробки
наявної інформації, відсутністю навиків прогнозування і передбачення
наслідків).
Другий підхід. На початку XXI століття у вітчизняній науці все більше
уваги почало приділятися не тільки розробці поняття "національна безпека",
але й окремим її різновидам: економічній, інформаційній, конституційній,
військовій, соціальній. Аналіз наукової літератури показав, що політична
безпека недостатньо вивчається як самостійна політична категорія, а тільки як її
підвиди – зовнішньополітична або внутрішньополітична безпека. Українські
дослідники робили спроби визначити об'єкт політичної безпеки і вивести через
нього визначення політичної безпеки. Аналіз політичної безпеки здійснюється
за декількома напрямами.
Політична безпека як система заходів держави і суспільства по захисту
політичних інтересів особи, народу і держави. Політична безпека – це
здатність державних і недержавних політичних інститутів (Президент, уряд, законодавчі органи влади, політичні партії, громадянське суспільство) озвучувати
і безперешкодно реалізовувати цілі, що відповідають конкретним інтересам
особи, суспільства і держави.
Політична безпека як здатність запобігти зовнішнім і внутрішнім
загрозам політичній системі. Політична безпека – це захист політичної
системи від потенційних або реальних явищ, подій і процесів, здатних завдати
збитку її функціонуванню, зокрема діяльності політичних інститутів, індивідів,
соціально-політичних організацій і груп.
Політична безпека як можливість демократичного дозволу конфліктів.
Політична безпека вивчається як демократичний спосіб взаємодії політичних
сил, політичне і правове вирішення проблем, пов’язаної із зменшенням
соціальної, політичної і національної напруги в суспільстві.
Отже, можна виділити два основні підходи до розуміння політичної
безпеки: політична безпека як частина національної безпеки і політична безпека
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як самостійна політична категорія.
У першому випадку, визначаючи національну безпеку через інтереси і цілі,
ми показуємо всю сукупність національних інтересів і політичні інтереси як
частину національних; через рівень управління – разом з державними інститутами як суб'єкти національної безпеки можуть виступать і недержавні
(інститути громадянського суспільства).
У другому випадку, політична безпека як політична категорія була
розглянута різними дослідниками, кожен з яких шукав свої підстави для
виділення політичної безпеки як незалежного поняття. Частина учених
спирається на політичні цілі і цінності розглядає їх як основу політичної
безпеки, при цьому, відзначають, що інтереси громадян, суспільства і держави
мають бути збалансовані.
Отже, дані два підходи демонструють всю складність і, неоднозначність
поняття

політична

безпека,

яка

пов'язана

з

її

взаємодоповненням

і

взаємозамінністю іншими видами безпеки в наукових дослідженнях.
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Kravchuk O.A Place of Political Safety is within the Limits of the Integral
System of National Safety.
In Ukraine, as well as in the whole world, problem of providing of safety of the
state, sociuma and individuals, more go out on the first plan in a public policy. In the
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system of national safety of the modern state the special place is occupied by political
safety. It is the first from constituents national safety, that is stipulated high
meaningfulness of power, state and policy, as factors of prosperity of country, people.
Key words: political safety, state power, national safety, system of interests,
political threats.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УДК 902: 903 М 33
Матвієнко Л.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті подається короткий екскурс в історію Миколаївщини.
Визначаються основні етапи створення Миколаївської області та принципи її
адміністративного поділу.
Ключові слова: Миколаївська область, Херсонська область, Одеська
область.
На півдні України, у басейні нижньої течії Південного Бугу розміщується
територія Миколаївської області. На заході вона межує із Одеською, на
півночі – з Кіровоградською, на сході – з Херсонською і Дніпропетровською
областями. На півдні омивається водами Чорного моря.
Протягом історичного минулого територія сучасної Миколаївської області
зазнавала різноманітних адміністративно-територіальних змін. В давні часи цю
територію елліни називали Великою Скіфією, потім – просто Скіфією, далі –
Сарматією, інші народи називали вказану місцевість – Аланією, Хазарією,
Руссю, Словенією, землею антів, державою печенігів, Куманією (землею
половців). Турки називали її Озу, Оцу (Ак-су – біла вода), по назвою води у
Дніпро-Бузькому лимані; запорожці включали ці землі до складу Інгульської
паланки [1].
Надалі, з утворенням у 1764 р. Новоросійської губернії, а 14 лютого
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1775 р., після Кучук-Кайнарджирського миру 1774 р., коли до Російської
імперії відійшли землі по течії річки Південний Буг на заході – за наказом
Г. Потьомкіна східна, південна та північна частина теперішньої Миколаївщини
та землі поміж Бугом та Дніпром ввійшли до складу Новоросійської губернії.
Указом 8 жовтня 1802 р. Новоросійська губернія була поділена на три:
Миколаївську, Катеринославську та Таврійську. Миколаївська губернія
складалася із 4 повітів: Миколаївського, Єлизаветградського, Ольвіопольського
і Тираспольського. Вищезазначена губернія за наказом від 15 травня 1803 р.
була названа – Херсонською. Всі населенні пункти теперішньої Миколаївської
області до 1920 р. входили до складу Херсонської губернії.
В липні 1919 р. було прийнято рішення про розподіл Херсонської губернії
на дві: Херсонську та Одеську. Проте, ця реформа не була здійснена, у зв’язку
із наступом військ А. Денікіна. Після закінчення періоду денікінщини
Всеукрревком 28 січня 1920 р. прийняв постанову про розподіл Херсонської
губернії. Центром губернії – став м. Миколаїв [2].
Миколаївська губернія існувала до весни 1923 р. На підставі декрету
ВЦВК на засіданні від 7 березня 1923 р. колишній Миколаївський повіт
отримав назву округу і ввійшов до складу Одеської губернії з центром у м.
Одеса. Протягом 1923–1930 рр. територія Миколаївської області ділилася між
Миколаївським, Первомайським, Одеським і Херсонським округами. У 1930 р.
була проведена нова адміністративно-територіальна реформа. З 15 вересня
1930 р. на території України були ліквідовані округи. У 1932–1937 рр.
Миколаївська область ввійшла до складу Одеської.
22 вересня 1937 р. ЦВК СРСР прийняв постанову про розукрупнення
Харківської, Київської, Вінницької та Одеської областей [3]. Одеська область
була поділена на Одеську і Миколаївську. До складу Миколаївської області
увійшли три міста обласного підпорядкування – Миколаїв, Херсон і Кірово, а
також 38 районів, у тому числі 29 районів зі складу Одеської області та 9 – зі
складу Дніпропетровської [4].
В період тимчасової нацистської окупації територія Миколаївської області
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в її нинішніх межах була поділена між Німеччиною і Румунією. Західні райони
були

включені

у

Голтянський

та

Очаківський

повіти

румунського

губернаторства Трансністрії, а райони, розташовані до сходу від р. Буг, увійшли
до генеральних округів "Миколаїв" і "Таврія" Рейхскомісаріату "Україна".
Після визволення області від нацистської окупації в її адміністративнотериторіальному поділі сталися такі зміни: згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 30 березня 1944 р. була створена Херсонська область, у зв'язку з
чим зі складу Миколаївської області відійшли м. Херсон і 13 районів. Цим же
указом Миколаївській області були передані 5 районів Одеської області. На
підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 лютого 1954 р. до складу
Миколаївської

області

Великоврадіївський,

ввійшли

5

Доманівський,

районів

Одеської

Кривоозерський,

області:

Мостівський,

Первомайський.
З 1954 р. Миколаївська область існує в сучасних межах. Вона включає: 19
адміністративних районів, 9 міст (Миколаїв, Баштанка, Вознесенськ, Новий
Буг, Нова Одеса, Очаків, Первомайськ, Снігурівка, Южноукраїнськ, Очаків), 5 з
яких обласного підпорядкування (Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ,
Южноукраїнськ, Очаків), 17 селищ міського типу і 908 сільських населених
пунктів [5].
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L. Matvienko. The History of Mykolayiv Region
The article gives a brief excursion into the history of Mykolayiv. The basic
stages of Mykolayiv region and principles of its administrative division are defined.
Key words: Mykolaiv region, Kherson region, Odessa region.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ГРУПАХ КИТАЙСЬКИХ
СТУДЕНТІВ – ДОСВІД НУК
УДК 378.147: 811.111
Міняйлова А.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті проаналізовано досвід НУК з навчання іноземних студентів
англійською мовою. Визначено низку основних навчально-методичних та
психологічних проблем, що виникли у навчальному процесі групи китайських
студентів, та окреслено ймовірні шляхи їх вирішення.
Ключові

слова:
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як

мова

навчання,

система

освіти,

комунікативна мовленнєва компетенція, психологічна адаптація, національні
психологічні особливості.
Розширення міжнародних зв’язків України та її інтеграція у світовий
освітній простір у рамках Болонського процесу сьогодні є однією із
стратегічних задач держави і передбачає залучення іноземних студентів до
навчання у вищих навчальних закладах України з метою забезпечення
високоякісної освіти та передачі майбутнім фахівцям досвіду вітчизняних
науковців. Ця задача активно реалізується у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), в якому навчаються
студенти з багатьох країн світу. Більшість з них проходять підготовчі курси
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російської або української мов та згодом навчаються у групах разом з
українськими студентами. Проте, у 2011-2012 навчальному році університет
розпочав нову програму підготовки бакалаврів “2+2” англійською мовою,
участь у якій взяли студенти Міжнародного морського коледжу Чжецзян (КНР).
Вони пройшли дворічне навчання на батьківщині та згідно договору “Про
кооперацію в освіті” від 4.10.2010

між Національним університетом

кораблебудування імені адмірала Макарова та Міжнародним морським
коледжем Чжецзян були прийняті до навчання у НУК на 3 курс з мовою
навчання – англійською. Цей новий досвід є дуже значним кроком університету
вперед на шляху інтеграції у світовий освітній простір.
Проте, разом з новими досягненнями виникають й нові проблеми. Тому,
метою нашого дослідження є аналіз особливостей навчального процесу у
групах китайських студентів.
І, перш за все, це пов’язано з відмінностями між системами освіти України
і Китаю. Як зазначалося вище, студенти досліджуваної групи вже пройшли
дворічне навчання у Міжнародному морському коледжі Чжецзян і здобули
певну кваліфікацію, що відповідає українському рівню “молодший спеціаліст”.
Навчання ж в Україні відразу на третьому курсі НУК, згідно навчального
плану, передбачає велику концентрацію професійно-спрямованих дисциплін,
розуміння

яких

вимагає

від

студентів

глибинних

знань

з

таких

фундаментальних наук як вища математика, фізика тощо. Проте, виявилося, що
рівень цих знань недостатній, оскільки їх цілеспрямоване формування й
розвиток не передбачені навчальними планами підготовки фахівців у коледжах
Китаю. Тому студенти й викладачі зазнали певних проблем у першому
семестрі, намагаючись спільними зусиллями ліквідувати цю розбіжність.
Враховуючи цей досвід перших студентів, професорсько-викладацький склад
Міжнародного морського коледжу Чжецзян згодом прийняв рішення посилити
підготовку подальших груп з зазначених дисциплін.
По-друге, система вищої освіти України побудована таким чином, що
кожний випускник ВНЗ стає не тільки фахівцем у своїй вузькій спеціалізації, а
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й має широке уявлення про всю сферу своєї професійної діяльності, на відміну
від китайської системи, де останнє не є обов’язковим. Так, наприклад, студент
спеціальності СЕУ може мати досконалі знання за своїм фахом, але не мати
уявлення про структуру корпуса корабля. Тому виникла проблема уніфікації
здобутих раніше вузьких знань студентів-китайців та їх розширення до меж
всього наукового напряму.
Третя і не менш серйозна проблема, з якою зіткнулися китайські студенти
– це, безумовно, навчання англійською мовою. Вона не є для них рідною і тому
таке навчання набагато складніше. Тим більше, що рівень володіння
англійською мовою у більшості студентів досліджуваної групи досить середній
(pre-intermediate, в окремих студентів – intermediate). Крім того, належність
китайської та англійської мов до різних мовних груп стало причиною
виникнення низки фонетичних проблем, які полягали в утрудненні сприйняття
студентами англійської мови на слух. Ця ситуація ускладнена ще й специфікою
вивчення англійської мови у Китаї. Якщо вивчення англійської мови для
спеціальних цілей в Україні спрямоване, перш за все, на формування
комунікативної мовленнєвої компетенції студентів, а саме знань, вмінь та
навичок володіння іноземною мовою в усній та письмовій формі в соціальнопобутовій,

соціально-культурній

та

професійній

сферах

згідно

із

загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, то метою вивчення
англійської мови у КНР є успішна здача тесту. В Китаї існує декількорівнева
загальнодержавна система тестування учнів і студентів з англійської мови. За
позитивний результат тестування на кожному рівні студент (учень) отримує
сертифікат. Наявність певного сертифікату є запорукою для успішного вступу
до

університету

(після

школи

або

колежу),

отримання

освітньо-

кваліфікаційного рівня “бакалавр” або гідного працевлаштування. Однак,
тестування проводиться лише з читання, письма і лише згодом – аудіювання (на
більш високому рівні, до якого доходять не всі студенти). Проте, говоріння
(найважливіший

мовний

компонент

згідно

з

загальноєвропейськими

рекомендаціями з мовної освіти та українською мовною концепцією) взагалі
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залишається поза межами тестування. Тому й рівень володіння цими
мовленнєвими навичками у китайських студентів, як правило, не дуже високий.
Вирішенню цієї проблеми, на наш погляд, може сприяти використання у
навчальному процесі якомога більшої кількості наочних матеріалів, а саме –
схем, таблиць, діаграм, демонстрацій, презентацій, відеоматеріалів тощо.
Виведення на екран проектора тез лекцій, основних термінів, визначень
допоможе

студентам

краще

опанувати

навчальний

матеріал,

оскільки

організоване таким чином навчання дозволить їм застосовувати більш
розвинені мовленнєві навички – читання.
Говорячи про ефективність навчального процесу у групах китайських
студентів, слід зазначити й про деякі його психологічні особливості, зумовлені
специфікою китайського менталітету, стресовістю ситуації для студентів та
їхньою психологічною адаптацією до нових умов проживання й навчання.
Проблеми адаптації іноземних студентів широко досліджуються у сучасній
вітчизняній педагогічній літературі у зв’язку з розширенням міжнародних
зв’язків

України

(В. Антонова,

Л. Даренська,

Д. Дорош,

М. Ільченко,

Г. Кайтукова, Т. Каткова, Т. Петриченко, І. Сорокіна ін.).
Своєрідність

історичного,

соціально-політичного,

економічного

й

культурного розвитку Китаю дуже вплинуло на формування психології
населення, до числа основних рис якої можна віднести: працьовитість,
терплячість,

витривалість,

завзятість,

наполегливість,

холоднокровність,

витримку, спокій, самовідданість. Із цієї причини ніякий вид діяльності не
ображає, не гнітить китайців і в кожному з них вони здатні домогтися високих
результатів.
Спосіб

мислення

китайців

можна

назвати

практичним.

В

них

сформувалися й завжди дуже яскраво проявляються такі національнопсихологічні якості, як тверда дисципліна, високий ступінь залежності індивіда
від групи, специфічна згуртованість на основі чіткого розподілу ролей, високий
ступінь довіри до думки групи, а також особливий характер співчуття й
співпереживання, що проявляються в міжособистісних відносинах.
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Отже, працездатність та дисциплінованість китайців, закладені, як
вважають вчені, на генетичному рівні, можуть стати запорукою досягнення
ними великих результатів у навчанні. Але, як свідчить практика, від’їжджаючи
до інших країн, молоді люди часто виходять з “зони тиску” й, почуваючись
вільно, перестають докладати належних зусиль у навчанні. Тому, на наш
погляд, доцільно періодично посилювати мотивацію до навчання, нагадуючи
про справжні цілі їхнього перебування в Україні, й налаштовувати таким чином
на плідну працю.
Проте, не слід також забувати, що знаходячись у чужій країні, студенти
перебувають у стані стресу, що також слід враховувати під час планування й
проведення занять у зазначеній групі. Часто безініціативність, “в’ялість”
студентів не є показником їхнього ставлення до навчання, а лише проявом
відсутності комфортного стану в умовах чужої культури. Проте, позитивним
для їхньої психологічної адаптації фактором, безумовно, є те, що група прибула
до навчання в Україну вже сформованою, отже студенти знають один одного,
навчаються разом, що знижує рівень їхньої тривожності.
Отже, врахування зазначених проблем та орієнтація на окреслені ймовірні
шляхи їх вирішення сприятимуть підвищенню ефективності навчального
процесу у групах китайських студентів з мовою навчання – англійською.

Minyaylova A.V. Peculiarities of Educational Process in the Groups of
Chinese Students – NUS’s experience.
The NUS’s experience in foreign students study in English has been analyzed in
the article. The main methodical and psychological problems which appeared in the
educational process of the Chinese students group have been determined. Probable
ways to solve them have been proposed.
Key words: English as study language, educational system, communicative
competence, psychological adaptation, national psychological peculiarities.

КОНЦЕПТ “ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ” В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
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УДК 94(477)
Наумова І.Б.
Українського інституту національної пам’яті, м. Київ
Аналізуються питання історичної свідомості та історичної пам’яті в
контексті сучасної регіоналістики.
Ключові слова: історична пам’ять, історична свідомість, регіональна
особливість.
Деякі історики та політологи розглядають історичну пам’ять в одному ряду
з історичною свідомістю аж до цілковитого ототожнення обох понять. Навряд
чи такий підхід можна визнати коректним. Історична свідомість – поняття
незрівнянно ширше і за часовими, і за просторовими параметрами. Можна
погодитися із тими соціологами, які розглядають історичну пам’ять як
“сфокусовану

свідомість”.

Фокус

тут

створюється,

як

правило,

цілеспрямованими зусиллями інтелектуалів та політиків, і саме він справляє
вирішальний вплив на формування того чи іншого різновиду ідентичності. [1]
Історична пам’ять проблематизує ставлення до минулого, перетворює
значимі події з історичного досвіду на інструмент впливу на суспільну
свідомість з метою збереження культурних і моральних традицій соціуму і
мінімізації травмуючого впливу повсякденності.
У суспільствах з виразними регіональними відмінностями і з різним
досвідом історичної пам’яті історична свідомість в ідеалі має виконувати
консолідаційну функцію. Об’єднані спільною національно–громадянською
ідентичністю люди прагнуть відшукувати в минулому ті смисложиттєві
орієнтири, які формують спільні інтереси й оптимістичне бачення майбутнього.
У травмованих соціумах образам минулого часто відводиться не лише роль
своєрідних захисно-компенсаторних механізмів, але й пряма легітимізаційна
(чи, навпаки, делегітимізаційна) функція. За П.Нора, монополія історика на
інтерпретацію минулого здатна сакралізувати останнє, перетворювати пам’ять
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або на релігійний катехізис, або на знаряддя війни. Історична свідомість, отже,
виконує важливу місію посередника між минулим, сучасним, майбутнім і у
цьому сенсі є не тільки важелем соціалізації індивіда, але й інструментом
конструювання колективних ідентичностей. Але її реальний стан у кожному
конкретному

суспільстві

визначається

діями

суб’єктів

символічного

конструювання – держави, інтелектуалів, громадянського суспільства.[2]
Саме від них у кінцевому рахунку залежить, за Рюзеном, міра “зближення
з емпірією” – наявність чи відсутність дистанції між історичним знанням й
історичною пам’яттю і, зрештою, ступінь використання минулого в політичних
цілях. А чутливість громадськості до опрацювання сфери й стратегії історичної
пам’яті визначає параметри домінуючої у даному соціумі історичної
культури.[3, с.83]
На відміну від пам’яті як такої історична пам’ять запрограмована на
оцінку. Їй притаманні не просто пригадування й відтворення, але й своєрідний
рефлекс сприйняття чи несприйняття, схвалення чи осуду. Кожний історичний
факт стає об’єктом прискіпливого аналізу. Eкскурс у сферу формування
концептів історичної пам’яті стає потрібним з огляду на те, що реґіональні
ідентичності в Україні формуються під значним впливом різноспрямованих
політичних інтересів, і існують разом з відмінностями і завдяки – а не всупереч
ім.
У такому поляризованому суспільстві, яким є сучасна Україна, марно
уповати на консолідаційний ефект від інструментальної мобілізації історичної
пам’яті. Не кажучи вже про індивідуальний досвід кожної людини, суспільний
досвід груп і виразно фраґментована політична культура диктують різні
критерії оцінок історичних подій і різні пояснення мотивацій. У таких умовах
проблеми історичної пам’яті (як і колективної відповідальності) неминуче
потрапляють у зону метафоричного моделювання. І надзвичайно важливо дбати
про

те,

щоб

тягар

міфів

не

загальногромадянської ідентичності.
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зруйнував

остаточно

фундамент

Історична пам’ять, якщо вона не зациклюється на травмах і “пошуку
ворога”, здатна цементувати суспільство, пропонувати прийнятну для нього
систему міфів і символів. Втрата історичної пам’яті або її значна деформація
здатна зміщувати суспільні орієнтири, породжувати масовий песимізм.
Не зайвим у цьому контексті буде відповісти на питання: що таке
історична пам’ять у контексті сучасної реґіоналістики? Отже, історична пам’ять
в її регіональному вимірі являє собою надзвичайно складний феномен
суспільної свідомості, що входить як у сферу суспільної психології, так і в
царину ідеології. Вона включає в себе як матеріальні залишки минулого, так і
відповідні символи, міфи, історіографічні уявлення. Щільність і тривкість
історичної пам’яті залежить як від ступеня розвитку регіонального соціуму, так
і від якості колективного самоусвідомлення, що формується суспільнополітичною думкою.
Для України одним з першочергових завдань у цьому плані є врахування
багатополярності українського політичного ландшафту. Сучасна Україна – це у
багатьох відношеннях безпрецедентно складний територіальний комплекс,
кожна з політико – культурних складових якого мала власну історичну долю і
розвивалася у рамках різних цивілізаційних систем. Водночас це арена
перехрещування різноспрямованих геополітичних впливів. Зрештою це і
своєрідна контактна зона, де мирно або не мирно уживалися різні етноси, де
відбувався інтенсивний культурний взаємо обмін і де ідентичність майже
завжди була або гібридною, або ситу ативною. А це означає, що запропонувати
суспільству “образ минулого”, який рівною мірою задовольнив би мешканців
різних регіонів, представників різних етносів і конфесій, доволі проблема
тично, якщо взагалі можливо. Доводиться рахуватися і з відмінними підходами
істориків, вихованих у різноспрямованих системах світобачення. На те, що дві
половини України, попри спільну консервативну налаштованість, живуть під
впливом різних типів ресентименту, звертає увагу М.Мінаков.[4] Їхня пам’ять
про травми – реальні й уявні – гостро відмінна; одна з них живиться ідеями
самоізоляції й моноетнізму, інша ностальгує за “радянськими здобутками”, а
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бажання “подолати етнічність” тут легко узгоджується із нерозу мінням
можливостей

громадянського

суспільства.

Будь–які

спроби

звести

багатобарвність політичних логік і світоглядів до єдиного смислового поля у
підсумку не тільки дають ефект ще більшого розладу між двома частинами
України, але й сприяють демодернізації українського суспільства. Політичної
вербалізації зазнає лише те, що вкладається в рамки бінарних опозицій і логіки
за принципом “або – або”.[5]
Ірраціональна пам’ять стимулює ірраціональність політичного життя,
блокує будь-яку можливість солідарного соціального акту. Чим небезпечна
мова дистопії, базована на стратегії помсти? Насамперед тим, доводить автор,
що хоч вона і не влаштовує обидві сторони, однак створює умови для
постійного відтворення консервативного мислення і практики, коли героями
“призначають” незалежно від реальних заслуг чи злочинів, а у владу
проштовхують лише “своїх”, виключно на основі партійної належності. За
таких умов поняття відповідальності взагалі втрачає сенс, а суспільство дедалі
глибше занурюється в атмосферу поділів за територіальною ознакою. Україна
швидко втрачає індустріальну спадщину, її соціальні й політичні інститути
стають усе менш сучасними [6,с.14-17].
Доводиться констатувати, отже, що вже на рівні першої ментальної
операції – сприймання минулого як відмінного досвіду – регіональні
відмінності у ціннісних і політичних орієнтаціях виявляються визначальними.
Майже полярна відмінність соціально–групових інтересів накладає настільки
виразний відбиток на регіональні різновиди історичної пам’яті, що вони
постають у суспільній свідомості як принципово несумісні. Ще чіткіше
простежується ця різниця на другому рівні – інтерпретаційному. Політики й
інтелектуали в центрі і в регіонах доклали чимало зусиль для формування двох
доволі відмінних концептів історичного образу України. Розміщуючи її в зоні
пограниччя

“між

Сходом

і

Заходом”,

вони

по–різному

трактували

цивілізаційний вплив, що виходив від Росії та Європи. Традиція, закладена в
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систему вітчизняного історієписання ще на початку ХХ ст., виявилася тривкою
внаслідок наявного в її фундаменті потужного “націоналізуючого” підтексту.
У світлі сказаного особливої ваги набуває проблема відповідальності
історика за зміст політики пам’яті. Оптимізм має вселяти принаймні те, що
регіональні ідентичності уже усвідомлюються як важливий політичний ресурс і
саме у такій якості поступово вибудовують свою нішу в системі соціального
пізнання. Їхня присутність у просторі політичних і наукових дискурсів
сприймається як даність, з якою потрібно рахуватися і яку необхідно
досліджувати усіма засобами, які є у розпорядженні соціогуманітаріїв.
Обнадійливим є і той факт, що український соціум демонструє, як правило,
більш високий рівень політичної свідомості, ніж ті, хто вважає себе елітою.
Навіть у найбільш небезпечних, з погляду латентної конфліктності, регіонах
протестні настрої не виходять за встановлені законом межі.
Строкатий і неоднозначний український досвід переконує: консолідація
громадян навколо інтерпретацій минулого як основоположного компонента
національної ідеї ймовірна лише у стабільних соціумах з односпрямованими
ціннісними настановами. У розколотих, поляризованих суспільствах простір
історичної пам’яті – суцільна зона ризику. Історію пишуть люди із своїми
симпатіями й уподобаннями, і читач має справу здебільшого не з фактами, а з
інтерпретаціями. Ні довільні тлумачення, ні елементи міфологізації тут не
виключені. Та й взагалі в історії марно шукати універсальну, придатну для всіх
Істину. Надто щільно переплітаються в ній різноспрямовані інтереси й амбіції,
щоб історієписання було безсторонньою фіксацією реальності. “Своя правда”
може бути і у народів, і у суспільних груп.
Сказане не означає, що механізми історичної пам’яті взагалі не мають
включатися у процес конструювання регіональних ідентичностей. “Образ
минулого” – невід’ємний елемент політичного ландшафту і дійовий інструмент
впливу на суспільну свідомість. Уявляється надзвичайно важливим виховання
культури історичного мислення без політичної битви з минулим і за минуле. На
жаль, в Україні минуле часом набуває інструментального значення. Наші еліти
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навчилися вправно оперувати потрібними їм “образами минулого”. Те, що різні
частини України упродовж століть перебували по різні боки державних
кордонів,

наклало

такий

виразний

відбиток

на

типи

регіональної

самосвідомості, що оцінки майже всіх доленосних для України історичних
подій і визначних історичних постатей у реґіональному колективному баченні
виявляються

відмінними.

“Точок

дотику”

майже

немає,

як

немає

і

загальновизнаної схеми історичної еволюції.
Проблема відсутності в Україні єдиного ціннісного, понятійного,
символічного простору нині є однією з найгостріших серед тих, які
підтримують (і можуть ще довго підтримувати) стан постійної ідентифікаційної
кризи. Треба зазначити, що влада, для якої єдина Україна і спільна історична
пам’ять – не порожні фрази, повинна мати виважену загальнодержавну
меморіальну політику. Вона не повинна підганятися під дати і ювілеї. Її сила в
довгостроковому спрямуванні та належному фінансовому забезпеченні.
Вибудовуючи стратегію формування історичної пам’яті, владні структури й
культурні еліти будь–якої країни мають враховувати як загальноцивілізаційні
особливості історичного процесу, так і власний історичний досвід.
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Т48
Ткаченко А.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Досліджується основні особливості, механізми та закономірності
формування політичного іміджу. Розкриваються етапи створення образу
політичного лідера з урахуванням кон’юнктури сучасної України.
Ключові слова: політичний імідж, масова свідомість, політична
кампанія, маркетинг, зв’язки з громадськістю, образ кандидата.
В сучасних умовах політичної самоорганізації українського народу гостро
постала проблема формування нової генерації високопрофесійної, патріотично
налаштованої і інтегративної еліти. Розгортання цього процесу збіглося за
часом з поширенням в Україні політичних технологій та методів сучасної
іміджелогії, що значно активізувало політичне життя, загострило суперництво
між політичними силами. Відтак актуальним стає аналіз найзначущіших
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аспектів формування і становлення іміджу політичних лідерів в Україні в
період розбудови незалежної держави.
Слід також зазначити, що наразі існує величезна плеяда авторів, які
займаються дослідженням проблеми політичного іміджу. За кордоном
напрацьовано значний масив літератури з даної проблематики. Однак, далеко
не в усьому викладені в ньому ідеї та узагальнення досвіду можуть
задовольнити потреби українського політичного ринку з його особливостями та
нинішньою кон’юнктурою. Цю прогалину все наполегливіше прагнуть
заповнити вітчизняні політологи. Останнім часом з’явився цілий ряд цікавих
монографій та статей. Особливо активно в цьому плані працює Г. Почепцов,
який ще 1995 року опублікував роботу "Имидж-мейкер" [12], а 1997 видав дві
книги з іміджелогії, а саме "Имидж: от фараона до президента" [11] і "Имидж и
выборы" [10]. З’явилися аналогічні розділи у виданнях загальнолітологічного
характеру, в тому числі в підручниках і монографіях В. Бебика [1; 2], окремі
статті Р. Старовойтенка [14] та ін.
Імідж політичного лідера формується на основі як мінімум двох основних
факторів: очікувань виборців та індивідуальних особливостей самого політика.
Однак варто враховувати, що в сучасному політичному житті, коли широко
використовуються ефективні методи політичної реклами у ЗМІ та здійснюється
потужний і всеохоплюючий тиск на громадську думку, імідж "лідера–для–
публіки" може значно відрізнятися від "лідера–реальної особистості" [4, с. 165].
Отож, враховуючи вище наведене можна виділити деякі закономірності
формування іміджу політичного лідера. Розглядаючи імідж політичного лідера
необхідно звернути увагу на особливості і закони його формування. Імідж
політичного лідера формується в масовій свідомості більше на підсвідомому
рівні, ніж на свідомому.
Як

відомо,

людська

свідомість,

психіка

схильні

спрощувати

характеристики людини, вдаючись до дихотомічної оцінки: хороший–поганий,
добрий–злий, розумний–дурний та ін. Накопичивши певну інформацію, людина

233

інтегрує її, робить висновки стосовно певної особи, формує ставлення до неї
[18, с. 344].
Слід також враховувати ще одну психологічну закономірність –
парадоксальний вплив надзвичайно високого рівня позитивних характеристик
людини на симпатію до неї. У більшості випадків симпатія має позитивний
зв’язок із чеснотами людини. Але "занадто" велика вираженість позитивних
характеристик знижує атракцію до неї, може асіціюватися з рядом негативних
особистісних характеристик (оскільки координати "добре" з одного боку і
"сильний", "розумний", "гарний" – з іншого пов’язані негативно) [17, с. 44].
По-третє, ще однією закономірністю є залежність образу політика від
"дистанції" сприймання. Вона може становити серйозну проблему для команди
політика, оскільки робить її членів "засліпленими", нездатними побачити образ
політика очима його виборців. Слід зауважити, що в деяких випадках
належність до команди утруднює здатність до відстороненого погляду на
кандидата навіть у соціологів і психологів. Це може даватися взнаки як на етапі
розробки методичного інструментарію досліджень, так і під час інтерпретації
отриманих даних. Тому за інших рівних умов перевага може надаватися
незалежним дослідницьким організаціям [7, с. 330].
По-четверте, італійським політологом і соціологом Вільфредо Парето
була виявлена закономірність зміни популярності типів іміджу лідера "лев–
лис": "лев" приходить на зміну "лису" і навпаки. "Лев" використовує
авторитарний стиль панування, насильство, а "лис" – переконання і компроміси
[17, с. 56].
По-п’яте, іміджева комунікація може доповнювати недостаючі ланки в
масовій свідомості, в той же час підштовхуючи свого "героя" до тих чи інших
вчинків. Масова свідомість, в свою чергу, дописує характеристики, які відсутні
в реальності, але повинні бути притаманні образу [18, с. 351].
Механізми формування іміджу політика у виборців схожі з механізмами
міжособистісного сприйняття. Перший фактор формування реального іміджу
створюють особистість політика і його діяльність.
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До блоку "особистість політика" відносять такі складові, як його зовнішні
дані (привабливість, вік і здоров’я, манера одягатися, жести та міміка);
наявність чи відсутність харизми; темперамент; характер; здібності; а також
особливості мотиваційної сфери (мотиви участі в політичній діяльності) [15, с.
370].
Другою важливою складовою даного фактору є політична позиція в цілому
(приналежність до тієї чи іншої партії, руху), передвиборча програма та
діяльність політика. Але вони цінні не стільки самі по собі (політична позиція
як така не дуже важлива, і передвиборчі програми мало хто читає), а як
демонстрація професійних та особистісних якостей – економічно грамотний,
розумний, тримає слово і т. д.
Звичайно, для політика надзвичайно важливо демонструвати розум,
компетентність і професіоналізм, моральні якості, разом з тим не можна
недооцінювати значення зовнішніх факторів. Дві третіх виборців стверджують,
що для них важливо, як кандидат виглядає і як говорить. Привабливість,
приємна зовнішність кандидата можуть стати для когось вирішальним
аргументом для голосування. Партії та кандидати часто пропонують схожі
програми, тому у свідомості людей формується не стільки образ ідей, скільки
образ конкретних особистостей [12, с.128].
Створення іміджу політичного лідера проходить ряд етапів, кожний з
яких має свої методи здійснення. Перший етап – збір та аналіз інформації, на
базі якої буде створюватися імідж політичного лідера. Другий етап – саме
конструювання іміджу політика. Третій етап – адаптація кандидата до образу.
Четвертий – апробація створеного іміджу на електораті. П′ятий етап – аналіз
інформації про імідж політика, отриманий з різних джерел. І шостий етап –
корекція іміджу, який буде запропонований виборцям. Імідж політичного
лідера має свої особливості: він обумовлений як регіональними особливостями,
так і часом, імідж пов′язаний зі змінами потреб виборців, і демографічним
фактором, він залежить від етнопсихологічного ситуативного фактору [3, с.
323].
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В основі конструювання іміджу політичного лідера лежить чотири
основних закони поєднання іміджів: закон додавання (поєднання іміджів в
результаті посилює більш сильний імідж), закон віднімання (наявність
незначних рис не послаблюють сильного образу, а в деяких випадках робить
його більш об′ємним), закон множення (виокремлення будь-якої риси з іміджу
може принести зміни в його оцінці) і закон ділення (імідж може переноситися із
загального на конкретне) [9, с. 111].
Теоретичний аналіз та узагальнення досліджень відомих українських
фахівців, зокрема В. Бебика, Г. Почепцова та інших, свідчить, що в суспільній
свідомості існує досить виразний імідж "ідеального президента". Респонденти
визначають основні риси характеру, що, на їхню думку, повинні бути властиві
іміджеві ідеального глави української держави: мудрість і розважливість
назвали 68,8 % опитаних, інтелігентність – 68,1 %, гнучкість – 56,0 %, розум –
47,5 %, почуття гумору – 29,8 %, комунікабельность – 27,0 %, людяність – 27,0
%, кмітливість – 22,7 %, наполегливість – 22,0 %, мужність – 21,3 %,
працездатність – 19,2 %, колегіальність – 16,3 %, обережність – 8,5%, хитрість –
7,1 %, акуратність – 7,1 %, емоційність – 5,0 %, закоханість – 4,3 %, упертість –
4,3 %. Такі риси характеру, як твердість, войовничість, романтизм, авантюризм,
авторитаризм набрали від 1,4 до 2,1 % переваг [2, с. 26, 13 с. 356].
Як бачимо з наведених даних, обов’язковими рисами характеру лідера
нації є мудрість, розважливість, інтелігентність, гнучкість, розум. Певною
мірою деякі риси, що респонденти бажали б бачити в особистості ідеального
президента, є також і характеристиками українського національного характеру,
української ментальності.
Слід назвати ще одну важливу складову діяльності з формування іміджу
лідера, що в сучасній політологічній літературі називають позіціюванням. Це
припускає визначення та публікацію всієї системи ідейно-політичних і
програмово-практичних позицій кандидата з урахуванням установок його
найближчих конкурентів. У зарубіжній політичній практиці такі питання
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найчастіше носять суто конформістський, тактичний характер і зводяться до
пошуку вільної ніші на політичному ринку країни.
Г. Почепцов пише, що для створення відповідного іміджу зарубіжні
політтехнологи використовують рекомендації фахівця з маркетингу К. Ларсона,
який пропонує, за аналогією з економічною сферою, схему політичного
позіціювання

на

основі

таких

принципів:

"бути

найпершим",

"бути

найкращим", "бути найменш дорогим", демонструвати "чим ми не є",
враховувати особливості різних вікових груп виборців [12, с. 175-190].
В українській практиці все складається дещо по-іншому. По-перше, наше
суспільство переживає період докорінної соціальної трансформації, в результаті
якої змінилися самі основи ідеології державного будівництва: на зміну
утопічним комуністичним ідеологемам прийшла орієнтація на суверенітет,
ринкові відносини та демократію. По-друге, українці початку 90-х років
вийшли

з тоталітарного

суспільства, життя якого було

максимально

ідеологізованим і політизованим. Звідси їхня стійка звичка сприймати
кандидатів через їхні ідейні погляди й політичні програми. Усе це не могло не
відбитися на особливостях позиціювання претендентів на виборні посади, на
їхніх політичних програмах і рекламному іміджі.
Таким чином,робота з іміджем політика в рамках виборчої кампанії – це
серія кроків, які носять технологічний характер, мова йде про методи
підготовки, організацію і впровадження іміджу. Політичні технології, які
застосовуються при створенні іміджу політика – це комплекс заходів
(передусім інформаційних, але підкріплених відповідними організаційними,
кадровими

та

фінансовими

ресурсами),

спрямованими

на

створення

позитивного іміджу (як окремого політика так і політичної партії) та,
відповідно – послаблення позицій опонентів. Побудова іміджу політичного
лідера можна зазначити як комунікативне програмування, оскільки перед
виборцями проходить вибір форматів найбільш сприятливих для виборців.
Політичний маркетинг та менеджмент, PR, політична реклама та пропаганда
використовуються як технології створення іміджу політика.
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ
ДОСЛІДНИКІВ
УДК 378.1 (477): 371.83
Трибулькевич К.Г.
Академія педагогічних наук України
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Проаналізовано

стан

дослідження

проблеми

студентського

самоврядування у працях вітчизняних дослідників.
Ключові слова: студентське самоврядування, вищі навчальні заклади,
дисертаційні дослідження.
Постановка проблеми. Проблеми розбудови Української держави,
набуття нашою країною досвіду демократичних перетворень, участь у процесах
євроінтеграції актуалізують потребу впровадження громадянських цінностей у
життєдіяльність

суспільства.

Особливого

значення

навчання

цінностям

демократії та гуманізму набуває у вищій школі, адже студенти – виборці,
свідомі громадяни України, що завтра можуть стати її керманичами.
Дослідження проблеми студентського самоврядування у дисертаційних роботах
уможливлює здійснення системного підходу до питань студентського
самоврядування з урахуванням набутків і слабких місць у розвитку даного
феномена.
Мета. Метою статті є вивчення стану розробленості проблеми у сучасних
вітчизняних дисертаційних дослідженнях.
Завдання: проаналізувати дисертаційні дослідження з історії, загальної
педагогіки та історії педагогіки, захищені у період з 1991 по 2010 рр.;
визначити

ступінь

розкриття

проблеми

становлення

студентського

самоврядування з 1917 по 2010 рр.
Аналіз близько семидесяти дисертаційних досліджень з історії, загальної
педагогіки та історії педагогіки засвідчив: у розглянутих роботах відображені
основні освітні тенденції, характерні для певного етапу історичного розвитку
Української держави. Так, вивченню становлення національної системи освіти
України в 1917-1920 рр. присвячені роботи Н.В.Агафонової, Н.М.Барановської,
Н.Д.Городньої,

О.М.Дем’яненко,

Л.В.Кравчука,

М.В.Марчука,

І.С.Михальського. Серед даної групи дисертацій, найбільш ґрунтовною є
робота М.В.Марчука, і за охопленими дослідженням хронологічними межами, і
240

за якістю здійсненого автором суспільно-політичного, культуротворчого та
освітнього аналізу процесів, що мали місце у незалежній Україні.
Варто відзначити, що при розгляді періоду 1917-1920 рр., вітчизняні
науковці особливо докладно висвітлили історичний вплив на розвиток
Української державності взагалі та становлення національної системи освіти,
зокрема за часів української держави гетьмана П.Скоропадського. Свідченням
даного твердження є роботи С.Л.Гнатюка, С.В.Грибоєдова, В.С.КлименкаМудрого, О.П.Машевського.
Особливу увагу при вивченні дисертаційних робіт, хронологічними
межами яких було охоплено 1917-1920-ті рр., було надано дослідженням,
присвяченим

суспільно-політичній

діяльності

молоді

(Н.О.Гончарова,

О.М.Даценко, Л.П.Кривизюк, С.О.Черкасова, Л.В.Чугаєвська). Дані роботи
дають уявлення про ситуацію, що передувала досліджуваному нами періоду, і
роблять певний внесок у вивчення історії громадської активності української
молоді.
При здійсненні аналізу визначеного історичного періоду, нами було
виокремлено

групу

робіт,

присвячених

більш

прицільному

вивченню

суспільно-політичної активності студентів конкретних регіонів: м.Києва - у
дисертації

Г.В.Фартучної,

Наддніпрянської

України

-

Н.С.Побірченко,

вивчення суспільно-політичної діяльності молоді Східної Галичини та
Буковини - роботи І.Ф.Гурака та І.Г.Дутчак. Дані роботи вирізняє детальний
аналіз

діяльності

студентських

молодіжних

організацій,

проте

увага

дослідників зосереджена в основному на розкритті специфіки функціонування
студентських організацій в період з 1900 по 1914 роки, а відомості про
актуальний для дослідження 1917 рік не знаходимо.
Науковий інтерес становить робота О.О.Лаврут, присвячена студентству
радянської України 20-х років. Поруч із вивченням кількісного, соціального,
національного, статевого складу студентства 20-х років ХХ століття, їх
матеріального положення та стану здоров’я, досліджено громадську діяльність
студенства та вивчено наслідки державної політики щодо навчання та
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виховання студентської молоді. Дослідження проблеми становлення класичної
освіти на західноукраїнських землях І.Є.Курляк викликало науковий інтерес,
адже дисертантом виявлено основні тенденції та особливості розвитку
університетів, що діяли на території Галичини, Буковини, Закарпаття і Волині.
Й хоча відомостей про організацію виховної роботи у вищих закладах освіти в
роботі не знаходимо, проте отримуємо інформацію про загальний стан розвитку
вищої освіти на Західній Україні, що входить до кола наукового інтересу.
Вивчення дисертаційних робіт засвідчило, що період 1920-1930-х рр.
знайшов досить повне висвітлення в роботах О.М.Бондаря, Г.М.Васильчука,
Л.І.Донченка, Л.В.Дояра, В.В.Липинського, Л.М.Новохатька, Є.М.Стрижак,
Л.В.Тютюнник. Важливими для оцінки соціально-політичного становища
української держави та ролі молоді в суспільних процесах є роботи
І.О.Андрухіва, О.Я.Дудніка, О.В. Зінько, А.М.Зленко, І.З.Левандовської,
Р.Г.Найди, В.М.Окаринського, Р.С.Пальчевського, О.А.Сови, І.І.Шумського.
Спільним для досліджень даної групи є увага до західноукраїнської молоді.
Варто зазначити, що не зважаючи на те, що студентське самоврядування не
було об’єктом вивчення авторів, проте відомості про суспільно-політичну
активність молоді у 20-30 рр. дозволяють отримати цілісне уявлення щодо
історичної характеристики даного періоду й місця студентства в соціальному
житті.
За результатами аналізу дисертаційних робіт, присвячених періоду 1940-х 1950-х років, можна зробити висновок про висвітлення авторами таких
напрямів історико-педагогічної думки: підготовка наукових та науковопедагогічних кадрів (Т.Г.Сидорчук, О.О.Шумська), українське культурне життя
(Н.В.Антонюк), суспільно-політичні настрої та моральний стан населення
України в повоєнний період (В.В.Кононенко, О.А.Прохоренко), розвиток науки
в Україні (К.М.Мельник).
Наукову цінність для дослідження становить робота О.С.Іщука, в якій
висвітлюються форми та методи діяльності молодіжних структур ОУН, як
складової українського національно-визвольного руху у 1939-1955 рр.
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Особливий інтерес для дослідження становлять роботи Н.С.Брехунець та
С.М.Домбровської, адже предметом вивчення авторів є розвиток вищих
закладів

освіти.

На

відміну

від

дисертації

Н.С.Брехунець,

робота

С.М.Домбровської відзначається висвітленням конкретної наукової інформації
з яскраво вираженою науковою новизною, адже автор досліджує розвиток
вищої школи у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи у другій
половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ століття зі звуженням предмету
дослідження до розвитку вищої освіти у м.Харкові.
Період 1960-х-1970-х років має висвітлення у комплексних дослідженнях
Л.М.Волкотруб, Т.Г.Сидорчук, Л.М.Шаповал. Як показав аналіз, дані роботи
присвячені проблемі підготовки кадрів. Зокрема, в означених дисертаціях
розглядаються актуальні для радянського періоду проблеми підготовки
фахівців інженерних спеціальностей та науково-педагогічних кадрів.
Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених 1960-м-1970-м рокам,
засвідчив низький рівень вивченості даного періоду в науково-педагогічних та
історичних дослідженнях. В основному, про особливості даного етапу йдеться в
межах комплексних досліджень, які охоплюють декілька десятиліть.
Перехідний період становлення системи освіти (1980-1990-ті рр.) знайшов
відображення у дослідженнях Г.М.Артюх. Питання освіти та управління, що
розглядаються в дисертації, актуалізують важливі проблеми врядування в
освіті, порушують аспекти демократизації та самоврядності, а отже є
важливими

при

аналізі

становлення

студентського

самоврядування

в

окреслений період. Незначну інформацію для дослідження дають роботи
О.С.Горбачової та В.М.Докашенка, адже містять відомості про діяльність
профспілок та громадських організацій на території України в даний період.
Інформацію про студентські профспілки та про залучення студентської молоді
до діяльності громадських організацій з робіт не отримуємо.
За результатами здійсненого аналізу, проблеми молодіжної активності у
80-90-ті роки знаходять висвітлення у роботах вітчизняних істориків і
політологів

Ю.В.Бобровніка,

О.В.Некрасової,
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С.В.Сороки,

В.В.Шаповал.

Визначення умов розвитку молодіжних організацій та творення молодіжного
руху вцілому, допомагає при визначенні основних тенденцій вияву молодіжної
активності й у межах вищих навчальних закладів.
Дослідження О.С.Басніна, К.В.Захаренка та М.О.Кербаль продовжують
розгляд проблеми вивчення молодіжної активності в сучасний період. Дані
роботи поруч із політологічним, містять і соціологічний аналіз становлення
молодіжних організацій та міру вияву активності української молоді.
Науковий інтерес становлять роботи, які висвітлюють розвиток вищої
школи України в період з кінця 80-х до початку 2000-х рр. До їх числа належать
дисертації Г.В.Мишечкіна, В.М.Огаренка, Н.М.Сафонової, Л.М.Прокопів.
Спробу висвітлити сучасний виховний процес з історичної точки зору було
зроблено Р.В.Сопівником. Предметом дослідження дисертанта стала зростаюча
участь студентів у навчально-виховному процесі та громадському житті.
Науковий інтерес викликають визначені автором етапи зростання ролі
студентів у навчально-виховному процесі вищих закладів освіти. Варто
відзначити, що Р.В.Сопівник намагається дати комплексну оцінку змінам і у
навчальному, і у виховному процесі вищих навчальних закладів, й визначає при
цьому два напрями впливу студентів на навчально-виховний процес: зростаюча
суб’єктність студента, що знаходить вияв у навчальній роботі та діяльність
органів студентського самоврядування. Отже дана дисертаційна робота має
велику

практичну

користь

для

дослідження

розвитку

студентського

самоврядування в період становлення Української незалежної держави.
В ході здійснення дослідження було проаналізовано значну кількість
робіт, присвячених молодіжному руху. Увагу привертають дисертації, де
розкрито специфіку прояву сучасної молодіжної активності. До таких належать
праці

Є.І.Бородіна,

В.А.Головенька,

Т.С.Пашиніної,

К.В.Плоского,

Ю.Й.Поліщука. Найбільш вагомою серед них є робота на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук, написана Ю.Й.Поліщуком, адже автор
дослідив становлення і розвиток соціально-педагогічної діяльності спілок
молоді починаючи з другої половини ХІХ століття до початку ХХІ століття.
244

Вирізняє дослідження Ю.Й.Поліщука й порівняльний аналіз вітчизняного
молодіжного руху та соціально-педагогічних особливостей молодіжних
об’єднань у європейських країнах. Характеристика державної молодіжної
політики та обґрунтований прогноз становлення і розвитку національного
молодіжного руху дозволяють здійснювати комплексний аналіз розвитку
громадянської

активності

молоді

та

становлення

студентського

самоврядування.
За результатами здійсненого аналізу нами було виокремлено групу робіт,
предметом розгляду яких стала молодіжна політика в Україні. Дані праці
присвячені дослідженню процесів формування державної молодіжної політики
в Україні (Є.І.Бородін, Н.Б.Метьолкіна, В.В.Орлов), вивченню організаційноправових

аспектів

молодіжної

політики

(Д.Є.Андрєєва,

І.О.Парубчак),

визначенню особливостей реалізації молодіжної політики на регіональному
рівні (М.П.Перепелиця). Поруч із дослідженням основних аспектів молодіжної
політики, дисертанти наводять висновки щодо рівня громадянської активності
студентської молоді й приходять до спільної думки про її зниження. Внесок до
вивчення проблем молодіжної активності, зроблений даною групою авторів,
доповнює уявлення про специфіку вияву активності студентською молоддю у
вищих навчальних закладах України.
Висновки. Аналіз дисертаційних досліджень засвідчив, що предметного
вивчення проблеми студентського самоврядування до початку 90-х рр. ХХ
століття не відбувалося. З набуттям Україною незалежності в дисертаційних
роботах наявні спроби розглядати студентське самоврядування як засіб
формування

лідерських

якостей

студентів,

професійної

компетентності

майбутніх спеціалістів у межах вищого навчального закладу, один з аспектів
соціалізації особистості. Даний стан проблеми вказує на необхідність
розроблення питання студентського самоврядування у теоретичному та
методичному аспектах із впровадженням демократичних ідей у практику
роботи вищої школи.
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ИСТОРИЯ НИКОЛАЕВЩИНЫ В ТРУДАХ ЕЁ ИСТОРИКОВ (КРАТКИЙ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС)
УДК 930.1 (477)
Федоренко М.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Даётся обзор научным исследованиям по истории Николаевской области
за период независимости Украины 1991-1012гг.
Ключевые слова: Николаевская область, Николаев, историография.
Во время празднования различного рода дат и юбилеев, к каковым
относится и 75-я годовщина Николаевской области, как правило, принято
подводить определённые итоги.
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В настоящий момент, хотелось бы определённым образом сделать краткий
обзор исследованиям николаевских историков по истории Николаевщины, за
последние 20 лет.
Сразу считаю долгом отметить, что в данном экскурсе не рассматриваются
журнальные публикации и различного рода брошюры. Также обойдены
стороной результаты археологических исследований. В основном наше
внимание

было

сконцентрировано

на

монографиях,

посвящённых

непосредственно Николаевской области, как полнокровным и целостным
научным исследованиям.
При ознакомлении с результатами работы коллег по историческому цеху
за указанный промежуток времени, обратила на себя внимание полифоничность
направлений их исследований, полнота и широта источниковой базы. К
основным темам, затронутым николаевскими историками можно отнести:
историю городов и сёл Николаевской области, создание и развитие областных
промышленных предприятий, биографии знаменитых николаевцев, Великая
Отечественная война на Николаевщине, репрессии тоталитарного режима и
Голодомор на юге Украины, Православная церковь и религиозные организации
Николаевской области, история, культура и быт национальных общин.
Отдельно хочется отметить исследования в области истории создания и
деятельности Николаевских высших учебных заведений и их структурных
подразделений.
Характеризуя каждое из указанных направлений, считал бы необходимым
высказать следующее.
Достаточно

полно история

Николаевщины отображена в работах

профессора Шкварца В.П. Его перу принадлежат такие монографии, как
"Миколаївщина: погляд крізь століття: нарис історії. Миколаїв, 1994. – 386с.".
написанная в соавторстве с Мельником М.Ф., "Історія рідного краю –
Миколаївщина: погляд кріз віки: іст. – краєзнав. нарис. Миколаїв; Одеса:
ТОВВІД, 2002. – 108с.", "Миколаївщина першого десятиліття незалежної
України, 1991 – 2001: іст. – краєзнав. – нарис. – Миколаїв; Одеса: ТОВВІД,
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2002г – 89с.", "Повоєнна та сучасна Миколаївщина / В.П. Шкварец. Шамрай,
2008. – 298с.". В своих исследованиях профессор Шкварец В.П. даёт анализ
социально – экономической и политической истории Николаевской земли, в
различные периоды её существования.
Особый интерес вызывает монография Яцунской Елены Александровны
"Николаев от перестройки к независимости: историко–политический анализ. –
2-е изд., перераб. и доп. – Николаев: "ВАРТ", "Шамрай", 2008. – 324с., 16с. ил".
В книге анализируются политические события на Николаевщине, начиная с
конца 80-х годов ХХ ст. до 2006г. Автор широко использовала материалы
Николаевской прессы, интернет издания, воспоминания и личные архивы
участников исследуемых событий.
Интересно
Николаевской

и

учебное

области

пособие,

"Миколаївщіна

посвящённое
в

Новітній

семидесятилетию

історії",

авторского

коллектива в составе Банаевой О., Горбурова Е.Г., Шитюка Н.Н. – 2007г. В
тоже время необходимо отметить, что в вышеуказанном направлении
недостаточно представлена история районных центров и сёл области.
Исключение составляют исследования по истории Очакова. Первоначальная
попытка исследования истории сёл Николаевщины, предпринятая в начале
девяностых годов, под руководством профессора Багмета М.А., не нашла
своего продолжения. Исключение составляют исследования Тригуба П. Н. и
Шевелёва В.М.: "Село героев Социалистического труда: страницы истории
Садового. – Николаев, 1995. – 124с.", и история с. Лысая Гора Первомайского
района, написанной Шитюком Н.Н.
История самого города Николаева, отражена в трудах доктора технических
наук, профессора Крючкова Юрия Семёновича. Достаточно упомянуть такие
его исследования как: "Старый Николаев и окрестности: Топонимический
словарь – справочник. Николаев: Дикий Сад, 1991. – 127с.", "История
Николаева: от основания до наших дней. – Николаев: МП "Возможности
Киммерии", 1996. – 300с.", "История улиц Николаева: Топонимический
путеводитель по городу и окрестностям. – Николаев. МП "Возможности
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Киммерии", 1997. – 160с.", а так же очерки истории Николаева в 8-ми книгах.
Автор на основе богатейшего архивного материала воссоздает историю нашего
города. Безусловный интерес вызывает "История Николаевского яхт-клуба:
Атолл, 2005. – 224с." Терновского М.В., показавшего процесс становления и
развития одного из старейших яхт-клубов Украины.
Необходимо

отметить,

что

история

промышленных

предприятий

Николаевщины за последние двадцать лет, оставалась вне поля зрения
историков.

Работа

производственное

Заковоротнего
объединение

Д.И.:

"Николаевское

строительных

областное
материалов

"Николаевстройматериалы". Исторический очерк о развитии производства
местных строительных материалов в Николаевской области /1789 – 1990/. –
Николаев: "Николаевстройматериалы", 1991. – 149с.", представляет собою
продукт советского периода Украинской историографии.
С нашей точки зрения, история промышленных предприятий области, как
действующих, так и прекративших своё существование, в конечном итоге
потребует от историков серьёзного осмысления и отражения в своих
исследованиях.
Особо хочется выделить труд Бабича В.В., проиллюстрировавшего
славные кораблестроительные традиции николаевцев в книге: "Город Святого
Николая и его авианосцы. Атолл, 2007. – 671с.", который содержит материалы,
о создании в Николаеве кораблей указанного класса.
Краткие биографии выдающихся жителей Николаева в наиболее полном
формате представлены в словаре: Николаевцы: "Энциклопедический словарь/
Гл. ред. В.А. Карнаух. – Николаев: МП "Возможности Киммерии", 1999. –
374с.". На сегодняшний день, указанный словарь является наиболее полным
подобного рода исследованием. Следует отдать должное нашим краеведам,
которые продолжают сегодня работать в данном направлении, открывая новые
имена в истории нашего города и области.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
занимает особое место среди Николаевских высших учебных заведений.
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выделяются:

ряд

"Николаевский

кораблестроительный. Очерк истории института – университета. – Николаев:
УГМТУ, 1995. – 241с. ил", авторы Бугаенко Б.А., Галь А.Ф., Костенко Н.М.,
"Машиностроительный факультет НКИ – УГМТУ. Страницы истории.
Николаев: УГМТУ, 1999. – 182с.", авторы Горбов В.М., Наливайко В.С. и
"Корабли

–

наша

Николаевского

жизнь:

история

кораблестроительного

кораблестроительного
института

–

факультета.
Украинского

государственного морского технического университета им. адмирала Макарова.
Николаев: УГМТУ, 2000. – 169с."
Славным подвигам нашего народа на николаевской области в период
Великой отечественной войны посвящено исследование авторов Котко В.Ф. и
Мущинского П.Д. "Они сражались на Николаевщине. Боевой путь дивизий,
защищавших и освобождавших Николаевскую область в 1941, 1944 годах" –
1995г. А также работу Шитюка Н.Н. "Партизанський і підпільний рух на
території Миколаївщини в 1941 – 1944 роках. Миколаїв, 1996. – 70с."
Трагические события, выразившиеся в репрессиях и голоде на юге
Украины, исследовали историки Вашкевич В.Н. и Шитюк Н.Н. Им
принадлежат монографии, основывающиеся на ранее закрытых архивных
документах: "Масові репресії проти населення Півдня Україні в 20 – 50-ті роки
ХХ століття / ін-т історії України НАН України, - К; Миколаїв: Тетра, 2000. –
532с.", "Миколаївщина в голодних 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947 роках.
І. Гудим, 2007. – 155с.", автор Шитюк Н.Н., "Голодомор. Документальні
свідчення трагедії на Миколаївщині: навч. посіб. /авт. кол. В.М. Вашкевич/
МДГУ ім П. Могили, 2008. – 178с.". Также данную проблематику исследовали
Котляр Ю., Миронова И., Бахтин А., и Горбуров К. Сегодня, исследования в
данном направлении продолжает коллектив историков Областного центра
поисковых

исследований

и

редакционно-издательской

возглавляемый Макарчуком С.С.
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деятельности,

Говоря о национальностях, населяющих Николаевщину, то за последние
20 лет историк в основном уделяли внимание истории её колонизации
еврейским и немецким народами. Так в 2008 году вышла монография Шитюка
Н.Н. и Щукина В.В. "Єврейське населення Херсонської губернії в ХІХ на
початку ХХ століть: монографія – Миколаїв. І. Гудим. 2008. – 220с.", "Німці
Півдня України: історія і сучасність: монографія М.М. Шитюк та ін. МДУ ім.
В.О. Сухомлинського, 2009. – 423с.". Также следует отметить работу
Заковоротнего Д.И. "Немцы – колонисты в Северном Причерноморье (1803 –
1944гг.): Ирина Гудым. 2009. – 151с.", которая посвящена 200-летию первых
немецких поселений в Николаевской области. Хочется выразить надежду, что
остальные национальности Николаевщины дождутся к себе благосклонного
внимания николаевских краеведов в ближайшем бушующем.
К сожалению рамки формата, не позволяют в полной мере охватить всё
написанное за последнее двадцатилетие. Поэтому автор просит прощения у
коллег историков, не упомянутых в данном экскурсе, и надеется исправить
данный недостаток в последующем.
Федоренко М.О.

Історія
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в

працях

ії

істориків

(короткий історіографічний екскурс)
Подається огляд наукових досліджень з історії Миколаївський області
періоду незалежності України 1991 – 2012рр.
Ключові слова: Миколаївська область, Миколаїв, історіографія.

Fedorenko M.A. The history of Nikolayvchshina in the works of its
historians (short historiographical essay)
The review of scientific researches on the history of Nikolayev region during the
period of independence of Ukraine 1991–2012 have been given.
Key words: Nikolayev region, Nikolayev, historiography.
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РИСУНОК ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА
УДК 75. 01: 74
Макушина І.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Стаття присвячена рисунку як результату художньої діяльності, його
значенню в розвитку форм культурного існування людини. У статті подається
стислий огляд розвитку рисунка у контексті формування художньої культури
людства.
Ключові слова: мистецтво, рисунок, духовні цінності, художній образ,
канони зображення, правила перспективи, ортогональна проекція, виразність
образа, композиційна побудова.
Рисунок у світі людини — надзвичайно важливе явище в діяльності
людства. Поміж інших феноменів культури рисунок посідає значне місце. Його
предметом є цінність людського буття, те, що розвиває в людині її сутність. Як
мистецька цінність він неповторний, як явище культури — універсальний і
багатозначний.
Рисунок – один із видів образотворчого мистецтва. Мистецтво як форма
культури – це сфера духовно-практичної діяльності людини, спрямована на
художньо-образне осягнення і освоєння світу. Це унікальний механізм
культурної еволюції, найдоступніша форма засвоєння знань, формування
цінностей та ідеалів [18, с. 67].
Рисунок як вид і засіб мистецтва народився в далекому минулому, має
свою історію розвитку. Він, як і усе живе, виникає, розвивається і
вдосконалюється. Рисунок – це засіб передачі інформації. Деякі вчені
вважають, що рисунок виник водночас зі мовою. Ділянка головного мозку, яка
керує графічними діями, виникла водночас з ділянкою, яка відповідає за мовну
функцію у людини. Під час роботи над рисунком художник, незалежно від
бажання, вкладає інформацію в те, що його схвилювало і спонукало до
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творчості. Вдивляючись у твір художника, глядач сприймає інформацію, яка і
через століття хвилюватиме нащадків [5].
Рисунок – основа багатьох стилів та напрямів у образотворчому мистецтві.
Без рисунку не розвивалося і не вдосконалювалося б цивілізоване суспільство,
тому що для передачі зорової інформації і спілкування людей необхідна
писемність – це рисунок літер, чисел. Без лінії не було б геометрії та креслення,
за допомогою яких будуються споруди, кораблі, машини [16, с. 3].
Перші кроки художнього розвитку людства відбувалися в епоху суспільнопервісного ладу, коли закладалися основи матеріального і духовного життя
суспільства. І перші малюнки на скелях, статуетки з каменю і кістки,
орнаментальні візерунки на рогах оленя і кам’яних плитах народилися значно
раніше свідомого уявлення про художню творчість. Етапи розвитку первісної
художньої культури відповідали етапам розвитку цивілізації.
В середньокам’яному віці (мезоліт) рисунок схематичності, розписи на
скелях виконані силуетно, чорною або червоною фарбами. В горах Східної
Іспанії і Південної Африки вперше видно діяльність людини, центральна тема
рисунків – зображення полювання, з’являються багатофігурні композиції на
площині.
Надалі в епоху бронзи наші предки зводили монументальні споруди,
пов’язані з релігійними уявленнями, культом предків і природи. Це менгіри,
дольмени, кромлехи. А в епоху заліза будували фортеці, захисні споруди з
велетенських кам’яних брил. Таким чином, в пізньому періоді розвитку
мистецтво

первісного

суспільства

народило

композицію

і

твори

монументальної архітектури та скульптури, які були б неможливі без розвитку
рисунка.
В мистецтві Стародавнього Єгипту був вироблений своєрідний тип
зображення людини, канону в рельєфі і розписах. Людська фігура ніби
сплющена, митці відмовляються від перспективи і створюють множинність
кутів зору на зображення. Рисунок, стінний розпис, рельєф були для глядача
своєрідною книгою, яка розповідала про діяльність фараонів, знаменні події в
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країні. Поряд на стіні виводилися ієрогліфи. Згідно з вимогою площинного
вирішення композиції і канону, художники добре знали закони фронтального
розвороту, тобто ті принципи побудови зображень предметів, які зберігають
площину стіни [14].
Художники Греції, на відміну від митців Стародавнього Єгипту, бачили
красу образу людини у навколишньому світі. Рисунок силуету жіночих і
чоловічих фігур був втіленням ідеалу гармонії досконалої людини. Найбільшим
майстром другої чверті V ст. до н. е. був Полігнот, уродженець острова Тасос,
автор великих багатофігурних композицій, рисунки яких були стриманими і
урочисто величними. Художник передавав стан душі не тільки через загальний
пластичний рисунок, але вдавався для пожвавлення зображень до передачі
міміки. Справжня революція в галузі рисунку і методів навчання приписується
Аполлодору Афінському (V ст. до н. е.). Він вперше ввів світлотінь і став
моделювати тоном об’єм форми в рисунку. Нові принципи і методи навчання
продовжив у Ефеській школі учень Аполлодора — Зевксіс (420 380 рр. до
н. е.).
З часів Стародавнього Риму і до епохи Відродження рисунок існував без
мудрої наставниці – науки. Разом із статуями і картинами загинули сувої і
записи, креслення і правила, які навчали витонченого мистецтва. За короткий
час були забуті і загублені традиції реалістичного мистецтва, рисунок став
умовним і схематичним. Митці відійшли від реального світу, їхня творчість
стала абстрактною і містичною, розвиток рисунку як навчальної дисципліни
був припинений. Лише у кінці Х ст. почалося формування першого великого
стилю середньовічного мистецтва, який умовно називають “романським”.
В добу Відродження мистецтво рисунку в Європі подарувало людству
імена найталановитіших митців. Це Філіппо Брунеллескі (1377 1446), видатний
архітектор і засновник перспективи. Це Леон-Баттіста Альберті (1404 1472),
чиє ім’я пов’язане з розвитком нової класичної архітектури, а також
живописець і скульптор Пьєро Делла Франческа (1415/20 1492), великий
художник, вчений і математик, автор трактату про перспективу.
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Творча універсальність Мікеланджело Буонаротті (1475 1564) увійшла в
світові легенди. Єдиною темою його творів є людська фігура та її пластична
виразність, він відкидав портрет і пейзаж. Але його зображення геніальні, світ
Мікеланджело – це світ титанів, що стверджували своїм буттям безмежні творчі
можливості людини, героїчний пафос її боротьби і трагічну безодню її
страждань. Великий майстер писав про мистецтво в листах, ділових посланнях,
записках [16, с. 103].
У ХVIII

першій половині ХIХ століття малювання починає завойовувати

своє місце в загальноосвітніх школах, початок цьому поклав швейцарський
педагог Іоганн Генріх Песталоцці. На його думку, малюванням треба займатися
раніше, ніж письмом, – не лише тому, що воно полегшує процес оволодіння
зображенням літер, але і тому, що воно легше засвоюється. Викладання
академічного рисунка підноситься в академіях мистецтв Франції, Англії,
Німеччини на гідний рівень. Але з другої половини ХIХ ст. академічний
рисунок втрачає свою суворість і чіткість. Це пояснюється новими естетичними
поглядами, новими напрямами в мистецтві [20].
В українському мистецтві однією з найяскравіших особистостей ХХ
століття був Георгій Нарбут (1886 1920), який звертався до своєї класичної
спадщини, що оспівувала героїчні часи зародження і утвердження національної
самосвідомості. Він видатний український графік, засновник сучасної
української книжкової графіки. Художник стає одним із засновників
Української Академії мистецтв тоді, коли Україна виборювала свою
незалежність на початку ХХ ст. У 1916 р. вийшла в світ “Українська абетка”, в
рисунки якої він вклав талант великого майстра, любов до рідної Вітчизни,
велике знання рисунка. В ілюстраціях до книги можна побачити пам’ятки
української середньовічної оборонної архітектури, народні інструменти, ліричні
краєвиди, виконані рисунком витонченим, винахідливим, різноманітним [11].
У м. Вознесенську Миколаївської області давно діє унікальний музей
Євгена Адольфовича Кібрика (1906 1978), видатного українського графіка.
Його ілюстрації до “Кола Брюньона” Р. Ролана, “Легенди про Уленшпігеля”
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Шарля де Костера – це цілісність особистостей героїв, активна міміка, широкий
сценічний жест.
Зі становленням українського мистецтва другої половини ХХ ст. пов’язане
ім’я відомого живописця і графіка Сергія Павловича Подерв’янського
(1916 2006). Він ілюстрував твори Купріна і Короленка, “Спартак” Джованьолі
та “Овод” Войнич, працював над портретами сучасників, писав історичні
портрети народних героїв Закарпаття.
Людина втілює в рисунку світ уявлення, цілі, бажання, художній смак,
ідеали тощо. І в той же час людина олюднює рисунок як продукт своєї
діяльності.
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Makushina I.V. Figure as an integral part of humanity
The article is devoted to drawing as a result of artistic activity, its importance in
the development of cultural existence. The article offers a concise overview of the
figure in context of the artistic culture of humanity.
Keywords: drawing, spiritual values, artistic image, canon of drawing, the
rights of perspective, orthogonal projection, expressiveness of the image,
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ЗНАЧЕНИЕ

ДОВУЗОВСКОЙ

НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ

“ДИЗАЙН”

ПРИ

АБИТУРИЕНТОВ
ФОРМИРОВАНИИ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
УДК 377.6:7.012
Матійко О.В., Прокопенко Н.О.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В данной статье делается попытка осуществить анализ педагогических
путей целенаправленного развития художественно-образного мышления
абитуриента. При этом рассматривается форма образовательного метода,
такого как самостоятельная работа в мастерских, как связующего звена
учебно-аудиторной

и

самостоятельной

внеаудиторной

творческой

деятельности студента.
Ключевые

слова:

художественно-образное

мышление,

композиция,

дизайн, искусство, живопись, актуальность, педагогика.
Художественно-образное мышление – это специфическая способность
человеческого
деятельности

сознания,
по

развивающаяся

созданию

и

в

восприятию

процессе

художественной

произведений

искусства

и

эстетических явлений деятельности, включающие в себя как интеллектуальную
сферу сознания, так и эмоциональные переживания человека.
Довузовская подготовка абитуриентов является начальным звеном в
первичной

профессиональной

последующей

подготовки

ориентации

учащихся,

специалиста-дизайнера.

Во

первым
время

этапом

учебы

на

подготовительном факультете будущие дизайнеры получают фундаментальные
практические знания и навыки по рисунку, живописи и композиции. Конечным
итогом работы довузовского этапа являются вступительные экзамены.
Основной целью и задачами таких занятий является планомерная и предметная
подготовка учащихся по специальным рабочим программам под руководством
и контролем преподавателя, а также повышение исходного уровня знаний
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учащихся, необходимых для обучения в вузе.
Так, педагогическая постановка проблемы развития требуемых навыков и
совершенствования

художественно-образного

мышления

абитуриента

предполагает прежде всего рассмотрения условий его развития и реализации в
процессе различных видов учебной и самостоятельной внеаудиторной
творческой деятельности.
В связи с этим, в статье выделяются такие образовательные методы:
– учебно-аудиторную деятельность как педагогически организованный
процесс, регламентированный учебной программой и протекающий при
непосредственном участии, руководстве и контроле преподавателя;
– самостоятельную внеаудиторную деятельность учащихся, как вид
творческой активности, вне рамок учебного процесса, в свободное время,
направленный на создание собственных художественных произведений, по
собственному желанию и замыслу;
– самостоятельную работу в мастерских как одну из форм учебноаудиторной деятельности.
Самостоятельная

работа

студентов

может

организовываться

и

контролироваться преподавателем, ведущим основные учебно-аудиторные
занятия.
Необходимо добавить, что с одной стороны, самостоятельная работа
учащихся является частью учебной деятельности, так как она включена в
учебный план подготовительного отделения, с другой стороны, ее назначение,
зафиксированное в названии "самостоятельная", позволяет говорить о том, что
она должна способствовать развитию у студента самостоятельности в решении
задач познавательного и творческого характера.
В

настоящее

время,

во

многих

образовательных

процессах,

самостоятельная работа чаще всего используется как дополнительная к
учебным занятиям, сюда выносится все то, что не успели освоить на основных
учебно-аудиторных

занятиях.

Однако

поиски

резервных

возможностей

совершенствования процесса подготовки будущих дизайнеров требуют такой
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постановки самостоятельной работы на подготовительном отделении, которая
позволила бы использовать ее как особую форму целенаправленного развития
художественно-образного мышления студентов.
Следует отметить, что уровень познавательной и творческой активности
учащихся на протяжении всего обучения на подготовительном отделении вуза
во многом зависит от постановки учебного процесса на начальном этапе
обучения. Важно, что учебная работа несомненно оказывает влияние на
самостоятельную внеаудиторную творческую деятельность абитуриента, но в
неменьшей

степени

значительно

и

обратное

влияние.

Поскольку

внеаудиторные занятия искусством существенно связаны с реальными
потребностями и духовными устремлениями учащихся, их воздействие на
познавательную активность оказывается иногда более значительным, чем
учебный курс, не всегда отвечающий творческим интересам личности
будущего студента и зачастую ограниченный репродуктивным характером
учебных заданий.
Очевидно, что для более эффективного воздействия на развитие
художественно-образного мышления следует учебные и творческие задачи
ставить перед учащимися в комплексе так, чтобы их взаимосвязь осознавалась
и в процессе работы над программной учебной постановкой, и в процессе
выполнения заданий по собственному замыслу. В то же время занятия
рисунком, живописью и композицией должны иметь более тесные взаимосвязи,
основанные на творческой направленности предметов, тем более, что предметы
эти объединены одной целью: вооружить студента реалистическим методом в
изобразительном искусстве.
Развитие творческой самостоятельности и художественно-образного
мышления будущих студентов-дизайнеров станет более целенаправленным и
эффективным, если в своей деятельности, по их формированию, преподаватель
будет опираться на возможности целостной

взаимосвязи

всех

видов

практической учебной и внеучебной работы по предметам специального цикла,
при

этом

роль

связующего

звена
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между

учебно-аудиторными

и

самостоятельными внеаудиторными творческими занятиями будет отведена
самостоятельной

работе

Развитие

успешным,

будет

формирование

у

самостоятельной

в

учащихся

мастерских
если

(специализированые

преподаватель

представлений

внеаудиторной

об

творческой

направит

аудитории).
усилия

учебно-аудиторной

деятельности

на
и

(включает

посещение выставок, мастер-классы в творческих мастерских художников) как
едином

комплексе,

способствующем

целенаправленному

освоению

художественного мастерства.
Уровень развития художественно-образного мышления зависит не только
от наличия у абитуриента способности к художественной деятельности, но и от
условий получения специальных знаний и умений.
Целенаправленное

развитие

художественно-образного

мышления

возможно, если дать студенту представление об учебно-познавательной и
самостоятельной

внеаудиторной

творческой

деятельности

как

едином

комплексе овладения реалистическим методом в изобразительном искусстве. И
самостоятельная

работа

в

мастерской

может

стать

одним из

путей

формирования этого представления.
Совершенствование методики формирования художественно-образного
мышления осуществляется по следующим направлениям:
– установление тесной взаимосвязи теоретических знаний и практических
умений, навыков в работе с художественными материалами;
– усиление внутрипредметных и межпредметных связей;
– активизация самостоятельной учебно-творческой деятельности;
– повышение

степени

функциональности

различного

наглядного

материала, посещение художественных выставок, а также мастер-классов в
творческих мастерских известных художников.
Поиск путей повышения качества обучения и развития личности будущих
студентов-дизайнеров позволили обосновать целесообразность применения
системы заданий и упражнений, направленных на формирование образного
мышления. Показано, что переход к продуктивному уровню овладения
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материалом возможен только при условии активной самостоятельной,
организованной деятельности.
В методиках обучения недостаточное внимание уделяется вопросам
развития наблюдательности, видения образа, композиционного характера,
конкретно-выбора точки зрения, изображения, проблемы целостности образов.
Процесс активизации художественного восприятия на занятиях по живописи,
композиции и рисунку основан на развитии специфических особенностей
восприятия в плотной связи с будующей профориентационной деятельностью.
Специфическая задача художника-преподавателя состоит в практическом
осуществлении синтеза слова и изображения. Преподавателю необходимо
развивать у будущих студентов моторную координацию глаза, руки и слова в
процессе изображения постановок, отдельных предметов и окружающей
природы на картинной плоскости, осмысления выразительных возможностей
художественных материалов.
Вывод:

художественно-образное

мышление

будущих

студентов-

дизайнеров наиболее интенсивно развивается и реализуется в самостоятельной
внеаудиторной творческой деятельности. Поэтому необходимо решительно
усилить сферу самостоятельной деятельности в двух ее формах: аудиторной и
внеаудиторной, как наиболее тесно связанных с реальными потребностями,
интересами и художественно-творческой направленностью занятий студентов
искусством в противоположность существующему соотношению видов и форм
художественной деятельности.
Прокопенко Н.А., Матійко А.В. Значення довузівської підготовки
абітурієнтів

напряму

дизайн

при

формуванні

художньо-образного

мислення
У цій статті робиться спроба здійснити аналіз педагогічних шляхів
цілеспрямованого розвитку художньо-образного мислення абітурієнта. При
цьому розглядається форма освітнього методу, такого як самостійна робота
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в

майстернях,

як

сполучної

ланки

учбово-аудиторної

і

самостійної

внеаудиторной творчої діяльності студента.
Ключові

слова:

художньо-образне

мислення,

композиція,

дизайн,

мистецтво, живопис, актуальність, педагогіка.

Prokopenko N.A.,

Matiyko A.V.

The

importance

of

pre-university

preparation of students design direction in forming artistic and creative
thinking.
This article attempts to analyze ways of teaching art and purposeful
development of creative thinking student. In this case, consider the form of
educational methods, such as independent work in the workshops as a link classroom
teaching and independent creative activities extracurricular student.
Key words: artistic and creative thinking, composition, design, art, painting,
relevance, teaching.

РОЛЬ МУЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ЖИВОПИСИ И ДИЗАЙНА
УДК 378.147:7.012
Сергиенко Е.Н.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Рассматривается проблема обучения специалистов в области живописи и
дизайна и определяется роль музыки и литературы в их подготовке.
Ключевые слова: цвет, музыка, литература, выразительные средства,
эмоциональный образ, музыкальные звуки, цветовое восприятие, цветовое
обозначение, текст.
Сегодня в художественных высших учебных заведениях недостаточное
внимание уделяется духовно-нравственному развитию и воспитанию, что
влияет на качество подготовки будущих художников и дизайнеров. В процессе
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обучения художника и дизайнера не даются глубокие знания о природе,
отсутствует музыкальное и литературное развитие, не преподается такой
предмет, как актерское мастерство. Поэтому и выходят специалисты со слабо
развитым особо эмоциональным чувствованием окружающего мира и
воображением.

Обучение

художника

сегодня

поверхностно.

Он

мало

эрудирован в литературе и музыке, которым присущи многообразие
эмоциональных образов.
Определить роль музыки и литературы в подготовке специалистов в
области живописи и дизайна. Художник должен быть эрудированным в
литературе и музыке, которым присуще многообразие эмоциональных образов.
В процессе обучения в высшей школе необходимо обратить особое внимание
прежде всего на всестороннее духовное развитие художника, так как оно и
является содержанием и эмоциально-культурным уровнем его будущих
произведений.
В конце XIX – начале ХХ века многие художники, композиторы, писатели
и

поэты

стали

активно

изучать

проблему

синтеза

трех

искусств:

изобразительного, музыкального и литературного. Идея была не беспочвенной,
в основе лежало единое формообразование мира и его разносторонние
проявления. Идея сопереживания в музыке через цвет, форму, ритм и движение
уходит корнями в далекое прошлое. Она встречается в трудах художников и
теоретиков

Леонардо

да

Винчи,

И.В. Гете,

Ф.О. Рунге,

Э. Делакруа,

Ш. Бодлера, а также у русских поэтов – символистов А. Белого, А. Блока,
К. Бальмонта.
В живопись и дизайн необходимо приходить не только через особые
технические приемы, а прежде через развитие духовной культуры. В программе
подготовки специалистов в области искусства и дизайна в США читаются такие
курсы:
— Введение в западную музыку;
— Музыкальные формы, базовые элементы музыки, способы создания
музыкальных произведений различных стилей;
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— Обзор классической, популярной, народной музыки и мировых
музыкальных традиций';
— Роль музыки и художественные средства выражения;
— Язык музыки, музыкальные стили, основы композиции;
— Взгляды Канта на образность отображение, память, воображение,
прослушивание и разбор музыкальных произведений, помогающих в изучении
этих тем [8].
Для того, чтобы создать яркий, художественно эмоциональный образ,
необходимо владеть выразительными средствами основных видов искусств,
которые между собой глубоко связаны. При прослушивании музыкального
произведения художник должен задаваться вопросами: Какие приемы типичны
для выражения данного эмоционального настроения (употребление минора,
медленного ритма, определенных акцентов)? Какие удачные находки есть в
музыкальном произведении данного композитора, возможно ли эту находку
реально применить и в живописном произведении? [1]. Ритм в музыке – это
организованное чередование звуков длинных и коротких, в картине –
гармоничное чередование цветовых пятен, через определенные промежутки,
интервалы, паузы в музыке просветы между цветовыми пятнами создают
определенное настроение произведения. Как художник имеет в своей палитре
краски яркие и веселые, тусклые и приглушенные, так и музыкант в своем
арсенале имеет звуки бодрые и звонкие, печальные и меланхоличные. В своих
сочетаниях они создают мажорные и минорные созвучия.
Как на сцене для познания чувства духовного перевоплощения дают уроки
актерского мастерства, так и на холсте помогают чувствовать глубокое
эмоциональное проникновение, вживание в будущий предполагаемый объект
изображения, будь это натюрморт или пейзаж, интерьер или печатный текст. О
прекрасном чувстве единения с изображаемым объектом еще говорил И. И.
Левитан: "Необходимо изощрить свою психику до того, чтобы слышать трав
прозябанье" [6].
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Выдающиеся русские художники К. А. Коровин, П. А. Федотов, И. Е.
Репин, В. Д. Поленов, В. А. Серов имели музыкальное образование, владели
игрой на каком-либо музыкальном инструменте, поэтому проблема колорита,
гармонии цвета и его развития в картине решалась очень успешно. Художнику
с музыкальным образованием легко определить систему развития цвета в
картине к центру композиции - кульминации и определить общий колорит
картины, имеющий много общего с тональностью музыкального произведения.
"Цвет в картине – это то же, что в своей области музыкальный звук. Для
того, чтобы быть выбранным, он нуждается в художественном глазе так же, как
и музыкальный звук нуждается в музыкальном слухе. И то и другое – продукт
воспитания

человека

в

процессе

художественной

деятельности

художественного восприятия…" [2 ].
Музыкальные звуки, выраженные в нотных знаках - сугубо условное
обозначение. Их образное восприятие заключено в ритмическом повторении.
Звучание слова – это такие же звуковые волны, воспринимаемые нашим ухом,
музыкальные звуки. Условные знаки звукового текста, в отличие от
музыкального знака, несут

в себе образное графическое выражение.

Начертание буквы и слова, их вербальное звучание находится в тесной связи с
цветовым восприятием. Знаковая фиксация звука – это сохранение и передача
во времени и пространстве чувственной интерпретации.
Еще в XIX веке французский поэт Артюр Рембо пытался привести
алфавитный звуковой ряд в систему цветовых отношений. Он написал
стихотворение, в котором в образной художественной форме попытался
донести до нас звуковой ряд отдельных гласных и их цветовое личностное
восприятие. Звук имеет волновую природу. Во второй половине XX века над
проблемой уже работали лаборатории и отделы научных учреждений. Сегодня
практически все гласные и некоторые согласные получили цветовую окраску,
имеющую научное обоснование. Позже ученый – филолог и поэт Андрей
Белый разработал систему вокально – цветового интонирования стихотворного
текста, в которой волны, преобразованные в видеоряд, соответствуют волновой
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природе цвета. По методу вокально – цветовых соответствий отцвечивались
многие стихотворные произведения. И всегда получалось, что цветовые
гармонические структуры – колориты, отражающие в фантастической
структуре стиль определенного автора, очень индивидуальны и определенны.
Нельзя перепутать колориты фонетико-цветовых картин со стихов Пушкина,
Блока, Хлебникова, Маяковского и других.
Задача

художника,

понимающего

и

чувственно

воспринимающего

значение слова как цветовое проявление – это создание единого образа на
основе вербального текста. Восприятие вербального текста, окрашенное
цветом, имеет огромное значение для художников – иллюстраторов и
дизайнеров, которые работают непосредственно с текстом. На цветовое
восприятие текста должны ориентироваться и название магазина, и тексты в
рекламном плакате, так как выбирая цвет, художник должен опираться на
художественно

–

образное

эмоциональное

восприятие,

которое

непосредственно влияет на потребительский спрос.
В шрифтовом оформлении рекламы цвет играет немаловажную роль, ведь
эстетическая ценность метода цветового обозначения текстов – " в его
исключительной информативной емкости и эстетической активности" [11]
Н.В.Месхишвили определил место шрифта в рекламе так: "Желательно, чтобы
определенный

шрифт,

используемый

в

рекламе,

соответствовал

бы

определенной тематике содержания; при оформлении рекламы к подборке
шрифта следует подходить особенно строго, так как реклама не может
рассчитывать на длительное внимание, а шрифт в ней носит смысло
определительный характер". [4] Поэтому каждая надпись в рекламной
продукции должна иметь индивидуальный художественный облик и, помимо
смысловой

нагрузки,

нести

в

себе

образность,

способствующую

эмоциональному зрительному восприятию. Рекламист при помощи искусства
шрифта должен суметь "избежать повседневности, ввести зрителя в новый,
иной мир, возбудить с помощью букв новые зрительные эмоции". [9]
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Как певец и композитор, поэт и писатель имеют богатейшую палитру
голоса и звуков, так и художник имеет свою палитру красок, они сосуществуют
в одном творческом мире и поэтому мыслят одними и теми же категориями и
средствами выразительности. Поэтому для художников нельзя игнорировать
преподавание таких дисциплин, как музыка, литература и основы актерского
мастерства,

которые

являются

фундаментом

образования

будущего

высококлассного специалиста.
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Сергієнко Є.Н. Роль музики і літеру тари у підготовці спеціалістів в
сфері живопису і дизайну.
Творчість людини явище багатогранне. Синтез різних видів творчості,
використання різноманітних засобів і прийомів притаманних в тому числі
музиці і літературі дозволяє певною мірою реалізувати задум художника і
дизайнера.
Ключові слова: колір, музика, література, текст, емоційний образ,
сприйняття кольору, виразні засоби.

Sergienko E.N. The role of music and literature in the training of specialists
in the field of art and design.
The problem of training for professionals in the field of art and design, and
defines the role of music and literature in their preparation.
Key words: color, music, literature, the means of expression, emotional image,
music sounds, color perception, color-coded, the text.

СОЦІАЛЬНА

ЗАТРЕБУВАНІСТЬ

СПЕЦІАЛІСТІВ

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УДК 745.52+7.01
Черкесова И.Г.
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
У статті розглядається проблема затребуваності фахівців декоративноприкладного мистецтва в умовах постіндустріального суспільства на прикладі
випускників Миколаївської філії КНУКіМ. У висновку зазначено, що Art Handmade World – мистецький світ ручної роботи – потребує нових майстрів,
нових творів та виробів задля утворення душевного комфорту людського
буття.
Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, гобелен, килим.
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Напрям декоративно-прикладного мистецтва (ДПМ) у філії спершу КДІК,
потім КНУКіМ було утворено у 1991 р. До набору та підготовки фахівців ДПМ
багато зусиль доклали тодішній директор філії к.п.н., професор Михайлик А.Г.,
перший заступник к.п.н., доцент Черушева Г.Б., митці сфери образотворчого
мистецтва – художники та майстри народної творчості Черкесова І.Г., Зайцев
Є.П., Ковалевський М.Ф., Гисса Н.Є., Лащенкова Л.І. та ін. Випуски
спеціалістів ДПМ відбувалися з 1996 до 2009 рр. Впровадження спеціальності
“дизайн” з урахуванням вимог сучасного суспільства привело до закриття
напряму декоративно-прикладного мистецтва. Яка ж доля спіткала випускників
1996-2009 рр. – спеціалістів ДПМ та художників-майстрів у реальному житті?
Головними напрямками ДПМ були художня обробка тканини (створення
гобеленів, килимів, рушників, народного одягового комплексу) та художня
обробка деревини (різьблення, коренепластика). На відділенні художньої
обробки тканини студенти протягом всіх років навчання набували знань з
історії мистецтва, декоративної композиції, кольорознавства, технологій
ткацтва та вишивки; вмінь з утворення композицій орнаментальних комплексів,
колориту виробів; навичок видів ручного ткацтва (вертикальні та горизонтальні
ткацькі верстати, ткацькі рами для створення поясів) та видів вишивання.
Дипломними роботами були дослідження за темами природи й історії
Миколаївщини та виконані композиції у матеріалі: гобелени, килими, рушники,
вишиванки. До комплексу дипломних робіт входили й проекти у кольорі
виробів ручного ткацтва та вишивки, що розробляли дипломники разом з
керівником. Авторська концепція розвитку художнього текстилю ручної роботи
спиралася на історію розвитку нашого краю з античних часів, а метою було
закладення підвалин південноукраїнського стилю гобеленів, килимів, вишивок
на основі пластики скіфського звіриного стилю, що зародився в умовах
степової культури.
Набуті знання, вміння та навички системної роботи над створенням
текстильних композицій (від ідеї й до кінцевого результату – виробу у
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матеріалі) формували професійні якості наших випускників як генераторів ідей,
виконавців та педагогів – керівників гуртків ДПМ.
Творчий потенціал дозволяє кожному з них створювати авторські твори,
брати участь у мистецьких виставках, демонструвати роботи у мистецьких
салонах Art Hand-made, а також здійснювати педагогічну роботу – працювати з
дітьми та молоддю, продовжувати традиції народної та авторської творчості у
сфері ДПМ.
Не технічна спеціальність з ДПМ – художня обробка тканини ручної
роботи – знайшла свою нішу у сучасному суспільстві. Чим більш суспільство
переходить на високі технології, тим більш загострюється проблема
задоволення духовних потреб на високому рівні моральності. Життя у
високотехнологічних умовах потребує людяних якостей гармонійно розвинутих
особистостей, що здатні до творчого мислення та творчо-педагогічної роботи.
На протязі всіх років підготовки фахівців ДПМ ми намагалися виховувати у
наших студентів як високопрофесійні, так й високо духовні моральні якості,
розвивати креативне мислення, щоб молоді фахівці гідно адаптувалися до
швидкозмінюючихся умов сучасного інформаційного суспільства, були завжди
здатними до самопізнання, самонавчання та самовдосконалення.
За термін існування напрямку ДПМ у Миколаївській філії КНУКіМ були
створені цікаві вироби ручного килимового ткацтва та вишивки: гобелени та
килими за темами природи Миколаївщини, історії Північного Причорномор’я,
вишивки за пластикою скіфського звіриного стилю. Ці вироби стали основою
подальшої роботи молодих фахівців. У 90-х рр. ХХ ст. й з 5-9 рр. ХХІ ст.
вироби наших випускників багаторазово демонструвалися на виставках різного
рівня у містах Миколаєві, Херсоні, Києві, Львові, Очакові, Вознесенську.
Кілька

років

прикрашали

експозицію

Миколаївської

області

на

загальнодержавній виставці “Барвиста Україна”, автори нагороджувалися
дипломами учасників.
Реалізацію власних знань та вмінь наші випускники здійснюють у
державних закладах культури і освіти, працюють керівниками гуртків ДПМ у
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будинках дитячої та юнацької творчості міста (БДЮТ), зберігають традиції та
передають наступним поколінням. Такою берегинею традицій народної та
самодіяльної творчості стала випускниця нашої філії 1997 р., спеціаліст ДПМ
Крівцова Валентина Володимирівна. На сьогодні В.В. Крівцова працює в
Обласному центрі народної творчості та культурно-просвітньої роботи
керівником Обласного народного творчого об’єднання художників-аматорів й
майстрів ДПМ “Прибужжя”. В умовах глобальної технократизації суспільства
колектив “Прибужжя” під керівництвом Валентини Володимирівни активно
бере участь в організації міжнародних, всеукраїнських, обласних культурнотворчих заходах. Наприклад, свою творчість колектив “Прибужжя” гідно
демонструє на Міжнародному фестивалі “COSMOPOLIS” (Греція, м. Кавала,
2007

р.),

“Всеукраїнському

Великодньому

ярмарку”

(2009-2010

рр.),

загальнодержавній акції “Барвиста Україна” (2008-2012 рр.), Всеукраїнській
виставці сувенірної продукції “Український сувенір-2010” тощо. В.В. Кривцова
за роки плідної праці на посаді керівника ТО “Прибужжя” виросла до рівня
державного мислення: постійно здійснює методичну й практичну допомогу
керівникам обласних установ з питань ДПМ, народних майстрів, проводить
лекторій по всім районам Миколаївщини від Центра підвищення кваліфікації
працівників культури області. В.В Кривцова втілила ідею виставкових циклів
перших персональних виставок молодих майстрів ТО “Прибужжя” під
загальною назвою “Нові імена Миколаївщини” та творчого проекту “Єдина
родина”, в яких популяризується сімейна творчість, пропагується збереження
традицій художньої та народної творчості у сфері ДПМ.
Членами “Прибужжя” є наші випускники Вронська Рада, Семенови
Костянтин та Алла, Ходаріна Любов, Чепурко Тетяна, Дворник Ганна,
Тесленко Віктор, заслужений майстер народної творчості України Туровский
Володимир, Машук Катерина. Наші випускники працюють у районних
будинках дитячої та юнацької творчості, наприклад, свої вміння передають у
міському Палацi творчості учнів Андрєєва Любов, Чернозуб Надія, у БДЮТ
Заводського р-ну плідно працюють Вронська Рада, Тесленко Віктор.,
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Лоскутнікова Олександра, у ЗОШ № 11 член СХ України Стефановська Анна,
на Міській станції юних техніків Сорокіна Тетяна. Перелік можна продовжити.
Як висновок можна зазначити, що мистецтво ручної художньої праці,
традиційне й сучасне, завжди буде затребуваним у суспільстві, тому що
потреба у творчості закладено у кожній людині генетично, а виховання людини
на високих гуманістичних засадах створює підрґрунтя для високоморального
середовища життєдіяльності усіх членів сучасного суспільства. Ми повинні
пишатися, що у сучасних умовах глобалізаційних процесів, наша рідна
культура та мистецтво спираються на тисячолітній досвід пращурів, який
опікується духовністю нашого світу. Art Hand-made World – мистецький світ
ручної роботи – потребує нових майстрів, нових творів та виробів задля
утворення душевного комфорту людського буття. Тож фахівці ДПМ завжди
знайдуть свою нішу самореалізації у нашому суспільстві. Потрібна тільки
державна підтримка.
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Cherkesova I.G. The social demand for the arts and crafts specialists in
Mykolaiv region
The problem of the demand for the arts and crafts specialists (for example: the
graduates of The Mykolaiv Branch of Kyiv National University of Culture and Arts)
in the conditions of post-industrial society is examined in the article. In the
conclusion is remarked, that Art Hand-made World needs new experts, new creations
and products for making the soul comfort of human beings.
Key words: arts and crafts, tapestry, tapis.

ДИЗАЙН КАК НАУКА – ЭВОЛЮЦИИ ФЕНОМЕНА
УДК 378
Чигинцев С.И., Чигинцева Е.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Рассмотрена краткая история развития дизайна, взаимосвязь и влияние
точных

и

гуманитарных

наук

на

формирование

художественно-

конструкторского образования.
Ключевые слова: дизайн, профессия, искусство, конструирование,
промышленность.
Слово дизайн английского происхождения имеет довольно много близких
по своему значению переводов; рисование, замысел, проект, чертёж, эскиз,
проектировать, задумывать, чертить, конструировать.
Можно сказать, что это любой вид проектной деятельности. В широком
смысле слова любое проектирование.
Термин, дизайн, появился в нашей стране сравнительно недавно вместо
отечественного термина “промышленное искусство”, которое означало процесс
создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирование
предметной среды.

274

В узком смысле это новая специфическая деятельность в проектировании.
Его цель – организация целостной эстетической среды жизни человека.
Научная основа такого проектирования – техническая эстетика.
Творческий метод этого нового вида профессиональной деятельности,
возникшей в ХХ веке - художественное конструирование. В настоящее время
все эти четыре термина часто употребляют, как синонимы.
Определить область дизайна не всегда просто. Дизайн трудно отделить
от архитектуры, когда речь идет о проектировании экстерьеров и
интерьеров,
от скульптуры, когда проектируются, например, зоны отдыха, детские
игровые площадки или аттракционы (малые архитектурные формы),
от прикладного искусства, когда создаются новые виды посуды или
мебели.
Отсюда следует: Являясь посредником между промышленностью и
искусством, дизайн изначально объединяет точные и гуманитарные науки,
одновременно вовлекая в свою сферу и эмоциональные способности человека.
В него равноправно входят математика, химия, история, социология,
философия, психология, антропометрия и т.д.
Соответственно

усложнилось

и

художественно-конструкторское

образование, соединяя в себе различные области знаний; эстетику, технологию,
эргономику, бионику, экономику.
Некоторые предметы могут вызывать симпатию. Между человеком и
предметом могут возникнуть глубокие индивидуальные связи. Значение
некоторых личных вещей и даже мира вещей переходит границы их
потребительского смысла. В данном случае знание психологии как науки
просто необходимо!
Мы редко воспринимаем предметы отдельно друг от друга или от среды, в
которой они находятся. Ведь среда имеет свою очень определённую
характеристику т.к. и стены, и вещи и само объединяющее их пространство
носит отпечаток личности человека, места и времени.
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Каждый из предметов органически связан со своим временем, культурой
своего времени, а прежде всего с техникой и искусством конкретной эпохи.
Каждая эпоха выдвигает на передний план одно, отодвигает другое,
усиливает

одни

влияния,

ослабляет

другие.

Таким

образом,

дизайн

взаимосвязан с историей.
При кустарном производстве проект-чертёж не имел первостепенного
значения, ремесленник не делал чертежа своего изделия, а часто и просто не в
состоянии был его выполнить. Изменение формы кустарного изделия
происходит в результате бесчисленных неудач и успехов в процессе
многовекового поиска – методом проб и ошибок. В условиях изменения
производства и потребления возникает необходимость коренного пересмотра
традиционных принципов образования вещей. Для того чтобы в условиях
машинного производства получить продукт со свойствами, удовлетворяющими
спрос, необходимо первоначально создать проект.
Это приводит к тому, что проектирование превращается в сложный
творческий поиск, в котором участвуют самые различные специалисты.
Эпоха Возрождения, которая пришла за средневековьем, и при всём своём
величии и прогрессивности, не добавила качественно нового в сравнении с
предыдущими эпохами. Новое принесла с собой эпоха промышленных
революций.
Промышленные революции произошли в разных странах, начиная с XVIII
века. При всех отличиях они имели общую черту: основанные на ручном труде
производства всюду уступали место индустрии. Машины заменили физический
труд человека.
Стремление в условиях капиталистической конкуренции продать товар и
получить прибыль, заставляет промышленников улучшать качество товаров,
усиливает внимание к их потребительским свойствам, к их эстетическим
достоинствам.
В конце XVIII в. начали ощущаться последствия первой промышленной
революции.

Становится

заметным
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постепенное

снижение

качества

индустриальных

форм

по

сравнению

с

продукцией

традиционного

ремесленного производства.
Каждое новое изделие, становясь объектом массового промышленного
производства, требовало и всестороннего предварительного анализа его
прототипов и подготовки сложной проектной документации. Неудачно
созданное ремесленником изделие могло быть улучшено им в последующих
образцах, а неудачно спроектированная массовая продукция остаётся лежать на
складах.
Необходимость самостоятельно изучать нужды массового потребления и
закладывать в проект такие решения, которые обеспечивали бы их
удовлетворение, заставило проводить социологические исследования.
Появилась потребность в знании науки Социологии.
В 1844 г. в Берлине и в 1849 в Париже, состоялись национальные
промышленные выставки.
В 1851 г. в Лондоне состоялась первая всемирная промышленная выставка.
Экспонаты выступали, как результат творчества. Обращалось внимание не
только на их функциональность, но и на общие эстетические качества. И в этом
смысле

многие

экспонаты

демонстрировали

плохой

вкус

создателей.

Обсуждение выставки имело широкий резонанс. Всемирная Промышленная
выставка в Лондоне в 1851 года наглядно отразила слабое эстетическое начало.
Огромным оказался разрыв между великолепием технических замыслов и
эстетическим убожеством их воплощения. Интересно, что Англия самая
передовая

в

техническом плане, оказалась

самой

отсталой

в плане

эстетическом.
По мнению поэта, художника Уильяма Морриса главная беда машинного
века была в гибели ручного труда и в отделении искусства от производства.
Он поставил вопрос об участии художника в создании вещей, это
прозвучало очень необычно в то время.
Моррис был одним из самых первых теоретиков будущего дизайна, идеи
которого уже витали в воздухе.
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Все эти процессы, в конечном счете, привели к появлению нового типа
специалиста

–

художника-конструктора

и

метода

проектирования

–

художественное конструирование.
в 1919 году в Веймаре известным немецким архитектором Вальтером
Гропиусом создается школа Баухауз.
Новая школа ставила своей задачей: обучение специалистов новому
ремеслу. Подготовку специалистов со знанием новых материалов, новых
принципов формообразования и современной техники.
Они должны были создавать проекты для массового производства, с
широким применением машин.
Обучение в Баухаузе состояло из нескольких вводных и теоретических
курсов, но главное заключалось в работе в мастерских - ткацкой, метало обрабатывающей, дерево - обрабатывающей и др.
Со второй половины 1920-х годов сначала в Германии, а затем и в других
странах появилось понятие "Баухауз-стиль", который положил начало
современному дизайну.
Мастера Баухауза были практиками высочайшего класса, хотя их проекты
оставались часто лишь выставочными экспонатами. Это были идеалисты в
своих теоретических воззрениях. Они верили в изменение мира посредством
“хорошей формы”. Человек должен жить в среде, где воплощены высокие
принципы искусства - это убеждение очень современно. Российское
направление развития дизайна. 29 ноября 1920 года в Москве были
организованы Высшие Художественно - Технические Мастерские ВХУТЕМАС
(директор А. Родченко), которые просуществовали до 1932 года. ВХУТЕМАС основан на базе Московского училища живописи, ваяния и зодчества и
Строгановского
включал

художественно-промышленного

восемь

скульптурный,

факультетов:

училища.

печатно-графический,

деревообделочный,

металлообработки.
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архитектурный

ВХУТЕМАС
живописный,

и

факультет

Первым

деканом

был

Александр

Родченко.

Родченко

Александр

Михайлович (1891-1956), российский дизайнер, график, мастер фотоискусства,
художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма,
родоначальник нового вида искусства - дизайна.
Целью организация ВХУТЕМАСа явилось создание и развитие советской
художественной культуры. В 1926-1927 ВХУТЕМАС был реорганизован во
ВХУТЕИН.

ВХУТЕИН

-

Высший

государственный

художественно-

технический институт, был учрежден в Москве в 1926-1927 на базе
ВХУТЕМАСа.
Состоял из основного (общеобразовательного) отделения и факультетов:
архитектурного,

скульптурного,

живописного,

полиграфического,

деревообделочного, металлообрабатывающего и текстильного.
Постановка общего и профессионального художественного образования во
ВХУТЕИНе была значительно улучшена по сравнению с ВХУТЕМАСом.
Однако в программах и практике обучения ВХУТЕИНа еще сохранялись
элементы формализма.
В 1930 ВХУТЕИН был закрыт.
Вместо него были созданы Московский архитектурный институт и
Московский художественный институт (ныне имени В. И. Сурикова).
На базе полиграфического факультета ВХУТЕИНа был создан Московский
художественно-полиграфический институт (МХПИ), (ныне – Московский
государственный университет печати).
Дизайнерами

становились

не

благодаря,

а

во

многом

вопреки

существовавшим дизайнерским учебным заведениям.
Особенностями

национального

дизайн-образования,

были

общее

художественное образование родом из XVIII века, переродившееся в школу
социалистического реализма.
Про то время можно было сказать, что дизайнерского образования у нас не
было, а дизайнеры - были. 1962 год - возрождение дизайна. Разработка
комплексных художественно-конструкторских программ (дизайн-программ или
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государственных стандартов - ГОСТов). 1962 год - Организация ВНИИТЭ
(Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Технической Эстетики) с
филиалами на Урале, Дальнем Востоке, Украине, Белоруссии, Литве, Армении,
Грузии. Институт вёл проектирование не только в обычном смысле этого слова,
но и “показательное” проектирование, т.е. проектирование “завтрашнего дня”.
Так происходило внедрение методов художественного конструирования.
1964 год - появился журнал "Техническая эстетика".
1970-е годы. В дизайнерской деятельности появилось несколько новых
направлений:
1. гуманитарный дизайн для бедных слоев населения
2. компьютерный дизайн
3. создание энергоэкономичной бытовой аппаратуры.
В эти

годы

Дизайн

полностью сформировался

как наука

и

в

художественно-промышленных институтах стали преподавать на ряду со
специальными

предметами

предметы

социально-гуманитарного

цикла:

философия, социология, психология, политология,история.
Наука без нравственности - это механизм уничтожения человечества.
Нравственность в науке - это водитель, который при правильном
управлении делает благо. Машина без управления – это зло. Все чаще наука
работает не на человека, а против него, поэтому она должна быть еще и
религиозной при условии что религия - научна. Поэтому появление такой
дисциплины как Религиознание в образовании дизайнера просто необходимо.
Литература
1. Григорьев Э., Федоров М. Дизайн как сфера деятельности / Основы
технической эстетики. — М., 1970.
2. Краткая

методика

художественного

конструирования.

ВНИИТЭ, 1966.
3. Методика художественного конструирования. — М., 1983.
4. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. — М., 1974.
280

—

М.:

5. Художественное конструирование. Проектирование и мо¬делирование
промышленных изделий / Под ред. З.Н. Быкова, Г.Б. Минервина — М., 1986.
6. Даниленко В.Я. Основы дизайна.К.;-1996-53 с.
7. Кантор К. Красота и польза. — М., 1967.
8. Нестеренко

О.И.

Краткая

энциклопедия

дизайна.-М.:

Молодая

гвардия,1994-334 с.
9. Л.М.Хомянский, А.С. Щипанов."Дизайн. Просвещение, 1988 стр.240,с
126
10. Г.Б. Минервин, В.М. Мунапов. “О красоте машин и вещей” М.
“Просвещение”,1987 г.

Chigintsev S.I., Chigintseva E.V. Design as science is evolutions of the
phenomenon
It is summary about the development of design, interdependence and impact
sciences exacts and arts on formatting artistic and engineering education.
Key words: design, profession, art, construction, industrial.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ
РОЛЬ

САМОСТІЙНИХ

ЗАНЯТЬ

ФІЗИЧНИМИ

ВПРАВАМИ

В

ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ
УДК 378. 147:. 796 (07)
Бірюк С.В., Бірюк В.В.
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Обов’язкові заняття з фізичного виховання в навчальних закладах не
завжди спроможні доповнити дефіцит рухової активності студентів,
забезпечити

відновлення

їх

розумової

працездатності,

запобігти

захворюванням, що розвиваються на фоні хронічної втоми. Вирішенню цього
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завдання сприяють самостійні заняття студентів фізичними вправами
протягом тижня.
Ключові слова: самостійні заняття, фізичні вправи, функціональний стан.
Вступ. Людина, особливо молода, її життя і здоров’я є найвищими
соціальними цінностями держави. За роки незалежності Україною прийнято
низку стратегічних державних і національних програм, спрямованих на
збереження і поліпшення здоров’я громадян. Між тим вони не гарантували
поліпшення стану здоров’я населення України, зокрема молоді. Особливе
занепокоєння викликає стан здоров’я студентської молоді, яке є невід’ємною
складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для
забезпечення сталого розвитку суспільства.
Обговорення інформації. У зв’язку з наявністю кризи здоров’я
студентської молоді, яка зменшує життєвий та професійний потенціал
випускників вищих навчальних закладів, Цільовою комплексною програмою
“Фізичне виховання – здоров’я нації”, наказом Міністерства освіти і науки
України № 757 від 14.11.2003 року визначено введення 4-х годин з фізичного
виховання на тиждень протягом усього періоду навчання. Але на сьогодні
відсутні уніфіковані обсяги рухової активності. Через це значно підвищується
цінність індивідуальних і самостійних занять фізичними вправами.
Студентська молодь – це особлива соціальна група, об’єднана певними
віковими межами, специфічними умовами навчання, праці і життя. У цьому віці
завершується дозрівання організму, зберігається відносно високий рівень
працездатності,загальний високий рівень функціональної активності. Усе це
слід враховувати при формуванні у студентів мотивації до систематичної
фізкультурної активності, залучення їх до так званих “малих форм” занять
фізичними вправами [1].
Істотне значення у цих процесах належать руховій функції. Вона
забезпечує збереження і поглиблення зв’язків людини з навколишнім
середовищем, як за рахунок удосконалення механізмів, які забезпечують
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управління складними по координації діями, так і в результаті розвитку сили,
швидкості, витривалості. Удосконалення рухової сфери одночасно за рахунок
рефлекторних та гормональних механізмів здійснює вплив на активність і
високу стійкість вегетативних реакцій, у першу чергу, механізмів, які
забезпечують збереження сталості внутрішнього середовища. Підвищення
стійкості внутрішнього оточення тренованого організму супроводжується
удосконаленням окислювальних процесів. У цьому випадку розширюються
можливості організму використовувати кисень і поліпшувати процеси
терморегуляції [3].
Спортивне

тренування

різнобічно

впливає

на

психічні

функції,

забезпечуючи їх активність та стійкість. При регулярних заняттях фізичними
вправами, особливо якщо заняття проводяться на відкритому повітрі, у значній
мірі, ліквідується розумове стомлення або перенапруження [2].
Самостійною вважають діяльність, у процесі якої студент, знаючи кінцеву
її мету, сам ставить перед собою завдання, добирає необхідні для цього засоби і
способи дій,сам контролює їх правильність. Пропонуються різні варіанти
“наповнення” раціональних норм рухової активності. Серед них важливе місце
відводиться: гігієнічній гімнастиці, гімнастиці до занять, фізкультпаузі,
фізкультхвилинам, прогулянкам у режимі дня, самостійним заняттям із
загальної фізичної і спортивної підготовки. Також слід зарахувати сюди заняття
атлетичною гімнастикою, заняття з метою активного відпочинку, домашні
завдання із загальної фізичної і спортивної підготовки, ритмічну і дихальну
гімнастики, окремі форми індійської, китайської, японської, американської
фізичної культури та ін.
У зв’язку з недостатньою кількістю академічних занять, викладачі повинні
формувати у студентів вміння самостійно тренуватися. Але у цій діяльності
необхідно дотримуватися визначених положень.
1. Пропонувати вправи для самостійного виконання тільки після того, як
вони будуть добре засвоєні на занятті в присутності викладача.
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2. Для самостійного виконання фізичних вправ з метою вдосконалення або
розвитку фізичних якостей слід знайомити молодь із методами контролю
власних дій та оцінювання правильності їх виконання.
3. В організації й методиці самостійної діяльності центральним моментом
є формування вмінь і навичок.
Ці знання студентам необхідно насамперед надати на уроках фізичного
виховання, вони також можуть набути їх самостійно за рахунок вивчення
спеціальної літератури, прослуховування і перегляду телевізійних спортивних
передач, Інтернету тощо, а також отримання необхідних консультацій і
методичної допомоги кваліфікованих спеціалістів у галузі теорії і методики
фізичного виховання.
Методика побудови самостійних та індивідуальних форм занять не може
не залежити від рівня фізичної підготовленості студентів, їх статевих, вікових,
індивідуальних та інших особливостей, а також від зовнішніх факторів. Більше
того, її специфіка зумовлена конкретною спрямованістю заняття і його місцем у
загальному режимі дня студента.
Висновки. Самостійні заняття фізичними вправами, якщо виконувати їх
регулярно, без сумнівів, відіграють велику роль в оптимізації функціонального
стану студентів,збереженні їх здоров’я, забезпеченні високої працездатності
фахівців. Вони сприяють більш активному засвоєнню навчальної програми та
здачі контрольних нормативів, надають можливість оволодіти цілим рядом
нових рухових умінь та навичок, які непередбачені програмою з фізичного
виховання, розширюють діапазон рухових дій, підвищують спортивну
майстерність.
Ці заняття відрізняються за структурою, обсягом та інтенсивністю
фізичних навантажень, але мають єдину мету – досягнення оздоровчого ефекту.
Людина буде здорова і працездатна, якщо навчиться керувати своїм
фізіологічним статусом, який забезпечує активне життя при умовах постійної
зміни внутрішнього та зовнішнього оточення.
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Самостійні

фізкультурні

заняття

рекомендовано

проводити

всім

студентам, вони здатні наблизити обсяги рухової активності до оптимальних.
Зміст таких самостійних занять у студентів різних медичних груп може бути
неоднаковим.
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Biryuk V.V., Biryuk S.V. Independent role of exercise in optimizing
functional state students
Mandatory physical education classes in schools are not always able to
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
УДК 796.015.68
Богуш В.Л., Смірнова І.М., Раєвський О.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
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Функціональні

проби

широко

використовуються

для

дослідження

загальної фізичної працездатності і енергетичного потенціалу організму.
Ключові слова: функціональні проби, фізичний стан, серцево-судинна
система.
Вступ.
дослідження

Функціональні
серцево-судинної

проби

найширше

системи,

системи

використовуються
зовнішнього

для

дихання,

вегетативної нервової системи, систем аналізаторів загальної фізичної
працездатності і енергетичного потенціалу організму [1].
Обстеження серцево-судинної системи включає: аналіз скарг; фізичне
обстеження (огляд, перкусію, пальпацію, аускультацію і оцінку найбільш
доступних

показників

функціонального

стану);

параклінічні

методи;

функціональне тестування; дослідження спеціальних показників біохімічного
складу крові.
При порушеннях діяльності серцево-судинної системи необхідно звернути
увагу на наступні скарги: біль в області серця; порушення серцебиття (відчуття
посилених і прискорених скорочень серця); перебої в роботі серця (порушення
серцевого ритму); задишка; кашель (причиною якого є застій крові в малому
крузі кровообігу); набряки (перш за все в області нижніх кінцівок), що є
наслідком важкої поразки серця і, як наслідок, венозного застою у великому
крузі кровообігу [2].
Обговорення інформації. Функціональні проби серцево-судинної системи
розрізняються за кількістю використовуваних чинників і цілей, з якими вони
застосовуються, а також основним механізмом дії і представляють найбільш
численну групу серед всіх функціональних проб. Їх класифікація наведена у
табл. 1.
З

представленого

комплексу

функціональних

проб

найширше

використовують:
– функціональні проби з локальною холодовою дією або затримкою
дихання (прессорні проби) – для виявлення при допуску до занять спортом осіб,
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схильних до підвищення АТ (особливо за наявності спадкової схильності до
гіпертонічної хвороби);
– функціональні проби із ступінчасто зростаючим навантаженням, що
дозволяють на підставі аналізу змін ЕКГ, на кожному рівні потужності
визначити толерантність до фізичного навантаження – при скаргах на біль в
області серця;
– функціональні проби з лікарськими препаратами, що дозволяють
припустити причину змін кінцевої частини шлуночкового комплексу, а також
порушень ритму і провідності – при виявленні змін на ЕКГ;
– функціональні проби із затримкою дихання і фізичними навантаженнями –
з метою визначення функціонального стану кардіореспираторної системи [3; 4].
Таблиця 1.
Класифікація функціональних проб серцево-судинної системи
Чинники, що використовуються

Основний механізм

Призначення проби

1

2

3

Фізичні навантаження:
за характером: динамічні,
статичні, змішані, комбіновані

Підвищення споживання Функціональна характеристика,
кисню

міокардом

організмом в цілому

і контроль

стану в динаміці,

визначення

характеру

змін

за тривалістю

кінцевої частини шлуночкового

за специфічністю для

комплексу (положення щодо
ізолінії сегменту ST, а також

вибраного виду спорту

амплітуда,

форма

і

напрям

зубця Т)
Визначення

характеру

змін

кінцевої частини шлуночкового
Електрична стимуляція

Підвищення споживання комплексу,

виявлення

і

передсердя

кисню тільки міокардом

характеру

і

уточнення

виражених порушень ритму і
провідності
Психоемоційні проби

Гіперсимпатикотонія
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Визначення

характеру

змін

кінцевої частини шлуночкового

комплексу,

виявлення

емоційних порушень серцевосудинної системи
Моделювання зменшення веноз-

Уточнення

ного повернення крові до серця:

гермодинаміки
насосної

ортостатична проба:
активна

Зменшення

пассивна

переднавантаження

Локальні дії на нервові

Провокація

закінчення:

артеріол

стану
взагалі

функції

і

серця

зокрема
спазму Виявлення

порушень

регуляції артеріального тиску

холодова проба
Дія на зовнішнє дихання:
гіпервентиляційна проба

Провокація

гіпоксії

ішемії міокарду

проба із затримкою

і Функціональна
характеристика,

контроль

полягання

динаміці,

визначення

дихання

в

характеру

кінцевої

змін

частини

шлуночкового комплексу
Лікарські дії:
провокаційні і
вирішальні проби

Визначення
Провокація

тонус симпатичного і

погіршення кінцевої
виявлення

змін

частини

або поліпшення трофіки шлуночкового
міокарду

проби, що змінюють

характеру

комплексу,
і

уточнення

Позитивна або негативна характеру порушень ритму і
дія

провідності

парасимпатичного відділів
вегетативної нервової
системи

Прессорні проби застосовуються для виявлення осіб, схильних до
підвищення артеріального тиску, а також проби з максимальною затримкою
дихання – для оцінки функціонального стану кардіореспираторної системи. До
них відносяться:
1. Холодова проба. Суть її полягає в тому, що при опусканні руки у
холодну воду (+4 °С) відбувається рефлекторне звуження артеріол і
артеріальний тиск підвищується, причому тим більше, чим більше збудливість
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судинно-рухових центрів.
В стані спокою у випробовуваного на плечовій артерії тричі до отримання
стабільних цифр вимірюють АТ. Потім йому пропонують на 1 хв. занурити
праву руку (трохи вище за лучезапястного суглобу) у воду температурою +4 °С.
Відразу після припинення холодової дії, знову вимірюють АТ на початку
кожної хвилини протягом перших 5 хв. відновлення і через кожних 3 хв.
подальшого періоду до моменту реєстрації АТ, відповідного початковим
величинам.
2. Проба з дозованою затримкою дихання. Після триразової реєстрації
артеріального тиску в стані спокою випробовуваному пропонують після
глибокого, але не максимального вдиху затримати дихання на 45 сек. Відразу
після припинення затримки дихання, вимірюють артеріальний тиск, а потім –
на початку кожної хвилини протягом перших 5 хв. відновлення і через кожних
3 хв. подальшого періоду до моменту реєстрації АТ, відповідного початковим
величинам.
У більшості людей з нормальною функцією вазомоторних центрів проби із
затримкою дихання і холодова проба викликають підвищення АТ не більше ніж
на 5.10 мм рт. ст., а початковий рівень тиску відновлюється протягом 3 хв.
Висновки. Таким чином, використання функціональних проб оцінки стану
серцево-судинної системи важливе для контролю фізичного стану осіб, що
займаються фізичною культурою і спортом.
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ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ЗАХВОРЮВАННЯ
УДК 796
Богуш В.Л., Чернега С.С., Харько Д.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Найважливішою умовою використання засобів фізичної культури у
дитячому і підлітковому віці є застосування нових методів і методик
тренувального процесу.
Ключові слова: реабілітація, фізичні вправи, функціональний стан,
працездатність.
Вступ. Виражена сприйнятливість організму до впливу фізичних
навантажень, що поєднується з прискореним фізичним розвитком, визначає
виключно високі резервні можливості дітей і підлітків. Наочним виразом цих
резервних можливостей можуть служити темпи розвитку спортивних досягнень
у спортсменів різного віку.
Найважливішою

умовою,

що

збільшує

ефективність

оздоровчого

використання засобів фізичної культури в дитячому і підлітковому віці, є
застосування нових методів і методик тренувального процесу [5].
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Здатність дітей прогресувати набагато швидше за дорослих у розвитку
рухових якостей і функціональних можливостей внутрішніх органів, що
забезпечують в своїй сукупності підвищення м'язової працездатності, яскраво
простежується у віковій динаміці спортивних результатів.
Обговорення інформації. Перенесене захворювання, ушкоджуючи якийнебудь орган або систему, погіршує функціональний стан організму, пригнічує
його реактивність. Проте необхідно мати на увазі декілька важливих обставин.
Як правило, жодне захворювання не ушкоджує весь організм цілком. Відомі
хвороби органів кровообігу: захворювання серця або судин, точніше за
захворювання окремих ланок регуляції цих систем; хвороби органів дихання,
ушкоджувальні окремі ділянки повітряних шляхів: трахею, бронхи, бронхіоли,
тканини альвеол легенів. Хвороба є порушенням життєдіяльності всього
організму, але завжди вибірково вражає певну функцію [1].
При хворобі порушується загальна працездатність, проте не тому, що
вражаються всі органи, а оскільки в єдиному організмі всі його тканини і клітки
найтіснішим чином взаємозв'язані. Тому неблагополуччя в будь-якій ділянці
організму призводить до зниження працездатності і погіршення загального
стану: ряд органів змінює свою діяльність під впливом сигналів від
пошкодженого органу, а також унаслідок постільного режиму, в умовах якого
знаходиться хвора людина. Після одужання, коли патологічний процес в
певному органі припиняється, в організмі залишаються загальні порушення.
Важливо розрізняти в цій ситуації зміни, події в пошкодженому хворобливим
процесом органі, і ті зміни, які розвинулися в інших органах і системах
організму, не зачеплених патологічним процесом.
Функція органу, що переніс патологічний процес, – основній “мішені”, на
яку було направлено дію хвороботворного чинника, – залишається після
захворювання більш менш порушеною. При правильному лікуванні і, головне,
якщо хворобу вдалося розпізнати на початку, результат захворювання
виявляється сприятливим, і ступінь неповноцінності пошкодженого органу, тієї
“утрати”, з якою цей орган виходить з патологічного процесу, як правило,
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незначний. Проте при реалізації будь-яких практичних заходів, направлених на
відновлення здоров'я і працездатності, і особливо при виборі форм і методів
занять фізичними вправами необхідно зважати на зниження функціонування
патологічно зміненого органу.
Інакше обстоять справи з іншими органами і системами, які безпосередньо
не ушкоджуються хвороботворним чинником, а зазнають певні зміни в процесі
хвороби і лікування. Функціональний стан цих органів, як правило, також
погіршується, проте унаслідок інших причин. Основна з них – ослаблення
функції в результаті детренированості. Понижена рухова активність в умовах
постільного режиму ослабляє діяльність найважливіших систем організму, що
забезпечують м'язову роботу. Саме це і стає причиною пониження рівня
функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної систем. Нерідко в
цих системах (при тривалих захворюваннях) розвиваються атрофічні процеси.
Проте якими б значущими не були зміни у всіх системах, не зачеплених
безпосередньо патологічним процесом, необхідно мати на увазі, що в основі
цих змін лежить надмірний спокій, низький рівень функціональної напруги. Це
може означати, що як тільки функціональні навантаження повернуться до
звичного рівня, ймовірно життєдіяльність цих систем відновиться. Важливо
лише, щоб цей перехід був здійснений поступово, інакше різке підвищення
“запитів” до ослаблених органів може викликати їх перенапруження. Слід
пам'ятати, що навантаження виявляється оптимальним або надмірним в
залежності не від того, наскільки вона велика сама по собі, а перш за все від
того, наскільки понижені можливості організму. Так, марафонський біг (на 42
км. 195 м) може бути оптимальним навантаженням для підготовленого
спортсмена, а п'ять присідань – надмірною напругою для ослабленого тривалою
пневмонією учня [2].
Таким чином, в організмі після захворювання разом з пошкодженими до
певної міри органами (“мішені” патологічного процесу) є органи і системи,
позбавлені необхідних їм для повноцінної життєдіяльності функціональних
навантажень (органи в стані своєрідного “функціонального голодування”, до
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яких відносяться захворювання опорно-рухового апарату (м'язи, суглоби і так
далі) і не пошкоджені патологічним процесом органи і системи. Оскільки
захворювання виліковуються зазвичай в умовах постільного режиму, то при
будь-якій хворобі велика частина органів і систем організму випробовує більш
менш виражене рухове голодування – гіпокінезію.
Цей факт придбав найважливіше значення для використання занять
фізичними вправами в лікуванні захворювань. Це дуже важливо і для
ефективної організації і методики фізичного виховання учнів, віднесених за
станом свого здоров'я до спеціальної медичної групи. Тому необхідно
забезпечити диференційований підхід до призначення засобів фізичної
культури, при якому функціональні навантаження на кожен з органів давалися
б відповідно до міри його функціональних можливостей і потреб в стимуляції
найприроднішим і сильнішим подразником – м'язовою діяльністю.
З'ясування складності, суперечності змін, що відбуваються в хворому
організмі і характеризують істотні особливості його стану після перенесеного
захворювання, означає правильний підхід до розуміння процесів, що
відбуваються при захворюванні і одужанні. Керуючись таким підходом і
спираючись на сучасні досягнення у вивченні впливу фізичних вправ на
організм, вдається добитися високих результатів в стимуляції функціональних
можливостей що вчаться, перенесли захворювання [3].
Перенесена хвороба зовсім не означає невідворотного зменшення
функціональних

можливостей

організму;

якщо

не

вдалося

запобігти

захворюванню і воно розвинулося, то після одужання залишається можливість
систематичним тренуванням підняти понижений потенціал ослабленого
організму.
Процеси стомлення і виснаження робочого потенціалу тканин і органів є
стимуляторами протилежної зміни – процесу відновлення. Вся різноманітність
функціональних змін, які зазнає будь-який орган: скелетний м'яз, нервова
клітина або серце, пояснюється різним співвідношенням між перебігом цих
двох найважливіших процесів – стомлення і відновлення. У основі розвитку
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патологічних процесів лежать порушення нормальних взаємин між процесами
стомлення і відновлення. При пошкодженні патологічним процесом певного
органу решта органів і систем залишається, як правило, не пошкодженими, а
лише ослабленими перенесеним захворюванням, зокрема інтоксикацією, і,
головним чином, детренированими із-за постільного режиму і відсутності
звичних функціональних навантажень.
Як

тільки

патологічний

процес

обмежується

в

своєму

розвитку

ефективною лікувальною дією або унаслідок мобілізації захисних сил
організму (частіше завдяки тому, що лікування стимулює природний захист
організму і саме таким чином долає хвороботворний чинник), розвинуті в
результаті захворювання процеси виснаження стають стимулятором відновних
процесів. Порушений стан органу, якщо воно не переходить певних меж
завдяки відладженій системі нервових і ендокринних механізмів саморегуляції,
порушує відновні процеси, що забезпечують не тільки чисте функціональне, але
і структурне відновлення тих пошкоджень, які виникали в ході хвороби [4; 6].
Відновлення працездатності і всіх доданків функціональних здібностей
організму, ослаблених в результаті дії хвороботворного чинника, можна
стимулювати не тільки тоді, коли після захворювання організм повністю
стабілізує свій стан. Навпаки, ще в період неповного одужання, коли
патогенний чинник припинив свою дію і стан непрацездатності є результатом
лише ослаблення організму, існують реальні передумови для цілеспрямованого
відновлення функціональних резервів організму.
Висновки. Фізичні дії на організм в період неповного одужання
вимагають виняткової обережності і тому можуть бути рекомендовані тільки
для

індивідуальних

призначень.

Проте,

добре

знаючи

учнів

і

проконсультувавшись з лікарем відносно стану їх здоров'я, викладач фізичного
виховання завжди зуміє вибрати з багатого арсеналу засобів фізичної культури
такі дії, які, не примушуючи ризикувати можливістю перевантаження, здатні
поліпшити функціональне полягання організму в тому періоді відновлення
після хвороби, коли він більше всього потребує стимуляції ослаблених функцій.
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При груповому методі занять фізичними вправами викладач зазвичай має
справу з учнями у стадії повного клінічного одужання, коли всі прояви хвороби
відсутні і температура тіла давно нормалізувалася. Проте після хвороби, як
правило, організм виходить з певною утратою: об'єм рухових можливостей,
фізична, а в частині випадків і розумова працездатність, понижені. Така типова
ситуація, в якій що вчаться, перенесли хворобу, починають займатися в
спеціальних групах фізичним вихованням. У цих випадках, за допомогою
цілеспрямованих занять вдається зробити багато що для зміцнення здоров'я
учнів.
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The major condition of the use of facilities of physical culture in childs and
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ГАНДБОЛ
СТУДЕНТОВ НУК СПЕЦИАЛИЗАЦИИ “СПОРТ”
УДК 796.011.3:378.14
Воронов В.М., Фарионов В.Н.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В статье рассматриваются вопросы индивидуализации процесса обучения
игре в гандбол, студентов НУК специализации “Спорт”. Проводя краткую
характеристику игры, обосновывается необходимость учета индивидуальных
физических особенностей обучаемых. С целью ускорения процесса обучения,
предложено
двигательных

использовать
навыков.

механизм

Изучение

переноса

компонентов

физических

качеств

и

игровой

деятельности

гандболистов, дало возможность предложить разделение учебной группы
студентов на подгруппы, для более эффективного проведения учебнотренировочных занятий.
Ключевые слова: лимит времени, эффективность, направленность,
перенос качеств, двигательные способности, кинематика движений, анализ,
сопряжение, оценка.
Лимит времени на обучение игре в гандбол (18 часов) студентов
специализации “Спорт”, вынуждает искать наиболее эффективные методы
обучения. Современный темп и скоростно-силовая направленность игры в гандбол,
предъявляют высокие требования к уровню функциональной подготовленности
обучаемых. Наряду с изучением технических и тактических действий, необходимо
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обеспечить развитие физических качеств от реализации которых в наибольшей
мере зависит результат обучения.
В процессе обучения достаточно остро стоит проблема повышения
эффективности освоения технико-тактических приемов игры в гандбол поскольку
выполнение многих игровых действий вызывают у обучаемых чувство
тревожности и неуверенности. Это приводит к сковыванию движений и снижению
эффективности процесса обучения. Преодолеть образующийся психологический
барьер помогают специальные подводящие упражнения сопряженного характера.
Данные упражнения на наш взгляд одновременно развивают необходимые
физические качества и способствуют освоению технических приемов, помогают
включить механизм переноса физических и двигательных навыков. Суть его
состоит в том, что тренировка в каком-либо виде деятельности может привести к
заметным изменениям результата и в других видах деятельности, которые не
применялись, как тренировочные [1].
В тех случаях, когда между координационными способностями имеется тесная
взаимосвязь, можно ожидать перенос тренированности с одних способностей на
другие, а также перенос одной и той же способности, проявляемой в различных
движениях и двигательных действиях. Пока же с определенным основанием можно
считать, что координационные способности проявляются через конкретные
движения и двигательные действия, физиологической основой которых, является
двигательный навык. В связи с этим, за основу классификации переноса
координационных способностей, может быть принята классификация переноса
тренированности по двигательному навыку. В свою очередь, каждый из них может
быть прямым, косвенным, положительным или отрицательным [1].
Студенты специализации “Спорт”, занимающиеся различными видами спорта,
имеющие различный

уровень физической подготовленности, обладающие

разнообразными климатическими характеристиками движениями, не с одинаковой
успешностью осваивают технические приемы и действия игры. В условиях лимита
времени, в рамках учебной программы, требуется конкретизация учебно-
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тренировочных занятий по направленности, специализированности и степени
координационной сложности.
Индивидуализация учебно-тренировочного процесса, управление состоянием
обучаемых на занятиях, немыслимы в настоящее время без учета индивидуальных
и типологических особенностей спортсмена [2, 3].
На наш взгляд успешная реализация педагогических усилий зависит от многих
субъективных и объективных факторов, но наибольшей степени от инициативы
активности и методического сотрудничества студентов и преподавателя.
Как утверждают Латышкевич А. А., Турчин И. Е., Маневич Л. Р. и др.
авторы, для овладения технико-тактическим мастерством, в современном
гандболе важно развивать у спортсменов такие физические качества: сила,
быстрота, скоростная выносливость, ловкость, и подчеркивают необходимость
развития у спортсменов мощности движения. Специфическое проявление этих
качеств в игровой обстановке у гандболистов связаны с умением реализовать
их за счет совершенной координации движений, которую спортсмен может
приобрести посредством занятий специализированными упражнениями [4].
Крое этого, находясь в постоянном движении игрок должен уметь из самых
разнообразных положений тела выполнять целенаправленные двигательные
действия, основными из которых являются: передача и прем мяча, точный
бросок по воротам, своевременное блокирование броска и т.д. [5].
Подбор специализированных упражнений должен быть ориентирован на
игровую деятельность, что позволяет обучаемым более уверенно и эффективно
выполнять технико-тактические действия, которые раннее вызывали у них
чувство тревожности. Немаловажное значение для подбора специальных
подводящих упражнений, имеет базовая спортивная специализация обучаемых,
так как в гандболе спортсмены выполняют различные игровые функции на
площадке. Объективно это выражается в различных соотношениях параметров
игровой деятельности, которая в целом объективно отражает специфику
выполняемых ими различных двигательных задач [6, 7].
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Целью педагогического исследования явилось изучение особенностей
применения индивидуального подхода к процессу обучения игре в гандбол с
использованием механизма переноса физических качеств и двигательных
навыков.
Исходя из поставленной цели, задачи исследования были сформулированы
следующим образом:
1. Изучить уровень физической подготовленности, кинематику движений
обучаемых с учетом базовой спортивной специализации.
2. Определить, в каком амплуа наиболее эффективно их использовать с
учетом специфики игровой деятельности.
3. Распределить обучаемых по группам для занятий с типовыми игровыми
функциями.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение,
беседы

с

обучаемыми,

тестирование

физической

подготовленности,

статистические методы обработки полученных результатов.
Полученные из литературы данные подтверждают, что спортсмены
гандболисты, выполняющие на площадке различные функции, имеют разный
уровень развития определенных двигательных способностей и физического
развития [6, 7].
В ходе нашего исследования были выделены компоненты для игровой
деятельности:
кинематика

определенный
движений

уровень

обучаемых,

физической

подготовленности,

антропометрические

и

личностно-

психологические характеристики, как факторы, определяющие распределение
функций игроков на площадке.
В связи с необходимостью определять оптимальные группы для
индивидуальных

занятий

специальными

техническими

и

тактическими

приемами, мы использовали метод иерархического кластерного анализа
данных.
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По предварительным результатам, проведенного анализа данных с учетом
индивидуальных

типологических

особенностей,

схожестью

кинематики

движений, учебная группа была разделена на четыре подгруппы: в первую
подгруппу вошли студенты по своим качествам соответствовали игрокам
второй линии нападения (полусредние и разыгрывающие), вторая подгруппа
была сформирована, как угловые игроки, третья линейные игроки и четвертая –
вратари.
Именно такими подгруппами и проводились учебно-тренировочные
занятия специализированными упражнениями и техническими действиями.
Такой подход позволил нам организовать обучение, как управляемую систему,
корректировать

отстающие

компоненты

подготовки

и

применять

индивидуальный подход к обучаемым.
В свою очередь, именно индивидуальные способности обучаемых должны
определять местоположение и функции, которые спортсмены будут выполнять
на площадке во время игры [7].
Проводя

анализ

педагогического

исследования

мы

убедились

в

преимуществе индивидуального подхода к обучаемым, студенты во время
тренировок и в игре выполняли свойственные координационные действия,
легко осваивали новые движения и технические приемы. Разделение по
подгруппам дало понимание о различных функциях и задачах других игроков,
звеньев и в целом команды.
Полную оценку уровня владения материалом по гандболу, дает
наблюдение за деятельностью и активностью обучаемых во время игры.
Поэтому, конечной и окончательной оценкой уровня владения материалом по
гандболу должна быть оценка деятельности обучаемы в игре.
В

перспективе

представленного

дальнейших

материала,

исследований,

необходимо

исходя

подобрать

из

выше

широкий

набор

специальных подводящих упражнений, при выполнении которых студенты
добивались бы более быстрого освоения сложных координационных движений
и технических приемов игры.
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Воронов В.М., Фаріонов М.Н. Індивідуалізація процесу навчання грі в
гандбол студентів НУК спеціалізації “Спорт”
У статті розглядаються питання індивідуалізації процесу навчання грі в
гандбол,

студентів

НУК

спеціалізації

“Спорт”.

Проводячи

коротку

характеристику гри, обгрунтовується необхідність врахування індивідуальних
фізичних особливостей учнів. З метою прискорення процесу навчання,
запропоновано використовувати механізм переносу фізичних якостей і рухових
навичок.

Вивчення

компонентів

ігрової

діяльності

гандболістів,

дало

можливість запропонувати поділ навчальної групи студентів на підгрупи, для
більш ефективного проведення навчально-тренувальних занять.
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Ключові слова: ліміт часу, ефективність, спрямованість, перенесення
якостей, рухові здібності, кінематика рухів, аналіз, пару, оцінка.

Voronov V.M., Farionov V.N. Individualization of process of teaching
playing handball of students of NUK of specialization is “Sport”
The article examines the individualization process of learning to play handball,
NUSH students specialization "Sport". A brief description of the game, the necessity
of taking into account individual physical characteristics of the students. In order to
accelerate the learning process, it is suggested to use the mechanism of transfer of
physical characteristics and motor skills. The study of the components of the handball
game, made it possible to offer the training division of students into groups to more
effectively conduct training sessions.
Key words: limit of time, efficiency, orientation, transfer of qualities, motive
capabilities, kinematics of motions, analysis, interface, estimation.
ГІПОКІНЕЗІЯ ЯК ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ
УДК 616.8-009.17:796
Гетманцев С.В., Кравченко О.О., Іжицький В.Б.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Миколаївський комплекс національного університету ”Одеська юридична
академія“
Організм потребує рухової діяльності, в заняттях фізичними вправами,
проте, будучи “недовантажений” ними, втрачає пристосовність до виконання
м'язової діяльності і відвикає від неї.
Ключові слова: рухова недостатність, функціональний стан, фізичні
навантаження.
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Вступ. Рухова недостатність несприятливо впливає не тільки на
функціональний стан і здоров'я організму, що росте. Її дія на організм
виявляється значнішою: вона – своєрідний “пусковий механізм”, що провокує
розвиток інших порушень, які у свою чергу підсилюють вплив гіпокінезії.
Таким чином формується порочний круг: рухова недостатність приводить до
погіршення функціонального стану організму що вчиться, а це у свою чергу
веде до порушення здатності виконувати фізичні навантаження. Складається
парадоксальна ситуація – організм потребує рухової діяльності, в заняттях
фізичними

вправами,

проте,

будучи

“недовантажений”

ними,

втрачає

пристосовність до виконання м'язової діяльності і відвикає від неї. Поступово
рухове “голодування”, що розвивається при цьому, все більш погіршує
функціональний стан організму дитини і веде до розвитку захворювань [1].
Обговорення інформації. Існують дані про те, що школярі, що
випереджають в розвитку своїх однолітків, більше схильні до захворювань
органів дихання і деяких хронічних хвороб. Так, хронічний тонзиліт вражає
кожного 4-5-го школяра, поширеність цього захворювання серед школярів
різних віків коливається від 20 до 34%. Хронічний тонзиліт сприяє виникненню
багатьох захворювань внутрішніх органів, в першу чергу серця, судин, нирок, а
також служить постійним вогнищем інтоксикації і сенсибілізації організму,
знижує працездатність і негативно впливає на успішність учнів. Встановлено,
що у всіх школярів, страждаючих тонзилітом, незалежно від форми
захворювання, наголошується зниження функціонального стану серцевосудинної і симпато-адреналової систем і погіршення складу периферичної
крові. Який переноситься нерідко “на ногах”, такий, що виявляється часто у
вигляді легенів, періодично наступаючих болів в горлі, хронічний тонзиліт є
серйозним захворюванням, яке небезпечне не тільки само по собі, але і
властивими йому ускладненнями. Найбільш високий відсоток уражених
хронічним тонзилітом наголошується у дівчаток 12-14 років і хлопчиків 16
років, що, очевидно, можна пояснити зміною реактивності організму в період
статевого дозрівання [1].
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Декілька рідше (2,5-4,0 % випадків) у школярів відзначають хронічні
захворювання носа і вуха. Значно поширений серед школярів карієс зубів. За
даними обстеження школярів кількість дітей з поразкою зубів карієсом
коливається серед хлопчиків від 94,3% (9-річний вік) до 73,8% (15-річний). У
дівчаток наголошується схожа закономірність: від 92,9% (9-річний) до 82,2%
(13-річний).

Провідну

роль

в

розвитку

цього

захворювання

грають:

негігієнічний зміст рота (89%), аномалії прикусу (60%). При карієсі знижується
розумова працездатність, погіршується самопочуття дітей. Інтоксикація,
супроводжуюча каріозний процес, ослабляє організм дитини і приводить до
його алергізації [3].
Вивчення

стану

здоров'я

молоді,

що

вчиться,

виявило

хронічні

захворювання печінки, жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту.
Кількість таких захворювань значно зростає від молодших класів до старших і
досягає максимуму в 11-му класі. Так, кількість учнів з цими захворюваннями
складає 1,3-1,8 % у 1-8-х класах і збільшується до 4,3 % у 11-му класі.
Показово, що більш ніж у половини хворих на тлі великого учбового
навантаження і значної напруги в процесі навчання у випускному класі
спостерігається загострення вказаних захворювань.
За останні десятиліття наголошується зростання числа алергічних
захворювань у дітей. Бронхіальною астмою і алергічними захворюваннями
шкіри страждають від 2,1 % до 4,6 % що вчаться. Алергічні стани (виражений
ексудативний діатез, екзема, нейродерміти, бронхіальна астма, набряк Квінке і
ін.) виявлені у 3,9 % школярів молодших класів.
Високий відсоток дітей з порушеннями діяльності центральної нервової
системи. Найбільш частим порушенням, пов'язаним із захворюванням нервової
системи, є невротичні реакції. У групу дітей із захворюваннями нервової
системи входять, головним чином, що вчаться, не мають важких нервовопсихічних захворювань і що не потребують стаціонарного лікування, тобто в
основному діти з так званою мікросимптоматикою. Проте навіть ця
мікросимптоматика, на основі якої діагностують іноді невротичні стани
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(дратівливість, головні болі, страх, поганий сон), різко знижує працездатність і
емоційний тонус підлітків, хлопців і дівчат, а, головне, може іноді служити
сигналом початку серйознішого захворювання.
Розлади типу неврозів у школярів спостерігаються найчастіше у хлопчиків
в 3-6-х і 9-10-х класах, у дівчаток в 10-му класі. До закінчення школи частота
вказаних захворювань підвищується як у хлопців, так і у дівчат: у 9-му класі
вони реєструються у 7,8 %; що вчаться, в 10-му – у 11,6%. В більшості випадків
астенічні стани у старших школярів розвиваються на тлі хронічних соматичних
захворювань, рідше самостійно або на тлі залишкових явищ органічних
порушень центральної нервової системи [4].
За даними інших дослідників, у дітей, відвідуючих дитячі сади, неврози
наголошуються в 6,8 % випадків, у школярів – в 14,8%. Показово, що відсоток
цей росте від 7,8 % у першокласників до 23,0% у учнів 11-го, випускного класу.
Масове обстеження школярів виявило у частини учнів різні порушення
ендокринних функцій. Порушення менструального циклу зареєстровані у 4,9 %
дівчаток, явища олігоменореї (подовження інтервалів між менструаціями) – у
41 % дівчаток, дійсний і помилковий крипторхізм (опущення яєчок в мошонку)
– у 2,6% хлопчиків, екзогенно-конституціональне ожиріння – у 9,5% хлопчиків
і 13 % дівчаток.
При вивченні стану здоров'я школярів багато дослідників відзначають різні
функціональні відхилення в стані серцево-судинної системи, особливо
відхилення від норми рівня артеріального тиску (підвищений або знижений
тиск). Відсоток учнів з такими порушеннями високий. Серед загальноосвітніх
шкіл, що вчаться, в 9,6 % випадків наголошується гіпертонія, а в спеціальних
математичних школах частота цього захворювання складає від 15,7 до 23,1 %.
Це явище обумовлене розумовим перенапруженням учнів. Ненормально
низький рівень артеріального тиску, що свідчить про гіпотонічну хворобу або її
початкові стадії, відмічений у дітей 7-17 років в 13,2 %, причому найбільше
число цих порушень (16,7 %) реєструється у віці 13-15 років [2].
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Істотне значення для оцінки стану здоров'я що вчаться має характеристика
їх захворюваності. У структурі її у школярів 7-15 років перше місце займають
хвороби органів дихання, причому 75,5 % з них належать респіраторним
інфекціям. З віком відбувається зміна структури захворюваності: якщо в 1-му
класі друге місце по частоті займають дитячі інфекції, то до 8-го класу вони
переміщаються вже на п'яте місце, а на друге місце виходять захворювання
органів зору і слуху, які у всіх класах займають 2, – 3-е місце, розділяючи їх в
5-8 класах з травмами.
Порівняння даних захворюваності що вчаться міста і сільської місцевості
виявляє у останніх декілька нижчий її рівень. Порівняння некоректне, оскільки
захворюваність реєструється по тій, що обертається (відповідно 208,4 і 165,2 на
100 обстежених). Проте структура захворюваності і ранговий розподіл хвороб
за віком ідентичні.
Сьогодні вже точно відомо: гігієнічна норма рухової активності, яка
забезпечує здоров'я і нормальний розвиток школяра, складає 6-15 годин тільки
організованих занять в тиждень. Якщо врахувати загальну рухову активність,
потрібну організму, що росте, для нормальної, здорової життєдіяльності, то
необхідний рівень кількості організованих (що проводяться з викладачем) і
неорганізованих (здійснювані самостійно у формі перебування в рухах на
свіжому повітрі або в рухомих іграх з однолітками) занять повинен складати
12-30 годин в тиждень. Проте школяр отримує набагато меншу “дозу” рухової
активності – в середньому 3-5 годин в тиждень. Звідси і порушення в здоров'ї і
фізичному розвитку дітей, обділених життєво необхідними ним рухами.
Висновки. Для розуміння істоти процесів, що відбуваються при руховій
недостатності, важливо мати на увазі основний вплив, який робота м'язів надає
на організм, що росте. Відомо, що найважливішим стимулятором зростання і
розвитку є м'язова діяльність. Робота скелетних м'язів перетворить не тільки
самі м'язи, але і обмін речовин і енергії в організмі, діяльність серцево-судинної
і дихальної систем. Без роботи м'язів вся життєдіяльність організму
залишається

недосконалою:

обмін

речовин
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не

сприяє

накопиченню

енергетичного потенціалу, а йде за типом витрачання його; серце працює не
економічно, а вся система кровообігу і дихання залишається непристосованою
для того, щоб забезпечити інтенсивну діяльність організму.
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origin of diseases
An organism needs motive activity, in engaged in physical exercises, however,
being “underloaded” by them, loses adaptability to implementation of muscular
activity and gets out of the habit from it.
Key words: motive insufficiency, functional state, physical loadings.

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРИ ЗАНЯТТЯХ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
УДК 796.012.65
Гетманцев С.В., Мартин В.Д., Бєлобаба С.Б.
Миколаївський університет імені В.О. Сухомлинського
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Львівський державний університет фізичної культури і спорту
Національній університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Фізична підготовка є результатом цілеспрямовано організованого
педагогічного процесу по розвитку фізичних якостей, які знаходяться в
складному і неоднозначному зв'язку між собою: сили, витривалості,
координації, гнучкості, швидкості.
Ключові слова: функціональний стан, фізична підготовленість, фізичні
якості.
Вступ. Працездатність людини, продуктивність праці і соціальна
активність багато в чому залежать від рівня його фізичного здоров'я,
еквівалентом якого є фізичний стан.
З біологічної точки зору фізичний стан людини визначається сукупністю
взаємозв'язаних ознак, що забезпечують нормальну взаємодію організму з
навколишнім середовищем. Вивчення фізичного стану людини є комплексною
багатоплановою проблемою, різні аспекти якої в даний час служать об'єктом
інтенсивних наукових досліджень [1].
Для обґрунтування структури фізичного стану, розробки критеріїв і
методів його оцінки і вдосконалення за допомогою занять фізичними вправами
проводиться комплексна клініко-інструментальна оцінка функціонального
стану, фізичної підготовленості.
Обговорення

інформації.

Фізична

підготовка

є

результатом

цілеспрямовано організованого педагогічного процесу по розвитку фізичних
якостей, які знаходяться в складному і неоднозначному зв'язку між собою:
сили, витривалості, координації, гнучкості, швидкості [2; 4].
Зазвичай

використовують

наступні

обов'язкові

прості

тести,

відображають рівень розвитку шести життєво необхідних фізичних якостей:
1) швидкісних (біг на 30 або 100 м);
2) координаційних (біг 3 10 м, стрибки через скакалку);
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що

3) швидкісно-силових (стрибок в довжину з місця, підйом тулуба за 30 с);
4) силових (підтягування, віджимання, вис на щаблині);
5) витривалості (біг на 1000, 2000, 3000 м);
6) гнучкості (нахил тулуба вперед характеризує здібність до гнучкості в
хребетному стовпі). Дана якість характеризує функціональні можливості
опорно-рухового апарату, ступінь рухливості його ланок.
Стан

основних

систем

життєзабезпечення

організму

характеризує

функціональну підготовленість і працездатність. До найбільш інформативних
величин, реєстрація яких представляє найменші труднощі, відносяться частота
серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), частота дихання (ЧД), час
затримки дихання, динаміку яких можна досліджувати в процесі занять [3].
Частота серцевих скорочень у дорослої нетренованої людини у спокої
коливається в межах 60–80 ударів в хв., у жінок на 7–10 уд. /хв. більше, ніж у
чоловіків того ж віку. У положенні лежачи ЧСС зазвичай на 3–10 уд. /хв. рідше,
ніж стоячи. ЧСС в межах 80–100 уд. /хв. називається прискореною, вище 100
уд. /хв. – тахікардією, 50–59 уд. /хв. сповільненою, 50 уд. /хв. – брадикардією. У
дітей ЧСС значно вище, ніж у дорослих. Для отримання порівнянних даних
необхідно вимірювати пульс завжди в одному і тому ж положенні (лежачи,
стоячи або сидячи). Частота серцевих скорочень змінюється відповідно до
інтенсивності фізичного навантаження. Подвійне збільшення показника ЧСС, в
порівнянні з виміром у спокої, відображає нормальний рівень навантаження,
менше свідчить про слабке фізичне навантаження. Оптимальна інтенсивність
фізичного навантаження визначається вимірюванням ЧСС за 1 хв. з подальшим
використанням формули
180 уд. /хв. – вік = оптимальне фізичне навантаження (уд. /хв.).
Люди, що займаються спортом, за рахунок систематичного тренування
досягають меншого збільшення ЧСС.
Показник АТ характеризує функціональний стан серцево-судинної
системи (ССС) і має велике значення для активної профілактики судинних
захворювань, своєчасної діагностики вроджених вад серця, а також ниркової
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патології. Якщо фактичний артеріальний тиск (АТфакт) вище розрахункового
тиску, (АТрозр) зокрема систоли (СТ) на 15 мм рт. ст., а діастоли (ДТ) – 10 мм рт.
ст., це свідчить про гіпертонічний стан (підвищений АТ). Якщо ж АТфакт нижче
АТрозр (СТ на 20 мм рт. ст., а ДТ на 15 мм рт. ст.), це характеризує гіпотонічний
стан (знижений АТ).
Градація нормального артеріального тиску у осіб дорослого віку приведена
в табл. 1.
Таблиця 1.
Градація артеріального тиску у осіб дорослого віку
Градації
Оптимальний АТ
Нормальний АТ
Підвищений нормальний АТ

АТ систоли:
мм рт. ст.
< 120
< 130
130.139

АТ діастоли:
мм рт. ст.
< 80
< 85
85...89

Взаємозв'язок між частотою серцевих скорочень і артеріальним тиском
систоли

характеризує

показник

"подвійного

добутку"

(ППД),

який

розраховують за формулою: ППД = ЧСС·АТс / 100. Принципи його оцінки в
стані спокою у осіб дорослого віку виглядають таким чином: середні значення –
від 76 до 89; вище середнього – 75 і менше; нижче середнього – 90 і вище.
Частота дихання (ЧД) збільшується залежно від потужності фізичного
навантаження і може досягати 60 і більше за вдихи-видихи в хвилину.
Нормальною реакцією на помірне фізичне навантаження вважається ЧД до 35
дихальних рухів в хвилину, у спокої 14–18 дихальних циклів (вдих-видих) в
хвилину, що приблизно в 4 рази рідше за частоту пульсу. Частота дихання у
спортсменів – 10–16 дихальних циклів в хвилину [2].
Час затримки дихання дозволяє оцінити здібність до розвитку швидкісної
витривалості, виявити прихований стан зниженого насичення крові киснем, що
призводить до захворювань органів дихання і кровообігу.
Висновки. Для оцінки змін функцій і структур окремих органів або систем
організму

у

нинішній

момент

під

функціональне тестування.
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впливом

різних

дій

проводиться

Як подібні дії при проведенні функціональних проб використовують
фізичні навантаження, статистичну напругу, пасивне обертання, холодові дії,
зміни положення тіла, лікарські препарати та інші.
Залежно від питомого внеску кожній з фізіологічних систем в у відповідну
реакцію на вибрану пробу прийнято виділяти функціональні тести серцевосудинної системи, системи зовнішнього дихання та інші, хоча при цьому
завжди слід мати на увазі, що жоден з них не може характеризувати діяльність
тільки одною окремо узятої системи.
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Physical preparation is the result of the purposefully organized pedagogical
process on development of physical qualities which are in difficult and ambiguous
connection between itself: force, endurance, coordination, flexibility, speed.
Key words: functional state, physical preparedness, physical qualities.

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕХНІКИ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ
УДК 796.411
Данильчук І.П., Фаріонов В.М.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Проаналізовано сукупність рухів в гімнастиці, їх виконання, техніки
виконання гімнастичних вправ. Описано закони механіки, які впливають на
виконання складних вправ.
Ключові слова: структура гімнастичних вправ, техніка виконання,
закони механіки.
Багато вправ гімнастики мають дуже складну структуру як за змістом,
так і за формою, та як слід і за технікою.
Структура гімнастичної вправи включає в себе зміст, форму, взаємодію
зовнішніх та внутрішніх сил, які забезпечують виконання вправи.
Змістом вправи є сукупність рухів, послідовність їх виконання та
здібностей гімнаста, які необхідні для цього. Під час оволодіння вправою ці
властивості вступають в активну взаємодію, забезпечуючи виконання заданої
рухової задачі. Вона формує та змінює структуру вправи.
Форму гімнастичної вправи створюють положення та рухи тіла гімнаста
та його ланки в просторі і в часі, взаємозв’язок між здібностями гімнаста.
Техніка гімнастичної вправи – це об’єктивна як за змістом, так і за
формою модель структури рухів. Вона розробляється на основі кількісного та
якісного біомеханічного аналізу структури рухів, її морфологічного,
біохімічного, фізіологічного та психологічного забезпечення. Це дуже
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складна динамічна функціональна система.
Техніка виконання гімнастичних вправ є доцільний засіб або сукупність
засобів керування рухами, які забезпечують успішне виконання вправи або
рішення конкретно заданого рухового завдання.
Виділяють такі види техніки виконання вправи:
- зразкова – яка забезпечує бездоганне, близьке до техніки виконання
вправ в умовах спортивної боротьби;
- раціональна, або індивідуальна – яка враховує конституційні, рухові,
функціональні, психологічні особистості гімнаста та його досвід.
Виконання вправ в гімнастиці повинно відповідати вимогам наданого їй
стилю. Воно має об’єктивний та суб’єктивний характер. Об’єктивний
характер виконання залежить від моделі, зразка структури техніки вправи, а
суб’єктивний – від індивідуального засобу виконання вправи, від того,
наскільки точно гімнаст відтворить техніку гімнастичної вправи та покаже
себе в рухах. Технічне майстерство гімнастів характеризується стійкістю та
якістю виконання вправ.
В основі техніки гімнастичних вправ лежать закони механіки, анатомофізіологічні та психологічні властивості особистості гімнаста. Закони
механіки пояснюють, як в рухах гімнаста пересуваються окремі ланки та тіло
в цілому під впливом зовнішніх та внутрішніх сил.
Зовнішніми силами при виконанні вправ можуть бути: вага тіла гімнаста
або окремих його частин; сила тертя, яка виникає під час взаємодії гімнаста зі
снарядом (з опорою), опір повітря. Ці сили можуть, як ускладнювати, так и
полегшувати виконання вправ.
Внутрішні сили виникають завдяки здібності гімнаста розвивати
напругу м’язів, використовувати еластичність зв'язок, між хребтових хрящів.
Раціональне використання цих сил полегшує виконання вправ. Основну роль
відіграє м’язова напруга.
Під час вивчання техніки гімнастичних вправ більш важливе значення
має знання основних законів механіки (динаміки).
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Перший закон (закон інерції). Всяке ізольоване від зовнішнього впливу
тіло зберігає стан покою або рівномірного прямолінійного руху до тих пір,
поки зовнішні сили, а для людини – внутрішні сили, не виведуть його з цього
стану.
Другий закон (закон сили) про те, що між силою (F) та зміненням
скорості (прискоренням – а) існує пряма пропорціональна залежність. Це
основний закон динаміки:
F = ma, де F – сила, m – маса тіла, а – прискорення.
Третій закон (закон рівності дії та протидії). Сили, з якими діють один
на одне два тіла, завжди рівні та спрямовані на одній прямій в протилежні
сторони.
Спираючись на закони механіки можна порахувати необхідні параметри
виконання навіть технічно складних вправ. Тому знання законів механіки
необхідно кожному педагогу який має справу з навчанням руховим діям. Для
того щоб успішно навчати гімнастичним вправам треба враховувати і закони
інших дисциплін: анатомії, фізіології, психології, діалектики. Вони не
відміняють законів механіки, але в цілому ряді випадків вносять свої
специфічні поправки, диктують свої умови та засоби виконання вправ.
Наприклад, на основі механіки, анатомії та біології виникла нова наука –
біомеханіка. Але і вона повністю не розглядає питання щодо технічно
правильного виконання вправ. Під час навчання гімнастичним вправам
викладачу фізичної культури доводиться враховувати закономірності
анатомії.
Анатомічна побудова тулуба гімнаста в значному ступені впливає на
успішність оволодіння складними вправами та спортивною майстерністю.
Якість керування рухами під час виконання вправ залежить від положення
голови. Воно визначає здібність гімнаста орієнтуватися в просторі за тією
інформацією, яка поступає від сенсорних систем (зорової, вестибулярної,
тактильно-м’язової, слухової та ін.). В підсумку її обробки та порівняння з
вправою виникає відчуття та сприяння положення тіла в просторі, поступово
314

формується цілісна уява про вправу. Точність вправи залежить від якості та
кількості інформації, яку получає центральна нервова система. Зміна
положення голови відносно тулуба визиває перерозподіл тонусу визначених
груп м’язів. Змінює характер взаємодії аналізаторів. Під час поворотів, нахил
голови вперед визиває відхилення тіла в однойменний з поворотом бік, а
нахил голови назад – в протилежну сторону. Це відбувається завдяки
відповідній зміні тонусу м’язів правої та лівої половин тіла. Розглядаючи
фізіологію рухів, слід відзначити складність цілеспрямованих м’язових
напружень. М’яза як двигун є органом з дуже складною функцією. Крім того,
м’язи та кістки створюють опірно-руховий апарат, який будучи унікальною
системою, може функціонувати тільки в тісному взаємозв’язку з іншими
системами організму: нервовою, травневою, серцево-судинною, дихальною,
ендокринної, сенсорної та ін. Ці системи грають пускову та тормозну,
обслуговуючу, регуляторну та керуючу роль. Регулятором такої системи
систем, як людський організм, служить центральна нервова система. Близько
16 млрд. нервових клітин приймають участь в забезпеченні рухової функції.
Завдяки цьому здійснюються можливості для тонкого, економного керування
рухами, утворення різних за ступенем складності рухових вмінь та навичок.
Психологічний рівень керування рухами є найскладніший. Під час
ознайомлення з новими вправами на початку важливу роль грають відчуття
та сприяння, потім включаються увага, пам’ять, діяльність думки, воля –
раціональна теоретична форма знання. Вирішальне значення в успішному
оволодінні вправами має відношення до занять гімнастикою тих, хто
займається
Особливо важливе значення психологічні властивості гімнастів мають
під час оволодінням новими для них або вправами, яких ще ніхто не
виконував. В цьому випадку від гімнастів вимагаються різноманітні знання,
розрахунок, передбачення можливих труднощів в оволодінні вправою, воля,
осмислене і активне відношення до учбово-тренувального процесу.
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ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ
ОРГАНІЗМУ
УДК 796.015.6
Деркач В. М., Боровік В. Д., Князь Н. В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Адаптація організму є комплексним поняттям, що включає розвиток
пристосованих реакцій в різних органах і системах. При оцінці стану здоров’я
людей враховують не тільки розвиток фізичних можливостей, а саме,
здатність виконувати інтенсивну фізичну роботу, але і прояви адаптації
організму до навантажень на різних функціональних рівнях.
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Ключові слова: фізичне навантаження, пристосовані реакції, серцевосудинна і система дихання.
Введення.

Активна

м’язова

діяльність,

що

сприяла

формуванню

регуляторних систем, – нервовою і ендокринною, вдосконаленню опорнорухового апарату, систем тканинного метаболізму, енергетичного забезпечення
м’язової діяльності, кровообігу, дихання є особливістю еволюції людини і
вищих організмів, необхідною умовою їх розвитку, нормальної життєдіяльності
і існування.
Адаптація організму є комплексним поняттям, що включає розвиток
пристосовних реакцій в різних органах і системах. При оцінці стану здоров’я
людей враховують не тільки розвиток фізичних можливостей, а саме, здатність
виконувати інтенсивну фізичну роботу, але і прояви адаптації організму до
навантажень на різних функціональних рівнях. Для цього в умовах спокою і
при фізичних навантаженнях різного типу і інтенсивності визначають
функціональний стан обміну речовин, систем кровообігу і дихання [2].
Обговорення інформації. Фізичне тренування робить різносторонній
вплив на організм, яке при дотриманні певних умов, здатне запобігти
несприятливій дії на організм багатьох чинників риски, загрозливих здоров’ю,
знижуючу працездатність і тривалість життя [1].
Режим життя в побуті і на виробництві не створює необхідних умов для
розвитку адаптації і підвищення рівня фізичних можливостей людини.
При інтенсивному тренувальному навантаженні всі функції організму
активізуються, через серце проходить близько 20 л крові в хвилину, а у
спортсменів високого класу до 30 л. Посилюється периферичний кровотік, у
декілька разів збільшується просвіт судин. Кількість розкритих капілярів в
м’язах зростає в 2 рази. Об’єм повітря, що проходить через легені,
підвищується до 100 – 120 л/мін і більше. Активізуються нервова, ендокринна,
всі енергозабезпечуючі системи організму. Інтенсивність енергообміну зростає
до 6–8 ккал/хв і більше, споживання кисню – до 18–25 мл/(хв·кг), і може бути –
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до 70 мл/(хв·кг). Зміни показників кровообігу, дихання, енергообміну
обумовлені в основному активною м’язовою діяльністю, включенням в роботу
крупних

масивів

фізіологічним

скелетних

подразником,

м’язів.

М’язова

активізуючим

діяльність

функції

є

інших

природним
систем,

що

забезпечують роботу скелетних м’язів [4].
Фізіологічна дія м’язової діяльності на організм не тільки стимулює
найважливіші його функції, але є і зворотний зв’язок: стомлення м’язів, що
виникає при інтенсивній або тривалій роботі приводить до припинення
навантаження, запобігає перенапруженню не тільки скелетних м’язів, але і всіх
систем забезпечення м’язової роботи, раніше всього апарату кровообігу,
регуляторних механізмів центральної і вегетативної нервової системи,
гуморальної регуляції.
Адаптація до фізичних навантажень, що розвивається при систематичному
тренуванні, включає морфологічні і функціональні зміни, як в м’язовому
апараті, так і в системах забезпечення м’язової діяльності. Адаптація м’язів
виявляється у фізіологічній гіпертрофії м’язової тканини, розвитку капілярної
мережі, колатерального

кровообігу, поліпшенні

м’язового метаболізму,

збільшенні сили, витривалості м’язів, швидкості м’язового скорочення.
Кількість капілярів (і розрахунку на м’язове волокно) в тренованих м’язах
зростає в два рази, а анастомозів – більш ніж в три рази [3; 5].
Під впливом регулярного тренування вже на п’ятому тижні кровотік в
активних м'язах зростає в півтора рази. Прояви адаптації серцево-судинної
системи:

робоча

гіпертрофія

серця,

економізує

серцевої

діяльності

(уповільнення частоти серцевих скорочень, поліпшення регуляції нагнітальної
функції серця в умовах спокою і при функціональних навантаженнях), відносне
пониження артеріального тиску.
Таблиця 1.
Вплив фізичної активності на організм
Фізіологічні системи і
показники
життєдіяльності

Зміни, обумовлені тренуванням
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Зміни при недоліку рухової
активності

організму
М’язова система

Збільшення
(гіпертрофія)

маси

м’язів Зменшення
м’язової
(атрофія або інволюція).

маси

Вегетативна нервова
система

Відносна
ваготонія:
зняття Відносна симпатиконія: напруга
напруги
нервової
системи, нервової системи, “ерготропна”
“трофотропна”
установка установка обміну речовин.
обміну речовин

Серцево-судинна
система

Та, що економізує роботи серця
–
збільшення
об'єму
наповнення, зниження частоти
пульсу і артеріального тиску,
послаблення системи кровообігу
(особливо при видах спорту з
переважним
розвитком
витривалості)

Та,
що
економізує
не
розвивається, унаслідок чого
підвищується “знос” серцевосудинної системи

Холестерин сироватки
крові

Зниження

Підвищення

Цукор крові

Збільшення включення в обмін. Зменшення включення в обмін.
Поліпшення
пристосованих Погіршення
пристосованих
реакцій
реакцій

Маса тіла

Зменшення за рахунок зниження Збільшення
за
рахунок
маси жирової тканини
збільшення
маси
жирової
тканини, що виникає у випадку,
якщо не створюються умови для
різкого зменшення доставки
живильних речовин

Адаптаційні зміни виникають і в інших системах організму. Дані про
вплив на організм фізичної активності приведені в таблиці 1.
Висновок. При оздоровчому тренуванні необхідно: кваліфіковане рішення
питання про фізичні можливості організму і організація такого режиму фізичної
активності, при якому навантаження по своєму характеру і інтенсивності
відповідали б фізіологічним параметрам (стать, вік, фізичний розвиток),
фізичній підготовленості і клінічному стану осіб, що тренуються; виявлення
ранніх проявів невідповідності тренувальних навантажень фізичному і
клінічному стану організму і корекція рухового режиму в процесі тренування.
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Derkach V. M., Borovik V.D., Knyaz N.V. Value of physical loading in the
process of adaptation of organism
Adaptation of organism is a complex concept which includes development of the
adjusted reactions in different organs and systems. At the estimation of the state of
health of people take into account development of physical possibilities not only,
namely, to execute ability intensive physical work, but also displays of adaptation of
organism to loadings on different functional levels.
Key words: physical loading, reactions, cardiovascular and respiratory system,
respiratory system.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
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Деркач В.Н., Сокол О.В., Косенчук В.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
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В настоящее время возросла роль различных средств, способных
обеспечить

высокую

работоспособность

спортсменов,

эффективное

протекание восстановительных и адаптационных процессов. Если эти
средства являются дополнением к рационально построенной системе
подготовки и естественно включаются в нее, то они стимулируют рост
спортивного мастерства.
Ключевые слова: спорт, утомление, работоспособность, восстановление.
В настоящее время в современном спорте существуют нагрузки на пределе
физических возможностей человека и его спортивной работоспособности.
Граница физической работоспособности определяется оптимальными уровнями
продукции

и

утилизации

энергии,

необходимой

для

осуществления

двигательных действий в любом виде спорта. Ведущими факторами, от
которых зависит продукция и утилизация энергии, являются генетическая
обусловленность и тренировка. Наследственность обеспечивает организм
определенными возможностями энергопродукции. Для достижения успеха в
спорте необходимо максимализировать или же контролировать способность
производить энергию и использовать ее наиболее эффективным образом. Даже
если человек родился с природными задатками спортсмена высокого класса,
ему все равно необходимо напряженно тренироваться, чтобы реализовать
заложенный

потенциал.

Эффективной

реализации

этого

потенциала в

значительной мере способствует ставшая за последние годы связь науки со
спортом. Спортивные физиологи исследуют различные методики спортивной
тренировки и особенности питания, чтобы найти пути повышения спортивной
работоспособности;

спортивные

психологи

используют

достижения

психологической науки для того, чтобы сдвинуть психологические барьеры
физической

работоспособности;

инженеры

и

биомеханики

изучают

оптимальные пути выполнения техники спортивных упражнений. Многие из
этих научных исследований направлены на поиски возможностей ослабления
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влияния

факторов,

препятствующих

повышению

физической

работоспособности человека.
Существуют

три

основные

группы

барьеров,

препятствующих

достижению высокого уровня спортивной работоспособности, но которые в
определенной

степени

можно

контролировать:

физиологические,

психологические и биомеханические.
Физиологические барьеры ограничивают возможность энергопродукции.
Психологические

препятствуют

Биомеханические

лимитируют

возможности
возможность

управлять

использовать

энергией.
энергию

с

наибольшей эффективностью. Эти три группы барьеров могут быть связаны
между собой. Психологический барьер на физическую работоспособность
может зависеть от уровня энергопродукции в физиологических процессах и
может также изменить эффективность утилизации энергии.
Современные представления о здоровом образе жизни, экстремальных
жизненных ситуациях, современных методах и методиках подготовки
высококвалифицированных
использования

спортсменов,

актуальным

медико-биологических средств и

является

методов.

По

вопрос
мнению

специалистов во многих видах спорта спортсмены достигли близких к
предельным параметрам тренировочных нагрузок. Спортсмены тренируются на
пределе своих функциональных возможностей, балансируя между высшей
спортивной формой и опасностью перенапряжения систем организма и
возникновения патологических явлений. В связи с этим, после физических
нагрузок,

первостепенное

значение

имеет

нормализация

работы

всех

функциональных систем организма (Б. С. Гиппенрейтер, А. А. Бирюков, К. А.
Кафаров, В.М.Волков, В.У.Аванесов, В. В. Розенблат, В. М. Дьячков, В. Д.
Моногаров, Н. Д. Граевская, А. З. Колчинская, В. П. Зотов, Р. Д. Сейфулла и др.).
Возрастает интерес к спорту со стороны фармакологических компаний,
разрабатываются

и

применяются

новые

лекарственные

препараты

оптимизирующие физическую работоспособность. Так, в мировой практике с
80-х годов прошлого столетия широкое применение нашли препараты
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метаболического типа действия, представляющие собой промежуточные,
естественные для организма, продукты обмена веществ. Однако, публикации,
посвященные такого рода препаратам, по понятным причинам, попадают в
периодическую литературу со значительным опозданием, работы, которые
проводятся в этом направлении, как правило, широко не афишируются. При
кажущемся обилии, в перечне разрешенных к применению в Украине
препаратов, список средств, оказывающих непосредственное влияние на
различные параметры физической работоспособности, довольно ограничен.
В

повседневной

жизни

населения

развитых

стран

широкое

распространение получили так называемые пищевые добавки, Это вещества, в
состав которых входят витамины, микроэлементы, незаменимые аминокислоты,
жирные кислоты, пептиды, регуляторы роста и т. д. На Украине рынок этих
добавок, хотя и имеет место, однако не имеет соответствующей базы. Кроме
того, в силу известных причин население Украины, в основной массе,
проживает

в

экологически

неблагоприятных

условиях

и

имеет

несбалансированный пищевой рацион. В результате, выросший в таких
условиях человек не в полной мере имеет соответствующие метаболические
возможности для полноценного проявления своего потенциала.
В последние годы стало особенно заметно, что специалисты, работающие в
различных видах спорта, все чаще начали использовать большое количество
разнообразных

фармакологических

препаратов

для

восстановления

и

стимуляции работоспособности у спортсменов. Уровень развития современного
спорта, те перегрузки, которые испытывают спортсмены, настолько высоки, что
попытки вообще отказаться от использования лекарственных препаратов
отражают воззрения даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Рынок
мировой фармакологической промышленности настолько велик, что подобрать
максимально эффективные и необходимые в тот или иной период спортивной
деятельности лекарственные препараты является довольно трудной задачей.
Чтобы защитить организм спортсмена, следует знать специфику действия
лекарств в организме в момент выполнения работы в разных режимах
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мощности, помнить, что фармакологические средства отличаются по своим
проявлениям в организме спортсмена и у нетренированных или больных
людей. Необходимо четко знать фармакодинамические параметры, то есть
индивидуальные

механизмы

фармакокинетические,

судьбу

действия

отдельных

лекарственного

вещества

препаратов,
в

организме

(транспорт, связь с белками, рецепторными молекулами, биотрансформацию,
пути элиминации), а также особенности рационального комбинирования
препаратов из одной или из разных групп.
В.У. Аванесов определил факторы, обуславливающие необходимость
планомерного использования различных средств и методов восстановления в
спортивной тренировке
Безусловно, речь может идти только о средствах:
- восстановления и повышения спортивной работоспособности;
- профилактики утомления и перенапряжения отдельных функциональных

систем и звеньев организма спортсменов;
- профилактики травматизма;
- лечения нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата и нервно-

мышечных структур.
Использование фармакологических средств восстановления способствует
повышению суммарного объёма тренировочной работы в занятиях и
интенсивности выполнения отдельных тренировочных упражнений, даёт
возможность сократить паузы между упражнениями, увеличить количество
занятий

с

большими

нагрузками

в

микроциклах.

Так,

направленное

использование восстановительных средств, органически увязанное с величиной
и характером нагрузок в тренировочных занятиях, позволяет увеличить объём
нагрузок в ударных микроциклах на 10-15% при одновременном улучшении
качественных

показателей

тренировочной

работы.

Систематическое

применение этих средств способствует не только приросту суммарного объёма
тренировочной работы, но и повышению функциональных возможностей

324

систем энергообеспечения, приросту специальных физических качеств и
спортивного результата (В. Н. Платонов).
Напряженная

и

длительная

физическая

нагрузка

обязательно

сопровождается той или иной степенью утомления, которое, в свою очередь,
вызывает процессы восстановления, стимулирует адаптационные перестройки в
организме. Соотношение утомления и восстановления и есть, по существу,
физиологическая основа процесса спортивной тренировки.
Проблема

утомления

считается

актуальной

общебиологической

проблемой, представляет большой теоретический интерес и имеет важное
практическое значение для деятельности человека в труде и спорте (И. М.
Сеченов, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский, Г. В. Фольборт, А. В. Хилл, В. В.
Розенблат, В. Д. Моногаров и др.)
Утомление рассматривается, как состояние организма, возникающее
вследствие выполнения физической работы, и проявляющееся:
- во временном снижении работоспособности;
- в ухудшении двигательных и вегетативных функций, их дискоординации;
- в появлении чувства усталости.

Заслуживают внимание приемы и методы воздействия на организм
спортсмена, которые имеют под собой рациональную физиологическую основу,
базируются на научном подходе к использованию лекарственных средств и
подразумевают максимальную защиту здоровья спортсмена от побочных
эффектов. Неграмотное и бездумное использование фармакологических
препаратов не только не оказывает положительного эффекта, но наносит порой
непоправимый вред здоровью спортсмена и репутации вида спорта которым он
занимается.
Решение спортивных задач в некоторой степени объясняет существование
механизмов взаимодействия организма человека и лекарственных препаратов,
совместно с методами и средствами тренировки. Фармакологические средства
необходимо применять с учетом факторов, влияющих на функционирование
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организма. Только в этом случае будет достигнут максимальный полезный
эффект, а возможные негативные реакции будут минимизированы.
Выводы. В современном спорте нашло применение огромное количество
лекарственных средств из самых разных фармакологических групп. Их
объединяет то, что они тем или иным образом влияют на обмен веществ в
организме. В общем и целом, все они ускоряют темпы метаболизма, тем самым
приводя к повышению эффективности спортивной тренировки и сокращению
сроков достижения желаемых результатов.
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Деркач В.Н., Сокол О.В. Лікарські препарати в сучасному спорті
В даний час зросла роль різних засобів, здатних забезпечити високу
працездатність спортсменів, ефективне протікання відновних і адаптаційних
процесів. Якщо ці кошти є доповненням до раціонально побудованій системі
підготовки і природно включаються в неї, то вони стимулюють ріст
спортивної майстерності.
Ключові слова: спорт, стомлення, працездатність, відновлення.

Derkach V.N., Socol O.V., Kosenchuck V.A. Drugs in modern sports
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Currently, increased the role of the various tools that can provide the high
performance athletes, effective course of restoration and adaptation processes. If
these funds are in addition to rationally constructed system of training and naturally
into it, they stimulate the growth of sportsmanship.
Key words: sport, fatigue, capacity, renewal.

КВАЛІМЕТРИЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ РІВНЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
УДК 378.145:796.015
Мухін Є.О., Семенов А.С., Косенчук В.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Висвітлено результати досліджень, проведених викладачами кафедри
фізичного виховання та спорту Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова по розробці та впровадженню системи контролю за
рівнем навчальних досягнень студентів з фізичної культури (зокрема аеробіки
та атлетичної гімнастики) за допомогою кваліметричного вимірювання
Ключові

слова:

кваліметрія,

вимірювання,

квалітологія,

аеробіка,

атлетична гімнастика
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій
Інтеграція України до Європейського освітнього простору вимагає
реалізації конкретних заходів, що мають принести відчутні результати у сфері
вищої освіти. Важливим завданням ВНЗ по підготовці фізично здорових
майбутніх спеціалістів належить фізичному вихованню студентів. Тому досить
актуальною проблемою є вироблення системи контролю за якістю навчальних
досягнень студентів з названої дисципліни. Предметом оцінювання та
контролю є такі рівні: теоретико-методична підготовленість, розвиток основних
рухових якостей (фізичної підготовленості), засвоєння техніки фізичних вправ.
Оскільки процес фізичного виховання студентів в університеті відбувається
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засобом поділу на спеціалізації, пропонуємо розглянути це питання на прикладі
аеробіки та атлетичної гімнастики.
Питання контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів є
актуальним, оскільки під час сумарного оцінювання необхідно враховувати, те,
що вагомість окремих вправ у фізичній підготовці особистості є неоднаковою.
Метою дослідження є розробка та впровадження у навчальний процес
ВНЗ системи контролю за рівнем навчальних досягнень студентів з фізичної
культури за допомогою кваліметричного вимірювання.
Методи дослідження: отримання ретроспективної інформації – аналіз і
узагальнення

спеціальної

науково-методичної

літератури;

педагогічне

спостереження; математична статистика; експертна оцінка; кваліметрія.
Дослідження проводилось за участю студентів різних спеціалізацій
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Виклад основного матеріалу.
Проблема вимірювання і оцінювання результатів навчальної діяльності
студентів є однією з важливих у педагогічній діяльності викладача фізичної
культури. Вирішення цієї проблеми потрібне для оцінки ефективності
використання педагогічних інновацій і технологій у навчальному процесі.
Значна частина випадкових факторів пливає на результати навчальної
діяльності,

і

це

призводить

до

того,

що

неможливо

передбачити

результативність навчання кожного окремого студента.
Останнім

часом

науковці

(Г.В.Гутник,

А.Г.Бермус,

В.Панасюк,

Л.Зацерковна) розглядають якість освіти з позицій квалітології – триєдиної
науки, що включає теорію якості, теорію оцінки якості (кваліметрія) і теорію
управління якістю.
Саме контроль знань, умінь і навичок студентів є основним елементом
якості освіти. Щоб бути використаними з тією чи іншою метою, результати
оцінки повинні мати такі якості:
- чітко відповідати програмі викладання;
- бути об’єктивними і стабільними;
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- бути економічно вигідними (час, наукові сили, кошти на їх розробку і
проведення повинні бути доступні).
Найбільш ефективнім сьогодні для визначення рівня навчальних досягнень
студентів є кваліметричний підхід, розроблений Г.В.Єльніковою, коли кожен
бал, отриманий студентом, має свою вагомість, і за формулою вираховується
кваліметричний

показник,

який

відповідає

частковому

вираженню

відповідності освітнього процесу бажаному результату.
Кваліметрія – термін, утворений від латинського “qualitas” – якість (який за
якістю) та “metreo” - вимірювання. Вимірюванням будь-якої фізичної величини
називається операція, в результаті якої визначається, у скільки разів ця
величина більша (або менша) від іншої величини, прийнятої за еталон.
Проводячи вимірювання, ми отримуємо результат, показаний студентом під час
виконання вправ (складання нормативів) при поточному, заліковому або
семестровому контролі.
Отже, підсумкова оцінка з навчальної дисципліни є складовою оцінки
якості підготовки фахівця. В основу системи оцінювання знань, умінь та
навичок студентів покладено принципи кваліметрії, які зумовлюють науково
обґрунтовані підходи оцінки, упорядкування та обліку навчальних досягнень
студентів з фізичної культури протягом вивчення цієї дисципліни. Викладачеві
у навчальному матеріалі, що підлягає контролю, доцільно виявляти елементи
змісту за двома складовими: теоретичною та практичною (операційно-дієвою).
Таким чином, з’являється можливість якісного структурування та моделювання
навчального матеріалу, а також чіткого і конкретного визначення змісту
модулів та обсягу знань і умінь, що підлягатимуть оцінюванню.
Головну увагу на заняттях з фізичного виховання слід приділити
визначенню рівня фізичного розвитку особистості, що складається з набору
тестових вправ.
Для визначення вагомості факторів кваліметричного вимірювання на
заняттях з фізичної культури методом Дельфи було обчислено вагомість
критеріїв фізичного розвитку студентів (на прикладі занять з аеробіки та
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атлетичної гімнастики)
Рівень фізичного розвитку студентів спеціалізації “Аеробіка”
Таблиця 1
Критерій
Згинання та розгинання рук в упорі
лежачи
Згинання тулуба
Піднімання тулуба з положення лежачи
на спині
Присідання на одній нозі зі спиранням
на гладку стінку
Стрибки зі скакалкою
Сума

Рівень

фізичного

1
1

2
5

3
3

4
2

сума
11

Вагомість
0,18

2
3

4
3

4
1

1
5

11
12

0,18
0,20

4

2

2

4

12

0,20

5
15

1
15

5
15

3
15

14
60

0,24
1,0

розвитку

студентів

спеціалізації

“Атлетична

гімнастика”
Таблиця 2
Критерій
Присідання зі штангою
Жим штанги від грудей лежачі на
горизонтальній лаві
Підтягування на перекладині
Піднімання тулуба в сід на уклонній
лаві
Утримання прямого кута в висі на
перекладині
Сума

1
1
2

2
5
4

3
3
4

4
2
1

сума
11
11

Вагомість
0,18
0,18

3
4

3
2

1
2

5
4

12
12

0,20
0,20

5

1

5

3

14

0,24

15

15

15

15

60

1,00

Для оцінки рівня фізичного розвитку студентів ми ставили часткові оцінки
відповідності кожному критерію в моделі та рівень розвитку визначали за
такою шкалою:
1. Низький, якщо загальна оцінка становила в інтервалі від 0 до 0,5
2. Середній, якщо загальна оцінка становила в інтервалі від 0,51 до 0,55
3. Достатній, якщо загальна оцінка становила в інтервалі від 0,66 до 0,75
4. Високий, якщо загальна оцінка становила в інтервалі від 0,76 до 1,00
Після вимірювання звели дані в таблицю і встановили періодичність цих
вимірювань.
Для визначення й оцінювання рівня технічної підготовленості студентів
для занять з аеробіки, атлетичної гімнастики доцільно, на нашу думку,
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використовувати інтегральне оцінювання якості. Відповідно до першого
принципу кваліметрії, кожна складна якість має складатись з кількох рівнів.
Інтегральне оцінювання якості має дворівневу структуру. Перший рівень –
оцінки за виконання окремих вправ. Другий – сукупність оцінок окремих
компонентів (рухів), які складають комплекс. У практичній діяльності
визначення й оцінювання якості виконання технічного прийому більш зручне,
якщо фіксується наявність (відсутність) помилок. Тому на другому рівні слід
спочатку оцінювати помилки, а потім від максимальної оцінки відняти оцінку
помилки. Відповідно до принципів кваліметрії, кожна властивість, що складає
певну якість, визначається двома числовими показниками:
1) Показником міри виразності цієї властивості Мij
2) Показником вагомості цієї властивості серед інших властивостей
відповідного рівня, тобто силою впливу на властивість вищого рівня Аij
Сумарна оцінка всіх помилок, наявних під час виконання окремої j-ї
вправи (на другому рівні) може бути визначена за формулою:
(1)
де n- кількість можливих помилок, які визначені попередньо і фіксуються у
виконавця, Опомj – сумарна оцінка помилок, допущених під час виконання j-ї
вправи, умова нормування:
(для відносної шкали)

(2)

(для 100-бальної шкали)
Отже, оцінка техніки виконання окремої вправи визначається зі
співвідношення
(для відносної шкали)

(3)

(для 100-бальної шкали)
Інтегральна оцінка якості технічної підготовленості визначається за
формулою:
(для відносної шкали)

(4)

де m – кількість вправ, які складають комплекс й підлягають вивченню та
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контролю на певному етапі навчання, умова нормування:
(5)
Для реалізації кваліметричного підходу під час оцінювання виконання
комплексу вправ необхідно дотримуватись виконання таких дій:
- визначити вправи, які складають комплекс для окремої вікової групи
студентів;
- для кожної із вправ визначити типові помилки, яких можуть допустити
студенти;
- методом експертної оцінки визначити коефіцієнти вагомості помилок у
кожній вправі Aij, та коефіцієнт вагомості окремої вправи Aj;
- установити міру виразності помилки Мij;
- за формулою 3 обчислити кількість балів за виконання кожної окремої
вправи;
- за формулою 4 визначити інтегральну оцінку технічної підготовленості
Технологія оцінювання виконання вправ буде зручною у використанні,
якщо із зазначеної послідовності викладач виконуватиме лише останні три дії.
Процедура

визначення

міри

виразності

прояву

помилок

здійснюється

безпосередньо під час оцінювання окремої вправи (Мij =0, якщо немає помилки;
Мij = 1, якщо є помилка)
Висновки. Ефективність підготовки майбутніх спеціалістів з фізичної
культури залежить від дієвого контролю за рівнем засвоєння ними визначених
вмінь і навичок. Одним із раціональних підходів до цього контролю може бути
використання кваліметричного вимірювання.
Подальше дослідження проблеми дозволить розробити тренувальні
програми, впровадження яких в навчальний процес підвищить ефективність
підготовки молоді до здорового життя.
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as the way of studying level control of student’s achievement in physical training
This article shows us the results of achievements that were made by the teachers
of sport and physical training chair of National university of ship-building of
Makarov on establishment the system of control the level of students studying
achievement of physical training (aerobics and athletically gymnastics) with the help
of qualimetrical dimension.
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ПАРАМЕТРИЧНА

МОДЕЛЬ

ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНОГО

МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СПОРТ”
УДК 37.013
Рощіна С.М., Рощін І.Г.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
У статті розглядаються питання моделювання процесу формування
професійного мовлення студентів гуманітарного інституту. Наведено
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характеристики професійного мовлення педагога з різних точок зору,
розглянуто вимоги до його мовленнєвої діяльності.
Ключові

слова:

професійне

мовлення

студентів,

характеристики

мовлення, модель формування професійного мовлення майбутніх спеціалістів
галузі фізична культура і спорт.
Актуальність. Студентам вищого навчального закладу, покликаним стати
в

майбутньому

тренерами,

діячами

спортивного

руху,

визначними

особистостями в українському спорті, представляти його на міжнародній арені
чи в середній школі, потрібно вже з першого року навчання вміти ясно й точно
висловлювати думки, правильно вимовляти слова, вживати нормативні
наголоси, при потребі користуватися відповідними словниками, впроваджувати
у вжиток українську спортивну термінологію.
Постановка проблеми. Однією з провідних умов ефективної підготовки
студентів фізкультурного профілю до професійної діяльності є формування в
них українського професійного мовлення. Метою цієї статті є розкриття змісту
параметричної

моделі

формування

професійного

мовлення

студентів

спеціальності “Спорт” гуманітарного інституту, побудованої на підґрунті
змістовного підходу.
Аналіз останніх досліджень. Значна кількість науковців і практиків
упродовж багатьох десятиліть намагається з’ясувати особливості мовлення,
аспекти та умови його формування і розвитку. Так, зміст понять “мова” і
“мовлення” (зокрема професійне, ділове) вивчали такі дослідники, як Л.
Булаховський, В. Виноградов, В. Гумбольдт, О. Мельничук, О.Потебня, В.
Русанівський, П. Фортунатов. Якості мовлення, що характеризують його не
тільки з нормативного, але й комунікативного боку і забезпечують формування
мовленнєвої компетенції особистості, розглядали Б.Головін, М.Жовтобрюх, М.
Кожина, І. Олійник, М. Пентилюк та ін. Характеристика методів навчання
професійного мовлення надана у доробках Н. Бабич, Г. Ващенко, Ф. Буслаєва,
М. Ілляша, Ю. Мальованого, О. Потебні, М. Успенського, С. Чавдарова, В.
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Шляхової, Л. Щерби. Вивчення наукової літератури з окресленої проблеми
показало, що останнім часом у методиці навчання української мови в
гуманітарних інститутах зі студентами, що навчаються за спеціальністю
“Спорт” спостерігається неабиякий інтерес до питання формування ділового
мовлення майбутніх спеціалістів, про що свідчать спеціальні дослідження
Б.Шияна, Г. Михайлинина, М. Мартинюк, Б. Якимовича.
Мовознавці та лінгводидакти мовлення трактують як “сукупність
мовленнєвих дій, мета яких випливає із загальної мети спілкування (передача
або обмін інформацією)” [2; 4; 7]. Аналіз численного масиву наукових доробок
з означеної проблеми показує, що визначень поняття “професійне мовлення”
існує декілька. Тому ми розглянемо його зміст і структуру з кількох позицій:
по-перше, як складову професійної компетентності ; по-друге, як структуру
одиницю професійної діяльності; по-третє, як спілкування – процес обміну
думками у певній галузі знань, в якому б вигляді (усному чи писемному) він не
здійснювався; по-четверте, як функціональну дійсність мови в усіх її
матеріальних і ситуативних формах.
За сучасними поглядами, професійне мовлення студента – це складова
його професійної компетентності, яка охоплює такі структурні компоненти:
мовленнєві знання, знання змісту і характеристик професійно-оптимального
висловлювання, мовленнєві вміння та навички, які пов’язані з перцептивнорефлексивними, емпатійними, комунікативними здібностями та активним
слуханням, функціонування яких відбувається на трьох рівнях: пізнавальному,
поведінковому та емоційному [13].
У структурі знань, що складають основу професійного педагогічного
мовлення студентів фізкультурних спеціальностей зазвичай виокремлюють такі
групи: загальні, фахові (предметні), мовних норм і правил, психологопедагогічні. До найважливіших умінь, що складають основу професійного
мовлення педагога, відносять уміння:
створювати письмові тексти різних стилів і типів, різних жанрів;
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вести діалог, дотримуючись вимог мовного етикету в різних життєвих
ситуаціях (під час спортивних змагань, у ситуації безпосереднього спілкування
на зборах, виробничих засіданнях, ділових зустрічах, у тренувальному процесі);
створювати усні монологічні висловлення (виступати на семінарах та
практичних заняттях, робити доповіді на студентських конференціях; ділитися
досвідом в процесі тренерської практики, почутим, пережитим; висловити своє
відношення до обговорюваного питання, давати певні роз'яснення інформації і
т.д.);
адекватно сприймати на слух діалог і монолог, що передбачає
зосередження уваги на осмисленні висловлення (теми, фактів, доказів,
головного і другорядного, логіки викладу), використання різних прийомів
фіксації почутого (запис ключових слів, плану висловлення, статистичних
даних) у залежності від комунікативного завдання (участь у дискусії, передача
інформації іншому, використання їхній у своїй роботі);
користуватися різними видами читання.
Навички професійного мовлення студентів формуються у процесі
виконання

мовленнєвих

дій,

спрямованих

на

виконання

граматичних

(морфолого-синтаксичних) завдань. Щоб стати навичкою, мовна дія має набути
певних якостей, серед яких найважливішим є її гнучкість, автоматизованість,
стійкість. Для визначення рівня професійного мовлення важливе значення має
сформованість репродуктивної навички (лексичної, морфолого-синтаксичної,
стилістичної) як однієї з передумов формування уміння висловлювати свої
думки в усній та писемній формі.
Мовленнєва діяльність, як і будь-яка інша, складається з системи дій, а
кожна дія має свій операціональний склад, тобто складається з операцій –
“способів здійснення дій” [14]. До найважливіших дій мовленнєвої діяльності,
які ведуть до формування структури комунікативних навичок, відносять:
роботу

артикуляційного

та

фізіологічного

апаратів,

мислення,

емоційновольової сфери, психіки та пам’яті. Якщо операціональний склад
мовленнєвої дії може змінюватися залежно від умов спілкування, то структура
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мовленнєвої діяльності незмінна і складається з фаз орієнтації, планування,
реалізації та контролю.
Професійне мовлення студента, як комунікативна діяльність має предмет,
мету, засоби, продукт. З огляду на зміст професійно-посадових обов’язків
спортсмена, погоджуючись з академіком І.Зимньою [8], предметом мовленнєвої
діяльності вважаємо думку; її метою – встановлення контакту (взаємодію) із
слухачем; продуктом – мовленнєве висловлювання (фраза, текст), а засобом –
мову. Виходячи з функцій мови, визначаємо наступні обов'язкові компоненти
мовленнєвої діяльності: адресант (той, хто говорить); адресат (той, для кого
мова призначена); повідомлення, що адресант посилає адресату; контекст –
зміст повідомлення; код – визначена знакова система, загальна для адресанта й
адресата; контакт – фізичний канал і психологічний зв'язок між адресантом і
адресатом, необхідні для того, щоб здійснювати комунікацію [7].
Мовлення студена пристосоване для розв’язання специфічних завдань, що
виникають у спортивній діяльності, спілкуванні. На підставі аналізу
теоретичних доробок [2; 16] та практики навчання у ВНЗ можна говорити про
наступні професійні особливості мовленнєвої діяльності, а саме:
а) викладач спеціально організовує цю діяльність, керує нею залежно від
умов педагогічного спілкування;
б) кінцевим результатом такої діяльності є досягнення гуманістично
спрямованої мети, пов’язаної з вихованням студентської молоді;
в) добір мовних і мовленнєвих засобів здійснюється залежно від потреб,
завдань взаємодії викладача із студентами; їх ефективність прогнозується;
г) мовленнєва діяльність педагога в реальній ситуації спілкування
будується на відтворенні (рефлексії) стану, поведінки, реакції студентів, вона
регулюється змістом зворотної інформації, яку отримує викладач;
д) мовлення викладача є предметом педагогічного аналізу та самоаналізу,
рушійною силою самовдосконалення.
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Вимоги до якостей професійного мовлення студента зумовлені насамперед
функціями, які воно виконує в спортивній та навчальній діяльності. На нашу
думку, головними серед них є:
а) комунікативна – встановлення і регуляція стосунків між викладачем і
студентами, забезпечення гуманістичної спрямованості навчального процесу;
б) психологічна – створення умов для забезпечення психологічної свободи
студентів, вияву індивідуальної своєрідності їх особистостей;
в) пізнавальна – забезпечення повноцінного сприймання навчальної
інформації, формування у студентів особистісного, емоційно-ціннісного
ставлення до знань;
г) організаційна – забезпечення раціональної організації навчальнопрактичної діяльності студентів.
Спілкування, як вид мовленнєвої діяльності – тонкий, багатоплановий
процес встановлення і розвитку міжособистісних контактів, обумовлений
спільним життям, діяльністю людей, їх відносинами, які складаються з
найрізноманітніших приводів [8; 17]. Спілкування є складовою частиною
професійної діяльності студентів незалежно від його спеціалізації. Будучи
обов’язковим компонентом праці, спілкування є умовою, без якої неможливе
пізнання людьми дійсності, формування в них емоційного відгуку на неї.
Мовлення студентів спеціальності “Спорт” в усній формі реалізується у
таких різновидах – монолозі (монологічне мовлення), діалозі (діалогічне
мовлення) та полілозі (групове спілкування). Найпоширенішими формами
мовлення при цьому є розповідь, лекція, коментар, пояснення (правил, законів,
термінів тощо), розгорнуті оцінні судження під час суддівства (мотивація
оцінки знань, поведінки, позаурочної діяльності). Діалогічне мовлення студента
широко представлене в різного роду бесідах, що будуються у вигляді запитань і
відповідей. Мовлення студента у письмовій формі здійснюється при роботі з
різними документами, фаховій діяльності.
Не може професійне мовлення студентів гуманітарних спеціальностей
педагогічних ВНЗ бути безбарвним, словесно порожнім. Бідність лексики, як і
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зайве багатослів’я, не прикрашає професійне мовлення. Повнота думки
досягається не кількістю слів, а їх смисловою наповненістю, вагомістю.
Кожний предмет професійного мовлення і кожен співрозмовник вимагають
нетотожних мовних засобів для свого вираження. Тому професійне мовлення
повинно бути гнучким, адаптивним, стилістично виправданим, доречним у
просторову та часову вимірах.
Мовлення поділяється на відрізки – висловлювання, які мають певну
протяжність

і

членуються

на

самостійні

частини

(окремі

слова,

словосполучення, речення). Висловлювання характеризується смисловою
завершеністю,

синтаксично-фонетичною

цілісністю

та

інтонаційним

оформленням. Якщо висловлювання на певну тему хаотичні і безсистемні,
маємо справу із спонтанним мовленням; якщо висловлювання побудовані за
правилами певної мовної системи і послідовно об’єднані змістом, то мовлення є
зв’язним.
Зазначену вище

параметризацію

професійного

мовлення

студентів

спеціальності “Спорт” можна представити у вигляді структурних схем по
чотирьох представлених позиціях, які унаочнено на рисунках 1-4.
Професійне мовлення як складова професійної компетентності
знання
вміння
навички
досвід
загальні
фахові
мовленнєві
комунікативні професійно-комунікативної діяльності

Рис. 1. Схема компетентнісної моделі професійного мовлення
Мета
адресант

Професійне мовлення як складова професійної діяльності
предмет
засіб
продукт
адресат
повідомлення:
комунікація
символьний код,
канал, контекст

Рис. 2. Схема діяльнісної моделі професійного мовлення
Професійне мовлення як особистісна якість
артикуляційна
фізіологічна
психіка
система
система
- міміка
- голос
- свідомість
- жести
- мислення

Рис.3. Схема особистісної моделі професійного мовлення
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Професійне мовлення – як процес спілкування
за формою: за видом:
- усне
- монологічне
- письмове - діалогічне
- полілогічне

за емоційною за типом:
забарвленістю: - зв’язне
- яскраве
- спонтанне
- виразне

за стилем:
- офіційно-ділове
- наукове
- художнє
- публіцистичне
- розмовне

за якістю:
- правильне
- точне
- логічне
- доречне
- відповідне
- переконливе

Висновки та перспективи подальших досліджень. Процес формування
мовлення взагалі, на думку вчених-психологів, починається ще в ранньому
дитинстві (бо саме тоді закладається основа інтелекту), розвивається в
підлітковому віці та удосконалюється упродовж усього життя. Професійне
мовлення починає формуватися у вищому навчальному закладі і продовжується
під час виконання професійно-посадових обов’язків. Формування професійного
мовлення ґрунтується на теорії мовленнєвої діяльності, відповідно до якої воно
є тим вищим видом діяльності, що супроводжує будь-яку іншу діяльність.
Мовлення є інструментом професійної діяльності педагога, за допомогою
якого він розв’язує різні педагогічні завдання: складну тему робить цікавою, а
процес її вивчення – привабливим; створює щиру атмосферу спілкування,
встановлює контакт із студентами та іншими суб’єктами навчально-виховного
процесу, досягає взаєморозуміння з ними. Говорячи про професійне мовлення
студента, необхідно враховувати не тільки його процесуальні (лекція, бесіда,
доповідь тощо), але й непроцесуальні форми, в основі яких лежать прийняті у
професійному колективі правила мовної поведінки, стійкі етикетні формули
звернення, що відображають зовнішні прояви ставлення будь-якої людини до
оточуючих людей, до різних соціальних цінностей.
З урахуванням цього головною метою навчання професійного мовлення є
розвиток інтелекту, зокрема вербального; психічних (мислення, пам'ять,
свідомість, уява) та особистісних якостей (здебільшого комунікативноорганізаційних); артикуляційного апарату, тобто фізіологічних можливостей
індивіда;

мовленнєвих

навичок.

При

цьому

найголовнішою

умовою

професійного мовлення студентів педагогічних спеціальностей є взаємодія
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мовлення і мислення, оскільки людина повинна вміти правильно спланувати
своє мовлення – відшукати відповідні засоби для передачі задуманого змісту,
вміти забезпечити зворотній зв’язок.
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Roschina S.M., Roschin I.G. A параметрична model of forming of the
professional broadcasting of students of speciality is “Sport”
The questions of modelling the processes of formation professional speech of
students pedagogical universities. The characteristics of the professional teacher
speech from different perspectives, addressed the requirements for his work.
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РОЛЬ ГІМНАСТИКИ У ФІЗИЧНОМУ ВДОСКОНАЛЕННІ
УДК 796.41
Сокол О.В., Резніченко О.І., Кулін І.М.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Фізичні вправи і безпосередньо гімнастичні є кращим засобом підвищення
життєдіяльності і працездатності, а також оздоровлення і активного
відпочинку.
Ключові слова: гімнастика, ритмічна гімнастика, фізичне вдосконалення,
функціональна підготовленість.
Введення. У системі фізичного виховання гімнастика займає особливе
місце і є одним з основних засобів зміцнення здоров'я, фізичного розвитку,
гартування організму, формування життєво необхідних рухових умінь і навиків.
У спортивних іграх, єдиноборстві і інших видах спорту фізичні вправи
запозичені з життя і відрізняються природними для людини формами рухів, а в
гімнастиці вони, як правило, подобранны спеціально і створені штучно для
виборчого, найбільш цілеспрямованого впливу на організм.
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Обговорення інформації. Велика різноманітність гімнастичних вправ,
науково-розроблених методів і методичних прийомів їх впливу на людину
дозволяють успішно вирішувати задачу гармонійного фізичного розвитку
людей різного віку, підлоги і фізичної підготовленості [2].
Одними з головних завдань гімнастики є:
- гармонійний розвиток форм і функцій організму людини, направлене на
його всестороннє вдосконалення фізичних здібностей, зміцнення здоров'я,
забезпечення творчого довголіття;
- формування життєво важливих рухових умінь, навиків (зокрема
прикладних і спортивних) і озброєння спеціальними знаннями;
- виховання моральних, вольових і естетичних якостей.
За допомогою гімнастичних засобів і методів найуспішніше розвивається
уміння володіти своїм тілом, управляти його рухами, удосконалюються основні
рухові якості (сила, спритність, гнучкість, швидкість, витривалість) та інші.
Гімнастичні

засоби

мають

величезне

оздоровительно-гигиеническое

значення. Фізичні вправи і безпосередньо гімнастичні, є кращим засобом
підвищення життєдіяльності і працездатності, а також оздоровлення і активного
відпочинку. Гімнастика використовується не тільки як профілактичний засіб,
який укріплює здоров'я, але, що особливо важливе, гімнастика застосовується,
як активний засіб відновлення здоров'я в клінічних умовах у формі лікувальної
гімнастики [1].
Особливо велика роль гімнастики у фізичному вдосконаленні дітей.
Регулярні заняття гімнастикою найуспішніше вирішують завдання початкового
фізичного виховання, закладають міцні основи для розвитку фізичних якостей і
здібностей людини. Заняття гімнастичними вправами формують правильну
поставу, сприяють ритмічній узгодженій діяльності опорно-рухового апарату,
органів серцево-судинною, дихальної і інших систем, значно розширює
функціональні і адаптивні можливості організму людини.
Слід підкреслити, що перед гімнастичними вправами ніколи не ставилося
завдання

підвищення

загальної

фізичної
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працездатності

(загальній

витривалості)

і

вдосконалення

резервів

кардіореспіраторної

системи.

Гімнастичні вправи розглядаються як дієвий засіб розвитку таких рухових
якостей, як сила, швидкість, гнучкість і ін.
Разом з тим використання гімнастичних вправ так званим потоковим
методом у високому темпі з великим числом повторень у поєднанні з такими
циклічними вправами, як біг, стрибки, створює в організмі умови, аналогічні
тим, які виникають під впливом вправ циклічної спрямованості, тобто підсилює
процеси метаболізму, пов'язані з підвищеним споживанням кисню. У зв'язку з
цим ритмічну гімнастику (РГ) нерідко називають “аеробікою”. Проте, чисто
характер аероба роботи спостерігається за допомогою навантажень, що не
перевищують 50% від максимального споживання кисню (МСК). Робота
більшої потужності виконується, як правило, в змішаному анаеробному для
аероба і чисто анаеробному режимах [3].
Заняття РГ проводяться, як правило, з навантаженнями 65-90 % від
максимальних можливостей. Отже, робота при цьому носить змішаний
анаеробний для аероба, а для окремих осіб і чисто анаеробний характер.
Оскільки навантаження, що виконуються в анаеробному режимі, пов'язані з
надмірними зусиллями, то і рекомендації по використанню цієї форми занять
повинні бути строго диференційовані не тільки залежно від віку, але і від рівня
фізичного стану (РФС).
Заняття РГ проводяться, як правило, з навантаженнями 65-90 % від
максимальних можливостей. Отже, робота при цьому носить змішаний
анаеробний для аероба, а для окремих осіб і чисто анаеробний характер.
Оскільки навантаження, що виконуються в анаеробному режимі, пов'язані з
надмірними зусиллями, то і рекомендації по використанню цієї форми занять
повинні бути строго диференційовані не тільки залежно від віку, але і від рівня
фізичного стану (РФС).
Заняття РГ мають традиційну структуру: підготовчу (ввідну), основну і
завершальну частини. Приблизно на кожну частину відводиться відповідно 20,
70 і 10 % часу всього заняття.
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Ввідна частина є розминкою. Як правило, вона складається з нескладних
вправа для рук, тулуба і ніг: присідання з нахилами і одночасним рухом рук,
нахили, ходьба на місці з високим підняттям ніг і тому подібне
Основна частина відрізняється найбільшою інтенсивністю. Вона полягає
залежно від віку і РФС від 1 до 3 і більш за серії вправ, які є поєднанням
гімнастичних вправ з циклічними (біг, стрибки) і танцювальними рухами
Складність вправ з кожною серією збільшується. Для підвищення інтенсивності
навантаження можна використовувати обважнювачів.
Завершальна частина складається головним чином з вправ дыхательных і
направлених на розслаблення.
Найчастіше кожна вправа повторюється 36 разів: 8 повторень в кожну
сторону, потім по 4, 2 і 8 разів поперемінно [4].
Відповідно до ритмічних характеристик кожної серії вправ підбирається
музика в стилі диско, а також джазова, диксиленд, свінг, класична. Музичний
супровід повинен відповідати тривалості комплексу і інтенсивності вправ.
Музичний ритм організовує рухи, робить заняття емоційним. Високий
емоційний настрій може маскувати відчуття стомлення і дозволяє виконувати
інтенсивніші навантаження, ніж без музичного супроводу. Така невідповідність
може легко привести до фізичного перенапруження, а тому контроль за зміною
пульсу під час проведення занять РГ є надзвичайно важливим завданням. При
цьому важко погодитися з існуючими рекомендаціями про допустимість
підвищення ЧСС під час занять до максимальних значенні, оскільки це свідчить
про перевищення оптимальних зон тренувального режиму, які для осіб різного
віку знаходяться в значно меншому, в порівнянні з максимумом, діапазоні
значень ЧСС. Нижче представлені оптимальні зони тренувального режиму у
осіб різного віку. У зоні “оптимуму” хвилинний об'єм серця (ХОС)
збільшується за рахунок підвищення частоти серцевих скорочень (ЧСС) і
об'єму систоли (ОС). При подальшому зростанні ЧСС із-за різкого скорочення
часу діастоли серця, що обумовлює значне зменшення наповнення шлуночків
кров'ю, припиняється подальше збільшення ОС і підвищення ХОС відбувається
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тільки шляхом почастішання пульсу. Такий механізм збільшення ХОС є
неефективним і швидко приводить до стомлення. Більш того, підвищення ЧСС
під час занять до максимальних величин свідчить про досягнення граничної
інтенсивності навантажень, при яких, нерідко виникають ознаки неадекватної
реакції, що указує на неприпустимість їх застосування в оздоровчому
фізичному тренуванні. Тому інтенсивність навантаження в занятті не повинна
перевищувати 85 % від максимальних можливостей.
Дослідження
функціональних

ефективності
можливостей

РГ

показало

серцево-судинної

помітне

поліпшення

системи,

збільшення

споживання кисню, зростання загальної фізичної працездатності. При вивченні
результатів 6-місячних занять РГ у дівчат 18-20 років, що тренувалися при
ЧСС, що перевищують рівень ПАНО (160-170 в 1 мін), встановлено зростання
фізичної працездатності, збільшення серцевої продуктивності. Особливо
виражені сприятливі зміни виявлені в динаміці периферичної гемоциркуляції.
Реоргафічний індекс зріс з 0,64±0,025 до 0,89±0,039; пульсовою притока – з
(47,7±2,17) усл. ед. до (64,7±3,89) усл.ед.
Висновок. При рівних інтенсивності, тривалості і частоті занять в тиждень
ефект занять РГ і повільним бігом практично однаковий. Гімнастика, як
частина фізичної культури і спорту виконує важливі соціальні функції:
формування цілісною, всесторонньо фізично розвиненій особі, вольове і
моральне виховання, зміцнення і збереження здоров'я людей, раціональний
руховий режим, вдосконалення адаптаційних можливостей організму людини.
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Physical exercises and directly the gymnastic are the best mean of increase of
vital functions and capacity, and also making healthy and active rest.
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ СРЕДСТВАМИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
УДК 376.1 – 0.56.34 + 615.825
Тарасова А.К.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В статье подано теоретическое обоснование использования фигурного
катания в физическом воспитании детей с особенными потребностями.
Показаны перспективы использования фигурного катания в коррекции
психофизических отклонений у детей.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, фигурное
катание.
Современное общество ХХI века ставит перед нами много новых проблем,
среди которых проблема сохранения здоровья нации. Существует так же
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проблема организации детского досуга и формирования здорового образа
жизни с малых лет.
Важнейшую роль в гармоничном развитии подрастающего поколения
играет физическое воспитание.
Одним из популярных и массовых видов спорта является фигурное
катание на коньках. Фигурное катание – самый красивый и завораживающий
зимний вид спорта, история которого очень давняя [1].
Общая задача фигурного катания – формирование гармонично развитого,
ведущего здоровый образ жизни человека.
Педагогический опыт работы с аномальными детьми показал, что
формирование у них спортивных двигательных навыков является трудной
задачей. В отдельных случаях не удается достичь достаточной точности и
вариативности

выполняемого

упражнения,

вырабатываемые

спортивные

двигательные навыки оказываются косными, с большим трудом происходит их
перенос в новые условия (Мозговой В. М., 1997).
Фигурное катание как вид физического воспитания имеет большие
возможности для коррекции и совершенствования моторики индивида.
Большое число физических упражнений и вариативность их выполнения
позволяет
отдельного

производить отбор
случая.

Это

целесообразных

обуславливает

их

сочетаний

для

преимущество

каждого
перед

восстановительной трудотерапией.
Исследования образования сложных двигательных навыков у детей с
ограниченными возможностями имеет большое практическое значение.
Проблемы всестороннего воспитания и развития личности детей с
ограниченными возможностями здоровья освещались в работах ряда учёных:
Л. С. Выготского, Т. А. Власовой, В. П. Кащенко, В. В. Лебединского,
Ю. А. Костенкова, Н. Н. Малофеева, И. И. Мамайчук, М. М. Мастюковой,
С. М. Миловской, М. Монтессори, Л. П. Носковой, И. П. Подласого, A. M.
Прихожан, К. А. Семёновой, В. А. Сластёнина и др.
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Практически воплощается идея возможности интеграции с ограниченными
возможностями

в

общество

здоровьесберегающей

среды

здоровых

обучения,

сверстников,

позволяющей

создания

выработать

у

воспитанников способность к полноценной жизни в современных условиях
(Д. А. Быков, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. В. Лобанова, А. Р. Маллер,
B. C. Мухина, В. И. Селиверстов, С. Н. Шаховская, Л. М. Шипицина, и др.).
Разработаны

вопросы,

связанные

с

лечебно-педагогической

направленностью средств музыки и движениями лиц с нарушениями функции
речи и слуха (В. А. Гринер, Л. Н. Комиссарова, Е. Н. Кузнецова, З. Е. Пунина,
Н. А. Рычкова, Н. С. Самойленко, Г. Р. Шашкина, Е. Ф. Шершнева, Е. З. Яхнина,
и др.).
Однако в реальной практике проблеме внедрения фигурного катания в
коррекционное физическое воспитание детей с ограниченными возможностями
внимания практически не уделялось. Чем и обусловлена актуальность нашего
исследования.
Целью

исследования

является

выявление

специфики

процесса

оздоровительной тренировки детей с ограниченными возможностями.
В исследованиях применялся

теоретический

анализ и обобщение

отечественной и зарубежной литературы и опыта работы специалистов,
педагогические наблюдения.
В ходе организации исследования на первом этапе нами осуществлялся
анализ

литературных

источников,

практической

работы

тренеров,

педагогические наблюдения, направленные на выявление особенностей
тренировочного

процесса

фигурного

ограниченными

возможностями,

катания

освоения

ими

на

коньках

основ

детей

с

хореографии

и

общефизической подготовки и ледовой подготовки.
Занятия проводились в школе фигурного катания “Снежинка” г. Николаев с
группой детей с ограниченными возможностями 3 раза в неделю по 1 часу.
Составляющей фигурного катания являются сложно-координационные
упражнения выполняемые под музыку на льду. Рассмотрим влияние этих
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составляющих на организм ребенка с ограниченными возможностями по
отдельности.
Недостаточность движений либо чрезмерная возбудимость не только
усугубляет любое заболевание и приводит к патологии всего нервномышечного аппарата, но и отрицательно сказывается на функциях анализаторов
детей с ограниченными возможностями [6].
Необходимо учитывать, что проприоцепция способна не только усиливать
возбудительный процесс в моторных и вегетативных центрах, но и в
определенных условиях ограничивать его. Фактически, исходя из этого,
физические упражнения – это терапия регуляторных механизмов [4].
Если занятия физическими упражнениями для ребенка, у которого нет
двигательных недостатков – это способ активного развития, то для детей с
ограниченными возможностями физическая культура является еще и одним из
основных средств устранения отклонений в двигательной системе. Поэтому
привлечение таких детей к активным занятиям физическими упражнениями и в
частности фигурным катанием должно рассматриваться как важное звено в
коррекции его психофизических отклонений. Положительными особенностями
применения физических упражнений общефизической подготовки, применяемыми
в фигурном катании являются: универсальность (в организме нет ни одного органа,
который не реагировал бы на движение); отсутствие отрицательного побочного
действия (при использовании оптимальных физических нагрузок); возможность
длительного применения, которое не имеет ограничений, переходя из лечебного
и профилактического в общеоздоровительное и тренировочное.
Своевременное (чем раньше – тем лучше) использование системы
физического воспитания как эффективного средства коррекции нарушенных и
компенсации недоразвитых функций позволяет предупредить появление
вторичных отклонений у детей с особыми потребностями.
Все группы движений фигурного катания на коньках в той или иной мере
способствуют коррекции психомоторики, так как вся деятельность проходит в
условиях ограниченной опоры в условиях льда, что ставит занимающимся в
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такие условия, когда необходимо уделять внимание пространственновременным характеристикам движений.
Упражнения на равновесие освобождают детей от излишней мышечной
закрепощенности,

делая

их

движения

более

свободными,

воспитывают

уверенность.
Упражнения вращательного характера увеличивают порог раздражения
вестибулярного аппарата, развивая способность удерживать позу после
сбивающего воздействия (вращения).
Перемещения по площадке катка в различных направлениях развивают
ориентировку в пространстве.
Многочисленные ускорения и замедления, наклоны и вращения, сложность
сохранения равновесия на малой площади опоры повышают точность
движений и ориентировку в пространстве, развивая вестибулярный аппарат,
что способствует развитию психомоторных качеств занимающихся (И. К.
Смирнова, 1976).
Таким образом, выше приведенные факты исследований, подтверждают
положительное влияние фигурного катания на укрепление и восстановление
организма человека. В реабилитации данный подход пока комплексно не
применяется.
Если рассматривать фигурное катание в контексте исполнения в нем
движений под музыку, следует отметить, что оно вызывает рефлекторное
усвоение ритма, растормаживает моторные центры, создает бодрое, радостное
настроение, воспитывает активное внимание и торможение.
Благодаря

исследователям,

изучавшим

психофизиологический

аспект

воздействия музыки, можно считать твердо установленными следующие факты:
музыка оказывает заметное воздействие на минутный объем крови,
частоту пульса, кровяное давление, уровень сахара в крови;
повышает и понижает мышечный тонус;
стимулирует появление эмоций;
улучшает вербальные и арифметические способности;
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стимулирует процессы восприятия и памяти;
активизирует творческое мышление; и др. (С. В. Шушарджан, 1998).
Хореографическая подготовка является еще одной из сторон в коррекции
психофизических отклонений у детей с ограниченными возможностями.
Результаты

отдельных

исследований

подтверждают

положительное

влияние танцев на укрепление и восстановление организма человека,
существует даже понятие “танцевально-двигательная терапия”, используемое в
психотерапии.
При занятиях танцами активизируется мышечно-суставный аппарат и
практически все зоны головного мозга [3].
Занятия фигурным катанием вносят значительный вклад в эстетическое
воспитание занимающихся. Дети учатся видеть и понимать красивое в спорте,
воспитывается сенсорная культура, развивается эстетический вкус.
Проведенные нами наблюдения в ходе тренировок проводимых в рамках
инклюзивного образования показали, что общение детей между собой, с
тренерами, хореографом, знакомство с правилами поведения на льду, беседы о
спорте, спортсменах, спортивном режиме, наблюдения за занятиями учебнотренировочных групп расширяло круг общения и знаний занимающихся.
Таким образом, в ходе педагогических наблюдений за тренировочным
процессом социально-психологической адаптации детей с ограниченными
возможностями на занятиях фигурным катанием на коньках Можно сделать
следующие выводы:
1. Дети с ограниченными возможностями приобщились к занятиям
спортом, начало формироваться положительное отношение и устойчивый
интерес к занятиям фигурным катанием на коньках.
2. Организация общения с тренерами, хореографом, осмысление и
проговаривание заданий, совместное оценивание их выполнения оказало
положительное влияние на познавательную и интеллектуальную деятельность.
3. Создание

условий

для

самовыражения

личности

детей

с

ограниченными возможностями через движения на льду под музыку оказало
352

положительное влияние на их социализацию.
4. Воспитание умения регулировать свое поведение в соответствии с
существующими нормами (построение, выполнение заданий, обсуждение их
выполнения,

участие

в

соревнованиях)

содействовало

формированию

социальной адаптации и дисциплинированности у указанной категории детей.
Однако,

уровень

познания

этой

проблемы,

как

показал

анализ
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Тарасова А.К. Підвищення рухової активності дітей з особливими
потребами засобами фігурного катання
У статті подано теоретичне обгрунтування використання фігурного
катання у фізичному вихованні дітей з особливими потребами. Показані
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перспективи використання фігурного катання в корекції психофізичних
відхилень у дітей.
Ключові слова: діти з обмеженими можливостями, фігурне катання.

Tarasova A.K. Physical activity of children with special needs of figure
skating
In the article a theoretical ground application of the figure skatingis given in
physical education of children with the special necessities. The prespektivy uses of
figure-skating are rotined in the correction of psikhofizicheskikh rejections for
children.
Key words: children with the limited possibilities, figure-skating.

ВІДБІР СТУДЕНТІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ГИРЬОВИМ СПОРТОМ
УДК: 796.015
Фаріонов В.М., Панченко М.Ф.,Воронов В.М.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Розроблена експериментальна модель відбору і тренувального процесу для
студентів гирьовиків.
Ключові слова: модель відбору, гирьовий спорт.
Зростання результатів в спорті залежить, як відомо, від методики і тактики
спортивного тренування, прогресу технічних засобів, своєчасної і ефективної
реабілітації спортсменів, а також від зростання масовості і правильного
спортивного відбору [1]. Якщо вирішення більшості цих завдань значною
мірою визначається соціальними, економічними і організаційними питаннями,
спортивний відбір – це проблема наукового дослідження, проблема наукового
пошуку.
Мета дослідження – розробка експериментальної моделі відбору і
тренувального процесу для студентів, що раніше не займалися гирьовим
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спортом.
Завдання дослідження – визначити правила відбору, виявити найбільш
значні чинники і вимоги для занять гирьовим спортом.
Які об'єктивні причини необхідності спортивного відбору? Логіка
постановки проблеми відбору в спорті така: у різних людей при відносно
однакових тренувальних можливостях ступінь тренованості рухових якостей
різний. Мабуть, не всякий може добитися видатних спортивних результатів [3].
Видатне спортивне досягнення – це результат не тільки наполегливих
тренувань, але також і екстраординарних спадкових даних, якими володіє
спортсмен.
Механічне перенесення методики тренування з важкої атлетики на інші
види спорту не дає бажаних результатів, оскільки цілі, що стоять перед
спортсменами, зовсім різні. Залучення професійних штангістів до студентських
змагань по гирьовому спорту наочно показало відмінності в їх функціональній
підготовці. Так наприклад, майстер спорту з важкої атлетики, який показує
досить значний результат в ривку (155 кг), на змаганнях по гирьовому спорту
показав досить скромні результат (65 разів в ривку, гиря 24 кг), що говорить
про відсутність спеціальної витривалості. Завдання в гирьовому спорті і важкій
атлетиці різні. Відповідно, різні і проміжні завдання і способи їх виконання.
Більшість параметрів – це і норми тренувальних навантажень і схеми побудови
тренувань і етапи становлення спортивної майстерності і спосіб прояву
максимальної сили – у штангістів і представників інших атлетичних видів, в
принципі, не можуть бути однаковими. Основна проблема, з якою зіткнулися
тренери, це практично повна відсутність хоч трохи грамотних систем
тренувального процесу. Гирьовий спорт останнім часом почав відходити на
другий план. Він все менше і менше привертає молодь як в середніх
спеціальних учбових закладах, так і у вузі. Проблема полягає в тому, що, з
одного боку, з'явилися сильні конкуренти: силове триборство, бодібілдінг,
армрестлінг, східні види єдиноборства, а з іншого боку, відбулося згасання
масового спорту в спортивних товариствах, значне скорочення числа змагань,
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груп

спортивного вдосконалення, груп

загальної

фізичної підготовки,

спортивних секцій. Гирьовий спорт допомагає навчанню життєво важливим
навикам і умінням правильного поводження з тяжкістю щоб уникнути травм
хребта, а також адекватний для зміцнення м'язів спини, профілактики сколіозу,
підтримки здоров'я в будь-якому віці. Медична статистика констатує, щодо
35% молоді, що вчиться, мають порушення постави (сколіоз) в основному із-за
слабкості

м'язів

спини.

До

критичного

рівня

наближається

відсоток

призовників, за станом здоров'я і фізичної підготовленості не придатних до
служби в армії.
Слід також відмітити, що безконтрольні заняття спортом, у тому числі і
гирьовим, можуть завдати шкоди здоров'ю [2].
Педагогічне дослідження з використанням експериментальної моделі
відбору і схеми розподілу тренувального навантаження проводилося серед
студентів, що раніше не займалися гирьовим спортом. При аналізі ситуацій, що
виникають при відборі гирьовиків і в самому тренувальному процесі, нами
були виявлені наступні найбільш значущі чинники і вимоги. По-перше, студент
повинен мати бажання займатися гирьовим спортом. По-друге, володіти
достатнім рівнем сили, оскільки вага змагання гир – 24 і 32 кг, а при виконанні
поштовху сумарна вага двох гир становить – 48 і 64 кг, що є досить значним
навантаженням, особливо для легких вагових категорій. Відзначимо, що
основна група охочих займатися має середню вагу близько 70 кг. По-третє, від
гирьовика вимагається дуже високий рівень розвитку силової витривалості або
потенціал до її розвитку, оскільки основне завдання – підняти гирі найбільша
кількість разів. По-четверте, спортсмен повинен володіти гнучкістю, інакше
неможливе правильне освоєння рухів змагань – поштовху і ривка. По-п'яте,
атлетові необхідна хороша координація рухів, її відсутність або слабкий
розвиток приводить до великої кількості помилок на початковому етапі
навчання в тренувальному процесі. По-шосте, ті, що займаються гирьовим
спортом повинні виховувати у себе нервово-психічну стійкість до силової
монотонної роботи в значному об'ємі (тренувальний режим новачка – до 300 і
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більш підйомів гир над головою на випрямлені руки). Більш того, до кінця
третього місяця занять за одне тренування гирьовик піднімає від 4 до 6 тонн.
Тижневий об'єм навантаження може складати від 16 до 20 тонн, місячне
навантаження може доходити до 60-80 тонн. Отже, ми визначили шість
основних чинників і вимог для занять гирьовим спортом. Тепер розглянемо
модель пропонованої методики. По кількості і тимчасовому об'єму вона складає
4 – 6 пробних тренувань з гирями по 30-40 хвилин на звичайних учбових
заняттях по фізичному вихованню і після них безпосередньо відбувається
відбір. Як показала практика, при відборі краще всього використовувати рухи
(поштовх двох гир 16 кг від грудей, ривок однієї гирі по черзі правою і лівою
рукою) змагань і потім гирі змагань вагою в 24 і 32 кг як правило, при
застосуванні такої методики велика частина новачків “відсівається” після
поштовху. Тому для відбору найбільш сильних фізично новачків ми вибираємо
спосіб виконання вправи, максимально наближений формою і характеру до
змагань. Поштовх однієї гирі 24 кг по черзі лівою і правою рукою або однією
сильною рукою. Поштовх двох гир 16 кг Ривок гирі 24 кг сильною рукою без
перехоплення. Ривок гирі 16 кг лівою і правою рукою з визначенням результату
по сумі двох рук. Перед відбором проводимо обов'язкове розбиття по вагових
категоріях.

Крім кількісного

результату,

відзначаємо

рівень

технічної

підготовленості, а також наявність вольової роботи з гирями за останні
повторення. Отримані результати оцінюються таким чином: спочатку дивимося
на кількісний результат, при близьких сумах перевага віддається більш
технічному, а при однаковій техніці – тому, хто краще виклався, тобто проявив
свої вольові якості.
Висновки.
1. Розроблена модель має перевагу по економії часу відбору серед
студентів-новачків

для

занять

гирьовим

спортом,

в

порівнянні

із

загальноприйнятою методикою, коли відбір відбувається тільки після декілька
місяців тренувань. Використовуючи пропоновану методику, можна виявити
найбільш перспективних кандидатів для занять в секції гирьового спорту на
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самому початку навчального року.
2. Пропонована модель відбору і тренування гирьовиків дозволяє вести
спортивну роботу з новачками вже після 4-6 пробних тренувань по вагових
категоріях з гирями на певний результат, що дозволяє індивідуалізувати рівень
навантаження.
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БРОНХІАЛЬНОЮ

АСТМОЮ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ
УДК: 796.011.3 + 615.8 + 616.48: 616. – 053.2
Чернобай Т.В., Колоскова І.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В статті розглядаються оздоровчі рухливі ігри як засіб оптимізації
процесу фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи.
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Ключові слова: бронхіальна астма, фізична реабілітація, фізичне
виховання, спорт, хворі студенти спеціальної медичної групи.
Актуальність. Відомо, що заняття фізичною культурою підвищують
опірність

організму

до

несприятливих

умов.

Студенту,

який

хворіє

бронхіальною астмою (БА), необхідні заняття з фізичної реабілітації та спорту,
оскільки вони покращують роботу кардіо-респіраторної системи [3, 4, 6, 7],
забезпечують його соціальну адаптацію [5] і дозволяють отримувати
задоволення від занять спортом [7]. Однак на сьогодні дуже мало робіт у яких
розглядають умови проведення і форми занять з фізичної культури і спорту для
студентів, хворих на БА.
Відомий лікар-пульмонолог Тадеуш Лотос (Польща) висунув гасло, у
якому говориться, що хвора на астму молода людина не тільки може, але і
повинна приймати участь у руховій активності, тим самим переконуючи
родичів, педагогів і лікарів у можливості і необхідності пошуку правильної
форми проведення занять з фізичного виховання для студентів, хворих на БА.
Мета роботи: дослідити можливості проведення занять з фізичного
виховання і спорту для студентів, хворих на бронхіальну астму.
Завдання дослідження:
1. Розкрити значення занять з фізичного виховання і спорту для студентів,
хворих на бронхіальну астму.
2. Розробити методику проведення занять з фізичного виховання і спорту
для студентів, хворих на бронхіальну астму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основною метою фізичної
реабілітації студентів, хворих на БА с покращення якості життя хворого, яку
можна досягнути, вирішивши такі завдання:
зменшити частоту загострень, або повністю їх усунути;
постійно контролювати симптоми захворювання;
нормалізувати показники функції зовнішнього дихання;
відновити фізичну активність студента (відповідно до його віку).
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На сьогодні існує багато навчальних програм для студентів, хворих БА [2],
але практично не має таких програм для викладачів з фізичного виховання та
тренерів. Однак ці студенти можуть не просто займатися спортом, але і
показувати високі результати. Так, наприклад, у 1984 році на Олімпійських
Іграх у Лос-Анджелесі була завойована 41 медаль (із них 15 золотих) людьми
які страждають на БА [1, 6, 7].
У зв’язку з цим є актуальним вивчення особливостей фізичної реабілітації
та тренувального процесу для студентів з БА.
Організація дослідження. Дослідження проводилось на базі кафедри
фізичного виховання та спорту Національного університету кораблебудування
ім. адмірала С.О. Макарова. У ньому взяло участь 27 студентів віком 17 – 21
років, хворих на бронхіальну астму.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, анкетування.
Результати дослідження. Для більш детального вивчення історії хвороби
студента, його ставлення до свого захворювання, встановлення особливостей
рухової активності студента протягом дня, перенесення їм фізичного
навантаження з подальшим використанням цих даних для складання
індивідуальних реабілітаційних програм, ми проводили бесіди з студентами, а
також використовували розроблену нами анкету опитування. Результати
опитування показали, що у вільний час студенти віддають перевагу перегляду
телепередач 23 (85,1%), на прогулянки ходить 21 (77,8%) студентів.
Як показало опитування, лише 14 (51,8%) студентів роблять ранкову
гімнастику, причому хлопці значно частіше ніж дівчата, відповідно 8 (53,3%) і
6 (50,0%). До того ж 4 (26,7%) хлопців роблять її постійно, 11 (73,3%)
епізодично, в цей час як у дівчат всі 100% роблять її епізодично. Лише 14
(51,8%) опитаних студентів, з них 3 (21,4%) дівчат та 11 (78,5%) хлопців,
займаються спортом. Причому стаж занять до 1 року є у 11 (40,7%) студентів, і
більше року – 3 (11,1%) студентів. Студенти віддають перевагу спортивним
танцям, плаванню, карате, кік-боксингу, бадмінтону та футболу.
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Студента потрібно зацікавити тим видом спорту, де він буде уникати
контакту з алергеном. Зимові види спорту є досить ризикованими через
вдихання холодного повітря, але це не означає, що студент з БА не може ними
займатися. Для студентів, хворих на астму, є протипоказані для занять
стрибками з парашутом і пірнання, оскільки тут не можна безпосередньо
спостерігати за студентом. А взагалі потрібно давати студенту можливість
самому обирати вид спорту для занять тому, що студенти з астмою потребують,
так само як і здорові, активного способу життя. Студент з БА може вести такий
же активний спосіб життя і досягати успіхів у спорті, як і практично здорові
студенти. Яскравим прикладом цього є високі спортивні досягнення
спортсменів-астматиків.
З літературних джерел встановлено, що особливо великих досягнень у
спорті хворими на БА досягнуто у плаванні. Так, абсолютним рекордсменом
серед плавців, які хворіють на астму і здобули Олімпійські медалі, є Марк Спиц
(2 золоті медалі у Мехіко, 1968 р., 7 медалей у Мюнхені, 1972 р.). До
багаторазових олімпійських медалістів належать Еймі ван Дукен і Ліз
Макайтне. Серед німецьких плавців – чемпіон світу і неодноразовий володар
Кубка світу Крістіан Келлер. Усі вони були хворі на БА до початку спортивної
кар’єри [1, 6].
Серед спортсменів – астматиків такі відомі атлети як: легкоатлетка Джеккі
Джойнер-Керсі (срібний призер Олімпійських ігр 1984 р., дворазова
Олімпійська чемпіонка 1988 р. і чемпіонка 1992 р.), яка страждала з 1983 року
на порушення функції дихальної системи, після обстеження їй діагностували
БА; Білл Кох – один з сильніших американських лижників; метальниця спису –
Карін Сміт, учасниця 4-х олімпіад, володарка 3-х золотих і 1-ї срібної медалі на
Олімпійських Іграх в Лос-Анджелесі – Ненсі Хогехед [1, 7].
За нашими спостереженнями найчастіше батьки звільняють своїх дітей від
академічних занять фізичним вихованням із-за некомпетентності викладача
щодо даного захворювання. Тому викладач з фізичного виховання, тренер
повинні пам’ятати, що одним із чинників, які провокують приступ астми, може
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виступати фізичне навантаження. Однак за даними нашого дослідження
медикаментозно задишку знімають 18 (66,7%) студентів, в 9 (33,3%) студентів
задишка проходить внаслідок відпочинку чи виконання спеціальних дихальних
вправ.
Перш ніж розпочати заняття з фізичного виховання, спорту зі студентами,
хворими на БА, викладач повинен обов’язково враховувати:
1) правильне впровадження фармакотерапії;
2) можливість застосування медикаментів перед заняттям фізичним
вихованням, спортом;
3) враховувати фактори впливу навколишнього середовища – погоду, дію
алергенів і чинників їх позбавлення;
4) застережливі засоби проведення фізичного навантаження для студентів з
бронхіальною астмою:
– розминка;
– визначення методу вправи;
– визначення інтервалу відпочинку;
– звернути особливу увагу на шляхи і способи відпочинку під час
виконання фізичного навантаження – впровадження спеціальних дихальних
вправ;
– закономірне

релаксаційне

(відновлювальне)

закінчення

навантаження (заняття з фізичного виховання, тренування) – заминка;
5) правильно користуватися та оцінювати виміри вікової пікової швидкості
видиху перед, в час та після занять.
Корекцію медикаментозного лікування повинен проводити тільки лікар
алерголог чи пульмонолог.
Висновки. Студент хворий на бронхіальну астму може так само як і
здорові активно займатися фізичним вихованням, спортом з урахуванням усіх
вищеописаних моментів. Заняття у спортивних секціях не тільки нормалізують
фізичний стан студента, але забезпечують його соціальну адаптацію і
дозволяють отримувати задоволення від занять фізичним вихованням, спортом.
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Відомо, що одними з поширених порушень у студентів СМГ є серцевосудинні та дихальні захворювання. Тому для цієї нозології рекомендуються
рухливі ігри загально фізіологічного впливу, які покращують функції дихання,
кровообігу і нервової системи. При цьому особливо важливим є дотримування
принципу поступового збільшення навантаження.
Не останнє місце посідають бронхо-легеневі захворювання. Студента треба
вчити дихати правильно, носом, а не ротом. Для розв’язання поставлених
завдань використовують вправи ігрового характеру з вимогою під час видиху
різних звуків.
Для викладачів з фізичного виховання та тренерів доцільно в подальшому
розробляти навчальні програми для занять з такими студентами.
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Chernobaj T.V., Koloskova I.V. Bronchial asthma, physical rehabilitation,
sport
In article deals with physical rehabilitation, sports as a way to optimize the
physical education of students with special medical group with bronchial asthma.
Keywords: asthma, physical activity, physical education, rehabilitation, sports,
special medical student group.
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Яцунський О.С., Кувалдіна О.В. Ілюхин Р.О.
Фізична підготовка є результатом цілеспрямовано організованого
педагогічного процесу по розвитку фізичних якостей, які знаходяться в
складному і неоднозначному зв'язку між собою: сили, витривалості,
координації, гнучкості, швидкості.
Ключові слова: функціональний стан, фізична підготовленість, фізичні
якості.
Вступ. Стан здоров’я людини, його опір захворюванням пов'язані з
резервними можливостями організму, рівнем його захисних сил, що
визначають стійкість по відношенню до несприятливих зовнішніх впливів. У
учнів, нерідко спостерігається збільшення захворюваності – і, що особливо
важливе, зміни реактивності, опору організму, які сприяють розвитку хвороб.
Збільшення захворюваності серед молоді є наслідком фізичної детренованості,
яка розвивається унаслідок обмеженої рухової активності. Організм, що росте,
особливо потребує м'язової діяльності, тому недостатня рухова активність, що
не компенсується необхідними за об'ємом і інтенсивністю фізичними
навантаженнями, приводить до розвитку цілого ряду захворювань [1].
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В особливо несприятливому положенні опиняються діти і підлітки, які
перенесли

яке-небудь

захворювання,

що

нерідко

виникло

унаслідок

недостатньої рухової активності. Вони надовго (багато місяців і роки)
виявляються позбавленими активних занять фізичним вихованням або, у
кращому разі, отримують невелику, таку, що далеко не задовольняє потреби
організму “дозу” фізичних навантажень. Проте рівень, сучасних знань в області
фізіології, гігієни і клінічної медицини свідчить про те, що таким дітям і
підліткам особливо необхідна рухова активність, причому не тільки в освітніх –
для повноцінного розвитку і оволодіння майбутньою професією, – але і в
лікувально-профілактичних цілях, для збереження і зміцнення здоров'я,
порушеного перенесеним захворюванням.
Обговорення

інформації.

Учні,

які

відносяться

за

медичними

показаннями до спеціальних груп, звісно, не повинні займатися фізичним
вихованням за програмами, що розроблені для їх здорових і фізично
підготовлених однолітків. Для учнів спеціальних груп складніші і методика, і
організація занять. Особливо слід звертати увагу на правильність оцінки
ефективності занять, що проводяться, а також загального режиму учнів.
На

заняттях

фізичними

вправами

здорових

підлітків

і

хлопців

використовують єдину, загальну для всіх учнів методику занять, яку
диференціюють лише залежно від індивідуальних особливостей, на відміну від
занять в спеціальних групах, де застосовують абсолютно різні методики
проведення занять [2].
Великі відмінності в причинах і умовах перенесених захворювань, різні
локалізації, характер і вираженість тих, що розвинулися під впливом
патологічного процесу порушень вимагають різного підходу до занять, що
проводяться. Фактично формується одна основна група, укомплектована
здоровими і фізично підготовленими учнями, а також одна підготовча група,
куди направляють недостатньо фізично розвинених підлітків і хлопців (що
вимагає вже деякого диференціювання в методиці занять), проте необхідні не
одна, а багато спеціальних груп з абсолютно різними методиками занять при
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кожному перенесеному захворюванні. Чим глибше будуть з'ясовані потреби
учнів кожної з таких груп в конкретних видах рухової активності, тим значніше
розрізнятимуться використовувані методи занять фізичними вправами в цих
групах.
Особливо важливе значення належить наростаючій гіпокінезії, або
недостатній руховій активності (від греч. “гіпо” – внизу, знизу, під; “кінезіс” –
рух). Збільшення гіпокінезії населення як і ряд інших чинників, несприятливо
позначається на здоров'ї людини.
Найбільш чутливі до рухової недостатності діти. Організм, що росте,
швидко реагує на будь-які зміни, що відбуваються в зовнішньому або
внутрішньому середовищі, але на зміни рухової активності він відповідає
абсолютно різноманітно: від значних порушень функціонального стану і
здоров'я при гіпокінезії або, навпаки, досягаючи високого розвитку своїх
функцій і систем при правильно організованому, тренуючому режимі
систематичних фізичних навантажень.
Це положення пояснює, чому дослідники багатьох країн світу відзначають
фізичний розвиток, що погіршується, і здоров'я молоді. За наслідками
обстеження багатотисячних груп дітей, фізіологічна норма статури відмічається
лише у меншої частини школярів. Так, у результаті обстеження 118000 учнів
початкових класів (6-11 років) у 57500 дітей виявлено порушення форми
хребетного стовпа, стоп і грудної клітки. За даними обстеження 17 000
школярів (12-16 років), у 9000 з них були знайдені аналогічні порушення. Деякі
дослідники наводять результати, які указують на ще меншу частоту виявлення
випадків нормального гармонійного розвитку дітей, – до 7 %. Порушення
фізичного розвитку і, особливо, статури все без винятку дослідники пов'язують
з недостатньою руховою активністю і, зокрема, з тим, що число дітей, які
систематично займаються спортом, складає всього 10-15%. Так, в сільській
місцевості частота всіх, включаючи і початкові, оборотні стадії порушень
постави і статури у школярів, які займаються фізичними вправами лише в
об'ємі програми по фізичній культурі загальноосвітньої школи, досягає значних
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цифр: у 10-11 років у хлопчиків – 62,3%, у дівчаток – 27,0 %; у 13-14 років
відповідно: 44,0 і 22,2% і в 15-16 років – 35,6 і 20,0% [3].
Порушення статури і постави у дітей складають серйозну проблему, що
украй важко піддається рішенню. Тільки органічні, тобто стійкі деформації
хребта, з якими лікарям доводиться зустрічатися в клініках, в середньому серед
всього дитячого населення складають близько 6,5%. Якщо врахувати і
початкові стадії порушень статури, то це число в цілому по країні складе не
менше 25 % [4].
Порушення статури в результаті недостатньої рухової активності
відзначають дослідники в багатьох економічно розвинених країнах світу. Ці
порушення особливо виражені там, де із-за особливостей способу життя
населення фізична культура розвинена недостатньо.
Незадоволена біологічна потреба в рухах стає у дітей причиною не тільки
порушень статури, але і багатьох інших несприятливих явищ. У 1962 – 1967 рр.
ожиріння спостерігалося у 1,4 % хлопчиків і 4,0 % дівчаток, в 1983 – 1984 рр. їх
число зросло до 9,6 і 13,3 % відповідно. По ряду спостережень, в 1994 р. у
крупних містах число дітей, маса тіла яких перевищувала норму, складало в
середньому 4-5%, в даний час їх кількість досягла 15-20% [5].
У дітей з надмірною вагою порушується функція серцевого м'яза, нерідко
наголошуються випадки міокардіодистрофії. Наступають зміни в суглобах
нижніх кінцівок. Надмірна вага створює додаткове навантаження на апарат
опори і руху, що, у свою чергу, приводить до розвитку Х-образной форми ніг,
яка зустрічається у 70 % таких дітей. Із збільшенням ступеня ожиріння
підвищується відсоток уплощинних (в середньому на 13,8%) і площинних (в
середньому на 18,2%) стоп, що особливо показово для дітей старшого віку.
Висновки. Надмірна вага в дитячому віці є далеко не нешкідливим
явищем. При ожирінні значно погіршується здатність серцево-судинної
системи адаптуватися до нових умов, сповільнюється період відновлення
реакцій

системи

кровообігу

після
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виконання

фізичних

навантажень,

переважаючими реакціями (до 80 % серед всіх реєстрованих) виявляються
атипові реакції.
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Розглянуто принципи неокантіанської методології історико-культурних
досліджень як основи нового – культур-філософського – розуміння соціальноісторичної реальності.
Ключові слова: цінності, культура, історія, віднесення до цінності.
Питання

про

цінності

є

невід'ємною

складовою

кожної

значної

філософської системи з часів античності до наших днів. Залишаючись одним із
складних питань філософії та соціальних наук, воно і сьогодні викликає палкі
дискусії. Зокрема, філософія постмодернізму взагалі відмовляється від
визнання загальнозначущих цінностей та оголошує нісенітними спроби
створити єдину систему загальнолюдських цінностей і пріоритетів. Суттєві
риси постмодерністського мислення – плюралізм, деструктівність і принципова
багатозначність – відображають загальні процеси дезінтеграції суспільного
життя. Відбувається масивний розпад традиційних соціальних структур:
етнічної замкненості, економічних монополій, державної автономії. Замість
традиції та ідеології, які підтримували стабільність соціуму в попередні епохи,
єдино можливою інтегративною силою в сучасному суспільстві стає етика,
завдання якої полягає у пошуку та обґрунтуванні ціннісної системи суспільства
й осмисленні шляхів її упровадження [1, 8]. Фактично, йдеться про новий
синтез, що відбувається услід періоду дезінтеграції, про становлення
принципово нової форми цивілізації та нового світогляду, що їх цінності й
ідеали докорінно відрізняються від цінностей та ідеалів попередніх епох. Таким
чином, аксіологічна проблематика дедалі більше стає особливо актуальною
темою досліджень, і теоретичні проблеми, пов’язані з людськими цінностями,
набувають суто практичного змісту. З’ясування цих проблем об’єктивно
вимагає

ґрунтовного

вивчення

та

освоєння

філософських

доробок

з

аксіологічної проблематики, що належать до світової філософської скарбниці.
Мета статті – аналіз філософських поглядів щодо проблеми цінностей
засновників західної аксіології німецьких філософів Вільгельма Віндельбанда
та Генріха Ріккерта, що дозволяє виявити вихідні ідейні джерела багатьох
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сучасних філософських та соціологічних концепцій цінностей. Дослідженню
філософської спадщини цих філософів приділена значна увага в наукових
працях таких вчених, як К.С. Бакрадзе, О.С. Богомолов, Б.Т. Григорян та ін.
Певні розробки присвячені аналізу ціннісних аспектів неокантіанського вчення,
зокрема в працях П.С. Гуревіча, Ю.М. Давидова, А.О. Ручки та ін.
Цінність як філософська категорія являє собою одне з найзагальніших
понять, відбиваючи ідею про те, що ми вважаємо за необхідне, важливе, до чого
слід прагнути, чого бажати. Ціннісне ставлення до дійсності відбиває специфіку
саме людської життєдіяльності. Будь-яка діяльність завжди регулюється не
тільки цілями, але й цінностями. Якщо ціль відповідає на запитання, що
необхідно одержати в результаті, то цінність відповідає на запитання, для чого
це потрібно і чи потрібно це взагалі? Цінності визначать сенс людської
діяльності і тому мають велике світоглядне значення. В історії філософії чітко
розрізняються два напрями в розумінні цінностей. Перший пов'язує цінності з
життєвими потребами людей. Значимість предмету або явища для людини
визначається їх здатністю бути корисними, задовольняти певні потреби. Другий
напрям,

представлений

філософськими

розробками

І. Канта,

Р. Лотце,

В. Віндельбанда, Г. Ріккерта та інших, розглядає цінність як утворення
особливого роду, як певний Абсолют, що є найвищим виміром людської
духовності, піднесеним над суто практичними інтересами. Власне ця концепція
й зумовила відокремлення на межі XIX і XX століть вчення про цінності –
аксіології – як особливої філософської науки. Саме тоді в європейській
філософії тема цінностей була визнана однією з найважливіших і стала
предметом

глибокого

і

всебічного

аналізу

представниками

провідних

філософських шкіл. Серед них були німецькі філософи, представники
баденської школи неокантіанства Вільгельм Віндельбанд і Генріх Ріккерт.
Спираючись на філософську спадщину І. Канта, вони розробили нове вчення, в
якому центральною стала категорія цінності.
Поглиблюючи

етичну

орієнтацію

філософії,

задану

Кантом,

В. Віндельбанд розглядав філософію як науку про загальнозначущі цінності.
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Виходячи з кантівського розрізнення теоретичного (наукового) і практичного
(етичного) розуму, він протиставив філософію як нормативне вчення, засноване
на пізнанні належного, дослідним наукам, що спираються на теоретичні
судження й емпіричні факти. Всі окремі науки, вважав Віндельбанд,
займаються розглядом того, що є, буття даного. Філософія своїм предметом має
не те, що існує, а те, що має бути в дійсності, належне, ідеали, цінності.
Самі цінності, хоча і визнаються В. Віндельбандом об'єктивними, але не
"існують", не мають буття самі по собі, на зразок платонівських ідей, а
"значать". Для людини вони є абсолютними нормами, що їм підпорядковуються
її мислення, воля й естетичне почуття. "Все наше пізнання, – стверджує
Віндельбанд, – є прагненням до норми, що парить над нами, з'ясування закону,
перед яким усі ми повинні схилятися" [2, 72]. Сукупність цих абсолютних норм
утворює, за Віндельбандом, "нормативну свідомість", що є тією ідеальною
межею, до якої повинна прагнути емпірично-індивідуальна свідомість.
"Визнання нормативної свідомості є передумовою філософії" [2, 52]. Отже,
філософія як нормативне вчення, за В. Віндельбандом, повинна "описувати та
пояснювати цінності лише для того, щоб усвідомити їх значення; вона
розглядає їх не як факти, але як норми. Тому і завдання її зведеться до
"законодавства"; проте це будуть не закони сваволі, які вона диктує, але закони
розуму, які вона відкриває й осягає" [2, 387].
Історичний розвиток В. Віндельбанд також тлумачить у дусі філософії
цінностей. Історія – це процес усвідомлення і втілення цінностей. Тому
історичні науки повинні спиратись на власний методологічний фундамент,
відмінний від фундаменту природознавства. З цією метою Віндельбанд
поглибив проведений В. Дільтеєм поділ наук на "науки про природу" і "науки
про дух". Предметну класифікацію він доповнив розмежуванням за методом
дослідження: номотетичні (грецьк. "номос" – закон) науки вивчають загальні
закони та поняття, а ідіографічні (грецьк. "ідіос" – особливий, одиничний)
науки описують індивідуальні, неповторні явища і процеси. "... Перші вивчають
те, що завжди має місце, останні – те, що колись було" [2, 214]. В. Віндельбанд
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вважав, що загальні універсальні закони ніяк не збігаються з унікальним
екземплярним існуванням. Останнє завжди має певний особливий відтінок.
Його не можна висловити в загальних поняттях, але можна витлумачити з
погляду значущості, цінності, що зумовлене унікальністю події. Таким чином,
за основу відмінності між "науками про природу" (природознавством) і
"науками про культуру" (гуманітарними науками) було покладене поняття
цінності.
Продовжуючи цю думку В. Віндельбанда, його учень та послідовник
Г. Ріккерт запропонував відносити природничі науки до "наук генералізуючого
розуміння дійсності", а суспільні науки – до "індивідуалізуючих форм
пізнання". Природознавство використовує генералізуючий (узагальнюючий)
метод для встановлення "законів дійсності", тоді як "праці всіх істориків
свідчать, що вони застосовують тільки індивідуалізуючий метод" [4, 74], тобто
вивчають окрему подію, конкретний історичний період в їх унікальності.
При цьому індивідуалізуюча обробка історичних фактів тісно пов'язана з
підходом до них із погляду цінностей. За Г. Ріккертом, "історія зображує не все
індивідуальне, але лише важливе, цікаве, суттєве" [4,157], тобто оперує
фактами, які були попередньо оцінені та відібрані. При цьому відбір
досліджуваних фактів спрямовується не особистими перевагами історика, а
культурною значущістю історичного факту, яка, у свою чергу, визначається
культурними цінностями. "Лише віднесення до цінності, – стверджує
Г. Ріккерт,– визначає розмір індивідуальних відмінностей. Завдяки їм ми
помічаємо один процес і відсуваємо на задній план інший… Жоден історик не
цікавився б тими однократними й індивідуальними процесами, що називаються
Відродженням або романтичною школою, якби ці процеси через їх
індивідуальність не знаходились у відношенні до політичних, естетичних або
інших загальних цінностей" [4, 153]. Такі поняття, як "суттєве", "характерне",
"важливе", у докладанні до історичного "не мають жодного видимого сенсу без
припущення яких-небудь визнаних цінностей" [4, 164].
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Віднесення до цінностей – найважливіше поняття філософії історії
Г. Ріккерта. Воно характеризує специфічну інтелектуальну процедуру, в
результаті якої те, що "мало місце", перетворюється в щось значне, в
"історичний факт". Цей метод, за Г. Ріккертом, містить у собі, по-перше,
розчленування дійсності на суттєві та несуттєві елементи – неважливо,
позитивні чи негативні: "історія, – пише Г. Ріккерт,– повинна для утворення
понять і для того, щоб бути в змозі давати пізнання, проводити межі в
безперервній течії дійсного буття, перетворюючи його в доступну для огляду
переривчастість" [4, 84]; і, по-друге, віднесення відібраних фактів до "загальних
цінностей", таких, наприклад, як держава, мистецтво, релігія, що дозволяє
визначити важливість, значущість одиничного явища. Таким чином, "історичне
поняття (факт, подія) є продуктом індивідуалізуючої обробки дійсності, що
теоретично відносить до цінності" [5, 214].
Водночас Г. Ріккерт проводить ретельне розмежування між "оцінкою", що
може бути довільною внаслідок особистих переваг оцінюючої людини, і
"віднесенням до цінностей" – операцією, яку повинний здійснювати історик.
Він вважає, що як природничі, так і історичні науки можуть і повинні уникати
оцінок, тому що це порушує їх науковий характер. Проте теоретичне
"віднесення до цінностей" як метод наук про культуру, що відрізняє їх від
природознавства, "жодним чином не стосується їхньої науковості" [4, 158].
Звертаючись до питання філософської систематизації цінностей, Ріккерт
виносить самі цінності за межі дійсного буття, доводячи, що поняття буття не
вичерпує світ як ціле. "Поняття буття, – стверджує Г. Ріккерт, – є єдиним
поняттям, під яке можна підвести "щось", але поряд із поняттям буття, крім
"щось", перебуває, як друге широке поняття існуючого, поняття цінності" [5,
108]. Про цінність не можна сказати, що вона є, але усе ж цінність належить до
"щось", а не до "ніщо". Цінність є, за Г. Ріккертом, "сенс, що лежить над усяким
буттям" [4, 36]. Більш того, сфера цінностей у Г. Ріккерта протистоїть сфері
буття, і протилежність між ними принципово не може бути ані знищена, ані
хоча б зм'якшена. Таким чином, ріккертівське пояснення світу являє собою
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цілком свідомий, принциповий дуалізм. За Ріккертом, світ "складається з
дійсності та цінностей". Цінності не належать ані до сфери об'єктів, ані до
сфери суб'єктів. Вони "утворюють цілком самостійне царство, що лежить по
той бік суб'єкту й об'єкту" [4, 23]. Протиріччя між існуючою дійсністю та
неіснуючими, але загальнообов’язковими, об’єктивно значущими для суб’єкта
цінностями є, на думку Ріккерта, центральною проблемою, до якої повинна
звернутися філософія. Але повного примирення протиріччя між сферою буття і
сферою цінностей не досягає навіть філософія. Дуалізм світу буття і світу
цінностей залишається суттєвим і нездоланним. "Сенс і буття, – стверджує
Г. Ріккерт, – цінність і дійсність, трансцендентне й іманентне як поняття
виключають один одного. Тому жодна філософія не в змозі вийти з цього
дуалізму, навіть за допомогою визнання автономного поняття цінності. Ми
ніколи не зможемо зрозуміти, як ці два царства стають єдністю" [4, 30]. Ця
єдність "залишається вічною загадкою, чудом, що вищі за всяке розуміння" [4,
30].
Проте Г. Ріккерт усе ж вважає за необхідне здійснити класифікацію типів
цінностей для того, щоб "на основі вчення про значущі цінності мати змогу
витлумачити сенс людського життя" [4, 365]. В основу класифікації покладені
два системотворчих принципи: характер ставлення суб'єкта до культурних благ
та цінностей (споглядальне або діяльне) та ступінь досягнення мети під час
здійснення цінностей (блага майбутнього, де все досягнуте є лише підготовчим
ступенем до кінцевої мети, блага сучасності, які мають бути здійснені у
сьогоденності, та блага вічності, що лежать за межами земного тимчасового
буття).
Г. Ріккерт виділяє шість сфер культурного життя: логіка, естетика, містика,
етика, еротика та релігія. Їм відповідають такі типи цінностей: істина, красота,
безособова святість, моральність, щастя й особова святість. Філософія як
вчення про світогляд посідає посереднє місце між наукою та мистецтвом,
поєднуючи в собі якості обох цих культурних благ. Вище місце в ієрархії
цінностей, за Ріккертом, належить релігії, оскільки вона містить в собі вічні,
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абсолютні блага і цінності. "Тільки релігія,– стверджує Г. Ріккерт, – підтримує
та зміцнює життя у сучасному та майбутньому, надаючи йому цінність, яку
його власна часткова сила не в змозі йому надати" [4, 386].
Слід

зазначити,

що

Г. Ріккерт

постійно

підкреслює

абстрактний,

схематичний характер даної систематизації, що відображає "формальні
передумови історичного культурного життя". "Піднявшись до надісторичних
ціннісних зв'язків, ми можемо потім вже знову поставити їх у відношення до
заповненого змістом історичного життя" [5, 372]. Отже, лише цінності Ріккерт
вважає фундаментальною опорою людської культури, завдяки якій остання
об'єктивується. Всі інші сфери культури розглядаються як відносні та
скороминучі, оскільки вони є історичними формами існування абсолютних
цінностей. Етична спрямованість філософських пошуків В. Віндельбанда і
Г. Ріккерта знайшла своє продовження в багатьох наступних аксіологічних
теоріях (як найзначніший відзначимо феноменологічний напрямок в аксіології,
пов'язаний з іменами М. Шелера і Н. Гартмана). Завдяки працям М. Вебера,
який був учнем Г. Ріккерта, аксіологічна проблематика стала невід'ємною
складовою соціологічної науки.
У сучасних умовах фундаментального переосмислення традиційних
ціннісно-нормативних систем і пошуку нових ціннісних орієнтирів суспільного
розвитку питання співвідношення цінностей і буття, що були порушені у
філософії баденської школи, набувають нового змісту і значення. Сучасні
соціологічні

дослідження

трансформації

суспільства

доводять,
цінності

що
не

в
лише

процесі

соціокультурної

відображають

динаміку

економічних, політичних, соціальних, світоглядних змін, але й самі стають
активним чинником формування нових соціальних структур і суспільних
відносин [6, 40-45]. Тому проблема взаємної обумовленості ціннісної
свідомості і соціального буття набуває актуальності в суспільних науках.
Вирішення

цієї

проблеми

потребує

фундаментальних

теоретичних

й

емпіричних досліджень, що неможливо поза зверненням до перших смислових
джерел сучасної аксіології.
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Drozhanova O.М. The problem of values in the philosophy of Baden School
of neo-kantianism
The specific character of neo-kantian methodology of historical-cultural
researches is considered. Forming of new cultural-philosophical comprehension of
social-historical reality is shown.
Keywords: values, culture, history, relation to values.

АЙН РЕНД VS. М. ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ: ДВІ РОСІЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
РОЗУМНОГО ЕГОЇЗМУ
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УДК 101.1: 17.035.1
Патлайчук О.В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Досліджуються концепції розумного егоїзму, запропоновані російськими
мислителями

М.Г. Чернишевським

та

А.З. Розенбаум

(Айн

Ренд).

Розглядаються їх спільні та відмінні риси.
Ключові слова: етика, розумний егоїзм, особистий інтерес, суспільний
інтерес, Чернишевський, Айн Ренд.
Постановка проблеми. Термін "розумний егоїзм" в останні десятиліття
вельми поширився на пострадянському просторі. Як характеристика певної
філософсько-етичної позиції, він використовується в найрізноманітніших
соціально-політичних і повсякденних ситуаціях. Так, наприклад, російський
лікар-психотерапевт Н.Н. Наріцин обґрунтовує необхідність розумного егоїзму
для поліпшення психічного стану людини при її контакті з навколишнім
соціальним середовищем [8]. Правила поведінки людини в суспільстві
формулює у своїй книзі "Карнегі по-російському, або Самовчитель розумного
егоїста" А.М. Васютін [2]. Про необхідність узгодження задоволення особистих
потреб сучасного роботодавця із суспільним благом говорить у статті
"Розумний егоїзм роботодавця" Е. Майорова [6]. Про "правильний" егоїзм
розмірковує в онлайн-курсі "Школа керування долею" психолог Г. Павленко
[9]. Поради жінкам дає в замітці "Як правильно поводитися з чоловіком:
принцип розумного егоїзму" сайт "ІnMoment" [3]. Ця тематика широко
обговорюється у пресі, інтернет-виданнях, блогах. По ній проводяться
конференції, семінари, навчальні курси.
У зв'язку з цим становить інтерес порівняльний аналіз двох відомих теорій
розумного егоїзму, запропонованих у різні сторіччя представниками російської
соціальної філософії.
Метою роботи є порівняльний аналіз концепцій розумного егоїзму,
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запропонованих

російськими

філософами

М.Г. Чернишевським

та

А.З. Розенбаум (Айн Ренд).
Викладення

основного

матеріалу.

Культовою

фігурою

історії

революційної боротьби в Росії у другій половині XІХ – на початку ХХ ст. був
філософ-соціаліст, революціонер-демократ, публіцист і письменник Микола
Гаврилович Чернишевський (1828–1889). Свої ідеали він у художній формі
виклав у романі "Що робити?" (1863). Як відзначав у 1907 р. П.О. Кропоткін,
"для російської молоді того часу вона [книга "Що робити?"] була свого роду
одкровенням і перетворилася в програму, зробилася свого роду прапором" [4,
с.306-307]. Дуже високу оцінку давав цій роботі В.І. Ленін. "Роман "Що
робити?" мене усього глибоко переорав. Це річ, що дає заряд на все життя",
писав він (цит. за [15]). Сучасники В.В. Маяковського згадували: "Однією з
найближчих йому книг була "Що робити?" Чернишевського. Він постійно
повертався до неї. Життя, описане в ній, перегукувалося з нашим. Маяковський
як би радився з Чернишевським про свої особисті справи, знаходив у ньому
підтримку. "Що робити?" була остання книга, яку він читав перед смертю" [1,
с.240].
Етика Чернишевського ґрунтувалася на концепції "розумного егоїзму".
Слід зазначити, що у своїх поглядах філософ дотримувався класичних
положень цієї концепції, розроблених у ХVІІІ ст. французьким мислителем
К.А. Гельвецієм.

Безсумнівним

також

представляється

вплив

на

Чернишевського популярного в середині XІХ ст. німецького філософа
Л. Фейєрбаха.
Практичні

висновки

зі

звичайного

життєвого

досвіду,

говорив

Чернишевський, зовсім суперечать стародавнім гіпотезам, які приписували
людині безліч різних безкорисливих прагнень. Люди бачать з досвіду, що
кожна людина думає тільки про саму себе, піклується про свої вигоди більше,
ніж про чужі, майже завжди приносить вигоди, честь і життя інших у жертву
своєму розрахунку. Для кожного є очевидним, що всі люди – егоїсти. Тому в
практичних справах усі розважливі люди завжди керуються переконанням, що
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егоїзм – єдине спонукання, що керує діями кожного, з ким мають вони справу
[13, с.235].
Якби ця думка, писав Чернишевський, щодня підтверджувана досвідом
кожного з нас, не мала проти себе досить великого числа інших життєвих
фактів, вона звичайно, незабаром одержала би остаточну перемогу над
гіпотезами, які стверджують, що егоїзм є тільки зіпсованість людини, а
незіпсована людина керується спонуканнями, протилежними егоїзму: думає
про благо інших, готова жертвувати собою для інших і т.д. Але от саме в тім і
утруднення, що гіпотеза про безкорисливе прагнення людини служити чужому
благу, спростовувана сотнями щоденних досвідів кожного, підтверджується
досить численними фактами безкорисливості, самопожертви і т.д.
Ці явища є протилежними і їх важко підвести під один закон, відзначав
філософ. Проте, у спонуканнях людини, як і у всіх сторонах її життя, немає
двох різних або протилежних натур. Уся розмаїтість людських спонукань до дії
походить з однієї і тієї ж натури, по тому самому ж закону. Зосередивши увагу
на вчинках, які представляються альтруїстичними, можна прийти до
несподіваних результатів: "Потрібно буває тільки вдивитися щільніше у вчинок
або почуття, яке представляється безкорисливим, і ми побачимо, що в основі
його все-таки лежить та ж думка про власну особисту користь, особисте
задоволення, особисте благо, лежить почуття, що зветься егоїзмом. Дуже мало
знайдеться випадків, коли ця основа сама не напрошувалася б на зауваження..."
[13, с.236-237].
Розглянувши будь-який вчинок, писав Чернишевський, який полягає у
приношенні жертви (нехай навіть свого життя) заради чого-небудь, можна
переконатися, що його підставою служить особистий розрахунок або жагучий
порив егоїзму. "Друг, що проводить цілі тижні поряд з ліжком хворого друга,
робить пожертвування набагато важкіше, чим якби віддавав йому усі свої
гроші. Але чому він приносить таку велику жертву і на користь якого почуття
він приносить її? Він приносить свій час, свою свободу в жертву своєму
почуттю дружби, – помітимо ж, своєму почуттю; воно розвилося в ньому так
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сильно, що, задовольняючи його, він одержує більшу приємність, чим одержав
би від всяких інших задоволень і від самої свободи; а порушуючи його,
залишаючи без задоволення, почував би більше неприємності, чим від
стиснення себе у всіх інших потребах. Точно такими ж є випадки, коли людина
відмовляється від усяких насолод і вигід для служіння науці чи якому-небудь
переконанню" [13, с.238-239].
При уважному дослідженні спонукань, що керують людьми, відзначав
філософ, виявляється, що всі дела, гарні і погані, шляхетні і низькі, геройські і
легкодухі, відбуваються у всіх людях з одного джерела: людина робить так, як
приємніше їй, керується розрахунком, який велить відмовлятися від меншої
вигоди або меншого задоволення для одержання більшої вигоди, більшого
задоволення. Цим, утім, різниця між гарними і поганими вчинками зовсім не
зменшується: "Ми знаємо, що алмаз і вугілля – усі той самий чистий вуглець,
але проте алмаз є алмаз, річ надзвичайно дорогоцінна, а вугілля – усе-таки
вугілля" [13, с.239].
Різні люди у тому ж самому суспільстві, стверджував Чернишевський,
називають добрими і гарними вчинки зовсім різні, навіть протилежні. Така ж
різниця існує між поняттями про добро в різних суспільствах і в різні епохи в
одному суспільстві. Однак при детальному розгляді вчинків, називаних
добрими, ми знаходимо, що в них в усіх є одна спільна риса: "Окрема людина
називає добрими вчинками ті справи інших людей, які корисні для неї; у думці
суспільства добром визнається те, що корисно для всього суспільства чи для
більшості його членів; нарешті, люди взагалі, без розходження націй і станів,
називають добром те, що корисно для людини взагалі" [13, с.240]. У тому
випадку, якщо інтереси соціальних груп є протилежними, питання про характер
вчинку вирішується дуже просто: загальнолюдський інтерес розташований
вище вигід окремої нації, загальний інтерес цілої нації розташований вище
вигід окремого стану, інтерес численного стану вище вигід нечисленного. Ця
градація є усього лише застосуванням геометричної аксіоми – "ціле більше
своєї частини" – до суспільних питань.
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характеристику свого морального ідеалу – "нових людей", прихильників теорії
розумного егоїзму. "Бачиш, [...] проникливий читач, – писав він, - які хитруни ті
шляхетні люди, і як грає в них егоїзм: не так, як у тобі, государ мій, тому що
задоволення знаходять вони не в тім, у чому ти, государ мій; вони, бачиш, вищу
свою насолоду знаходять у тім, щоб люди, яких вони поважають, думали про
них, як про шляхетних людей, і для цього, государ мій, вони клопочуть і
придумують усякі штуки не менш ретельно, чим ти для своїх цілей, тільки цілі
у вас різні, тому і штуки придумуються неоднакові тобою і ними: ти
придумуєш погані, шкідливі для інших, а вони придумують чесні, корисні для
інших" [14, с.274].
У 1905 р. в С.-Петербурзі в родині багатого торговця народилася Аліса
Зіновіївна Розенбаум, яка згодом створювала свої праці під псевдонімом "Айн
Ренд". Незгладимий слід у її свідомості залишили події 1917 р. та подальшої
громадянської війни. У матеріальному плані родина втратила усе. Її батько "[...]
став звичайним робітником, який боровся за шматок хліба на столі і за те, щоб
врятувати родину від ненависних червоних" [5, с.455]. Наслідком цього стало
різко негативне відношення Айн Ренд до будь-якої соціалістичної ідеології. "Ти
повинен жити для інших", – це була одна із самих огидних концепцій, які вона
коли-небудь чула. З тих пір вона присвятила своє життя доказу хибності цієї
концепції", відзначають її біографи [5, с.456].
У 1924 р. Айн Ренд закінчила Ленінградський університет і на початку
1925 р. емігрувала в США. У 30-60-і роки вона займається літературною
діяльністю, пише сценарії для голлівудських фільмів, короткі розповіді, п'єси. З
кінця 50-х років і до самої смерті (1982 р.) активно популяризує свої політичні
та філософські погляди.
Величезну популярність Айн Ренд приніс філософський роман "Атлант
розправив плечі" (1957). У 1991 р. за результатами дослідження Бібліотеки
Конгресу він був визнаний "найбільш впливовою книгою США після Біблії".
Опитування агентства "Zogby Іnternatіonal", проведене у листопаді 2008 р.,
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показало, що роман прочитали 8,1 % дорослих американців, причому 15 % з
них – люди з річним прибутком більше 100 тис. дол. [7, с.4]. В даний час
щорічно у світі книги Айн Ренд видаються тиражем майже півмільйона
екземплярів (більша частина їх роздається безкоштовно). Сумарний тираж її
видань перевищив 25 мільйонів. Вивченням і пропагандою творчості Айн Ренд
в даний час займаються два дослідницьких інститути. Її дискусійні клуби
існують у більшості коледжів Америки.
Необхідно відзначити, що на ідеях Айн Ренд виховується вже третє
покоління ділової та політичної еліти США. Серед її шанувальників – експрезидент США Рональд Рейган, екс-прем'єр-міністр Великобританії Маргарет
Тетчер, президент у 1987-2007 рр. Резервного банку США Ален Грінспен,
Державний секретар США Хілларі Клінтон та багато інших.
Дискутуючи з Чернишевським, із творчістю якого вона була прекрасно
знайома, Айн Ренд створила свою власну теорію розумного егоїзму. Для
популяризації своїх поглядів і в протиставлення роману "Що робити?" і була
написана робота "Атлант розправив плечі". Обидва романи мають багато
спільних рис: головні герої зображені як ідеал "нової людини"; велика кількість
філософських розмірковувань; важкий стиль викладення матеріалу; низька
художня цінність.
Ні про який суспільний інтерес в теорії розумного егоїзму Айн Ренд мова
вже не йде. Первинними є тільки особисті інтереси, вони ж і повинні бути для
людини єдиними. Кожна жива людина, вважала філософ, – це самоціль, а не
засіб для досягнення чиїхось цілей або чийогось блага. Отже, людина – кожна
людина – призначена для самої себе. Вона не засіб для існування інших. Вона
повинна жити для своєї власної користі, не жертвуючи себе іншим і не
приносячи інших у жертву заради себе. Вона повинна трудитися заради свого
особистого інтересу, прагнучи досягти свого власного щастя як єдину моральну
мету свого життя. "Ваше життя належить Вам і благо полягає у тому, щоб
прожити його" [10, с.1178].
На думку Айн Ренд, філософи минулого, які намагалися розробити
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розумний етичний кодекс, дали нам лише набір примх, будь то потакання
примхам власним (етика Ніцше) або служіння чужим (етика Бентама, Мілля,
Конта). Коли чиєсь бажання (у тому числі соціальної групи, більшості і т.п.)
має етичний пріоритет, а задоволення цього бажання є етичною метою
(приклад – "найвище щастя найбільшого числа людей"), людям залишається
лише ненавидіти, боятися і знищувати один одного, оскільки їх бажання та
інтереси неминуче зіштовхнуться.
Для досягнення свого щастя людині зовсім не обов'язково ущемляти
особисті інтереси інших людей, стверджувала філософ. Моральне людожерство
альтруїстичних доктрин – у передумові, що для щастя однієї людини необхідне
страждання іншої. Більшість наших сучасників, писала вона, вважають цю
передумову істиною в останній інстанції. Коли хто-небудь говорить про право
людини жити заради себе, заради своїх розумних інтересів, майже усі
автоматично думають, що мова йде про право приносити інших у жертву. "На
їхню думку, тяга калічити, поневолювати, грабувати чи вбивати інших входить
у наші особисті інтереси, і ми, природно, повинні від них відмовитися. Думка
про те, що інтереси ці можна задовольнити тільки тоді, коли є позбавлений
жертовності зв'язок з іншими, ніколи не приходила в голову людинолюбним
апостолам безкорисливості, які так палко прагнуть до загального братерства"
[12, с.98].
"Розумний егоїзм", у трактуванні Айн Ренд, – це переслідування своїх
особистих інтересів не на шкоду інтересам інших членів суспільства.
Розумні люди не роблять як дикуни, що уявляють собі особисті інтереси лише
як прагнення урвати шматок. Їхнє існування – це не хвилинне фізичне
існування купи м'язів та інстинктів. Вони взаємодіють як торговці, які дають
одне замість іншого. (Узагалі, принцип торгівлі – єдиний розумний етичний
принцип для будь-яких людських відносин, особистих і суспільних, приватних і
публічних, духовних і матеріальних. Це справедливий принцип, вважала
філософ).
Для чого ж "розумним" людям необхідно враховувати інтереси інших
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членів суспільства? Може в цьому і полягає який-небудь "суспільний інтерес",
проявляється яка-небудь турбота про цих членів суспільства? Нічого подібного.
Айн Ренд чітко проясняє свою позицію: "Що таке людство взагалі? Коли ми
вимовляємо ці слова, нам уявляється щось велике і значне. Але, фактично, це ті
люди, з якими ми зустрічаємося в житті. Подивитеся на них. [...] Адже навкруги
одні домогосподарки, що торгуються з продавцями, сопливі діти, що пишуть на
тротуарах лайки, і п'яниці. Людей можна поважати, якщо вони здатні
страждати. У цьому випадку в них зберігається людська гідність. Але ви
спостерігали коли-небудь за людьми в момент веселощів? От коли виявляється
вся їхня сутність. [...] Зверніть увагу, чим вони насолоджуються. Посидите з
ними в пивних. Ось воно ваше "людство взагалі"!" [11, с.321].
Необхідність "розумності" егоїзму пояснюється іншими факторами.
Просто, існуючи у суспільстві, людина повинна підкорятися діючим у ньому
певним правилам і нормам. Якщо вона для досягнення своїх поточних
особистих цілей ці норми і правила буде порушувати, то буде цим суспільством
покарана. А отже, для неї проблематичним стане виконання її довгострокових
особистих інтересів. "Розумні" люди так не роблять. ("Нехай вона (людина –
О.П.) оголосить [...] що завтра збере врожай, з'ївши увесь запас зерна сьогодні, і
реальність зітре її в порошок, як вона і заслуговує" [10, с.1185].)
Висновки:
1. Теорія М.Г. Чернишевського є типовим класичним трактуванням
розумного егоїзму, яке домінувало в європейському суспільстві з античних
часів до перших десятиліть ХХ ст. Згідно з цим трактуванням, по-перше,
розумний егоїзм необхідно відрізняти від звичайного людського егоїзму. Подруге, якщо звичайний егоїзм з етичної точки зору є річчю безумовно
негативною (або, як мінімум, несхвалюваною), то вчинки, чинені відповідно до
розумного егоїзму, є безумовно доброчесними. По-третє, зміст і етична цінність
розумного егоїзму полягають у здійсненні вчинків, які приносять користь
усьому суспільству.
2. Теорію Айн Ренд слід віднести до т.зв. "посткласичного" трактування,
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яке сформувалось у суспільстві в останні десятиліття під впливом ідей
Ф. Ніцше. У цьому трактуванні "розумний егоїзм" мало чим відрізняється від
звичайного егоїзму. Використання ж добавки "розумний" обумовлюється
спробою відмежуватися від терміну, якому історично наданий різко негативний
значеннєвий відтінок.
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rational egoism.
The author explores the concept of rational egoism, proposed by russian
thinkers N. Chernyshevsky and A. Rosenbaum (Ayn Rand). Their common and
distinct features are examines.
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ПРО МОВИ ЕТНІЧНІ Й “ЯЗИК РЕГІОНАЛЬНИЙ”
УДК 342.725(494),
Соболь П.П.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В статті мова йде про неприпустимість свавільних політичних рішень
відносно самих основ національного життя, особливо маніпуляцій з мовою. Про
це свідчить також і досвід теоретичного мовознавства, зарубіжного та
вітчизняного.
Ключові слова: мова, етнос, национальная культура, політика.
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Люди, етнічні групи, епохи відзначаються специфічною духовністю. Її
підвалини — це й стан матеріального виробництва, суспільних відносин,
освіти, науки, але особливо — породжувана специфікою буття психологія.
Найяскравішим виразом останньої є мистецтво. Але справжнім сутнісним її
ядром є мова: вона виявляє глибини характеру етнічної нації.
По-своєму логічно, що колонізатори, плануючи довготривале панування,
завжди відверто чи хитрістю воювали з мовою, витравляючи її не тільки з
освіти, мистецтва, а й із душ. “Коли мова школи, — писав О. Потебня, —
відмінна від мови сім'ї, то слід чекати, що школа й домашнє життя не будуть у
гармонії, а будуть зіштовхуватися й боротися одне з одним” [1]. З цієї причини
мови не можуть поєднуватися на рівні всього народу. “Вплив двомовності на
цілі народи, я гадаю, теж несприятливий”, як і зумовлювана знищенням мови
денаціоналізація є невідворотним шляхом до деморалізації (катастрофічного
знекультурення), бо веде до таких деформацій народного життя, “за яких
традиція народу, сконцентрована головним чином у мові, переривається чи
послаблюється

такою

мірою,

що

стає

лише

другорядним

чинником

перетворення” [1].
Тоді мова йшла про ситуацію, коли школі навязували мову колонізатора, а
в сім'ї говорили мовою колонії. Сьогодні ситуація в Україні радикально
змінилася: в школі стала переважати, певний час, українська (як державна), а в
більшості сімей (крім окремих областей) переважає мова загальнорадянського
спілкування. Здавалося б, що це й є шлях до виправлення минулого ущемлення,
тотальної русифікації населення України. “Школа” з часом увійде в родину,
більшість українців повністю самоідентифікуються як представники певного
етносу …
Але над Україною наче нависло якесь прокляття. І воно необорне навіть в
умовах незалежного державства, бо на жаль політики використовують
найнебезпечніші засоби. Не можна заради ситуативного успіху приносити в
жертву культурно-історичні надбання, що є підвалинами довготривалого
успішного буття всього народу (як титульної “нації”, так і всіх етнічних
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меншин). Самобутність – реальна альтернатива тому, щоб бути лише філією
сусідньої “великої” держави.
Поглинання однією мови іншою — це трагедія всезагальна, як і
мультикультурні тенденції глобалізації (мультикультурне суспільство –
результат регульованого обміну відмінностями, при якому слабкіша культура
навіть у власній державі стає маргінальною). Поглинання мови одного народу
мовою іншого означає смерть поглинутого, яка не минає безкарно й для
кривдника.
Більшість людей недооцінює корінну мову певного етносу, як і взагалі
мову, розглядаючи її як дарунок та як лише функціональний інструмент. Між
тим, мова й унікальність мови – надзвичайна цінність і явище. Про це говорили
найвидатніші мовознавці-лінгвісти вже від Арістотеля.
Філософські ідеї, що відводили мові детермінуючу роль відносно
специфіки форм духовної діяльності, були висловлені ще в рамках
передромантичної філософії 18 ст.: мова як процесуальність духовної творчості
(Гумбольдт), лад мови як форма розвитку людського духу (Гердер). Була
сформульована й теза про те, що “мова народу є його дух, а дух народу є його
мова”, і в цьому сенсі “кожна мова є свого роду світогляд” (Гумбольдт). Близькі
ідеї були висловлені також і в класичному мовознавстві
У структурно-функціональному напрямі сучасної лінгвістики мова
розглядається

як

детерминанта

способів

організації

колективного

й

індивідуального досвіду перш за все в комунікативному плані: “кожній мові
відповідає своя особлива організація даних досвіду. Вивчити чужу мову не
означає причепити нові ярлички до знайомих об’єктів. Оволодіти мовою –
означає навчитися інакше аналізувати те, що складає предмет мовної
комунікації. Також культивувалася ідея про визначальну роль мовних чинників
у процесі формування сенсової картини світу у носія мови – як індивіда, так і
мовного колективу. Структури рідної мови – апріорні форми організації
індивідуального досвіду.
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Гійом Гюстав – творець теорії лінгвістичного менталізму (феноменології
мови) – вийшов далеко за межі структуралізму як теорії і методу аналізу
мовних явищ. Його варіант, запропонований у 1919 р., може бути визнаний
однією з перших спроб створення постструктуралістської концепції мови.
Гюстав розрізняє мовну діяльність, мову і мовлення вводячи чинник часу:
мовна діяльність є не просто ціле, а є послідовність, а також паралельність мови
і мовлення. Він іде від замкнутої на саму себе мови до обгрунтовання гіпотези,
що в основі і мови і мовлення лежать психомеханізми. Саме поняття часу
дозволяє зняти лінгвоцентризм і здійснити вихід до феноменологічної
проблематики: до світу “психічної суті”. Гюстав розрізняє “факт мови” і “факт
мовлення”.
В українській мові факт мови і мовлення не мають різних позначень.
Росіяни окремо можуть “отказаться” від “языка” чи від “речи, говорения”.
Отже, не варто питати українця від чого він відмовився – від-мови (від усього).
Для росіянина “відмовитись” (отречься, отказаться) – акт мовленєвий, а не
мовний). Він може отречься, але ж не “від’язичитися”…
“Всяке живе слово, позначаючи фізичні предмети, не зводиться просто до
позначення фізичного предмету, але є тим чи іншим його розумінням, його
сенсовою конструкцією, особливого роду внутрішньою формою” [2], завдяки
якій відбувається розплавлення глухої предметності в матерії відношень;
ціннісно-сенсове насичення прагматичних значень. Значення – “ідеальна
духовна форма кристалізації суспільного досвіду людини”. Засвоєння значень і
є оволодінням цим багатозначним досвідом. Концепти – це перш за все
сенсообразні поняття, а не абстрактні образи чи терміни. Слова не
сприймаються як знаки, а як дійсні орієнтири у значущому світі (по-різному у
кожній з етнокультур). Концепти зберігаються головним чином у мові й
служать для упорядкування людського досвіду: різна організація світу; різне
сприйняття форми, кольорів, смаків; різне перспективне бачення. Лише
інформаційні машини користуються однозначними знаками.
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Мови відрізняються одна від другої не лише тим, як їхні словники
класифікують світ, але також і різними способами комбінування окремих
значущих одиниць. Ці види комбінування, на думку Б. Уорфа, несвідомо
відбивають і визначають ті уявлення про реальності, що має дана мовна група.
Інші сенсообрази, концепти, у тих, що святкують, і тих, що поза святом. Хоча й
серед святкуючих багато відмінностей, але вони іншої якості, це різниця
пафосу сенсу, а не його самого. То ж можна уявити неймовірні відмінності, які
передаються мовами різних етносів, а ще більше – мовних сімей. Навіть схожі
зовні знаки самі по собі мало про що свідчать. Знак служить для
характеристики сигналів (вони ширше знаків) соціокультурного життя,
пов’язаного з системою соціально й етнічно вироблених значень. Не структурна
відповідність, а функціональне буття знаку пов’язує його з означуваним
(signans) [3]
“Сенс” і “значення” – це не елементи культури і не теоретичні її поняття,
але без них не існує жодна “ідеальна” модель і реальне усвідомлення буття.
Співвідношення їх рельєфно виявляє лише мовна реальність, а не безумовна,
хоча, звичайно, не вона їх породжує. Жак Дерріда вважав, що обсяг
феноменологічного концепту “сенс” лише спочатку здається мало визначеним.
Будь-який досвід є досвідом сенсу (Sinn). Все, що взагалі існує для свідомості, є
сенс (“феноменальність феномену” [3].
У культурі не буває поняття, події, явища і т.п., які б не мали назви —
імені (власного або загального). Як правило, не мають спеціальних позначень
лише явища, позбавлені будь-якої соціальної значимості. Якщо значиме кожне
слово-знак мови, то як же можна відкидати значення (ігнорувати його) всієї
етнічної мови. Цікавий казус: епоха Відродження — при всій її специфічності з
позицій сьогоднішнього сприйняття — не мала ніякої спеціальної назви, тобто
не виглядала в очах сучасників чимось особливим, що заслуговує окремого
імені.
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Але значнішим виявився казус з мовним законом у сучасній Україні, де вся
мова може втратити ім’я, а з ним і живу реальність. Мова не живе без мовлення,
без середовища спільників (етнічної самоідентифікації).
Мова як етнічна самоідентифікація. Соціальний зміст розмаїтості мов
культури, як представляється, пов'язаний з потребою людей у багаторазовому
дублюванні рис своєї групової ідентичності; і звідси їхнє прагнення до
маніфестації національної (релігійної або станової) самобутності буквально в
будь-якому предметі, об'єкті тощо культурної діяльності. Утім, це мовне і
стилістичне маркування далеко не завжди наноситься спеціально. Адже в
кожного народу історично склався свій смак, своя система естетичних переваг,
своя міфологія і її символічне вираження. Усе це “проступає” як симпатичне
чорнило на будь-якому культурному об’єкті, у поведінковому акті, стилі
комунікації тощо. Власне це і є специфічна мова (або, — точніше, комплекс
мов) культури всякої людської спільності. Мову може породити тільки етнічне
життя.
Політика не може породжувати ні історичних спільнот (чи статей,
вікових стадій людини), ні мови, ні звичаїв, ні мистецтва (окрім “шоу”). Вона
лише

може

на них

впливати (позитивно

або

ж

негативно).

Може

використовувати для піару. Наприклад, такі софістичні гасла як: “Я украинец, и
говорю на родном языке – русском”. У м. Миколаєві створили у якості гасла
(між іншим, ще до ініціювання змін до закону про мови у парламенті)
справжнісінький

софістичний

“симулякр”:

“Более

750000

жителей

Николаевщины говорят на русском. Так нужен ли нам русский язык?”. Питання
– вершина “наївності” й логічного непорозуміння. Якщо треба добитися, щоб і
решта жителів Миколаєвщини говорила російською, то запитання зрозуміле.
Але якщо ми все-таки визнаємо українську державу як самостійну (до того ж
унітарну, а не кантональну), і наші зусилля спрямовані на її зміцнення, то
ситуація якась дивна. Наприклад: якщо родина закупила сотню кавунів, то чи
буде стояти питання: то чи ж потрібні нам кавуни? Якщо переважна більшість
говорить російською, то який ще “русский язык” нам потрібен? Віявляється –
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“регіональний”. Не змовлюючись владні структури багатьох областей відчули
раптом жагучу нагальну потребу у цьму новотворі.
“Регіональний язик” сьогодні – явний синонім “русскому”. Як колись
“советский” був синонімом “російського”. У всьму світі знали, що з Гітлером
воюють “руські”. Між іншим: ні монгольські, ні тюрські, ні німецькі нацистські
завойовники із зовні не намагалися нав’язати нам іншу мову. І російський
більшовизм спочатку навіть проводив політику “коренізаціі” (в Україні –
“українізації”. Незважаючи на свою суперечливість, українізація стала
фундаментом подальшого розвитку українського національного Відродження,
бо на її ниві самовіддано і щиро працювали видатні особистості української
культури різних політичних поглядів). Бо свою етнічну мову (на відміну від
“регіональної”, штучної) не випадково називають природною.
Штучні (артефактні) мови не можуть замінити базової – етнічної. Етнічна
може замінити (або співіснувати) іншу етнічну. Англійська мова надзвичайно
змінила рівень і якість цивілізації Індії. Російська – якість українського
менталітету. Але є межа асимілятивного впливу, після якої гине сам етнічний
архетип – а це вже і є етноцид. Отже можна зробити собі ін’єкцію іншомовності
як свідомий суїцидальний акт (самогубство). Але в цьому можна запідозрити
хіба що психічно хворого…
Були, звичайно, в різні часи стосовно України й лінгвоцидні заходи
правлячих кіл Польщі й Росії. Намагалися зруйнувати “весь світ” попередній
(мову, віру, звичаї, реальну історію, мистецтво). Та це поведінка завойовників,
загарбників. Але явище “внутрішньої політичної розправи” з мовою у власній
державі – це щось надцікаве й дивне та ще й унікальне. В той час як Франція,
чи та ж таки Росія ревнісно прикладають максимум зусиль, щоб у інших
державах поширювалися “звуки дивной речи” їхньої, готові безкоштовно
посилати свої підручники при першій же нагоді, українська влада, знаючи що у
багатьох областях України російська мова переважає ще значніше, ніж на
“Николаевщине”, намагається зменшити можливості її роповсюдження й
розвитку. При цьому за прикладом політики йдуть не до взірцевої для них Росії,
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а до специфічних країн Західної Європи. На її ж таки Конвенцію й
посилаються.
Хоча, навряд чи саме там придумали поняття “регіональної мови”. До речі,
ніякого парадоксу немає у тому, що регіональна мова звучить скрізь, де її
прийняли, на “русском языке”. Та суть не в цьому. Суттєвим є те, що
представники влади погано розуміють тісний зв’язок мови з усією культурою й
національним життям. Недоречно заради піару чи політичних амбіцій
“регулювати” те, що винне самовідрегулюватися в процесі етногенезу.
Справді, українці – “антеїчний” етнос. Тобто, його архетип почав
закладатися

в

неоліті

та

ще

й

природними

умовами

визначенною

прив’язанністю до землі, землеробства. Вони й визначали мову. Місто,
промислова цивілізація легко нейтралізували органічний зв’язок із землею (і
тим самим – з мовою). Але ж не слід забувати перестороги великого лінгвіста й
етнопсихолога Олександра Потебні (1835-1891) – професора Харківського
університету, що без мови не існує окремішна нація (етнічна). До речі, він як
ніхто інший, довів, що не дивлячись на русифікаторську політику царського
уряду, філологічні науки можуть розвиватися. У розвитку українського
мовознавства провідна роль належала саме йому. Він же створив нову
психологічно-порівняльну школу в мовознавстві. Праці О. Потебні “Думка і
мова”, “Замітки про малоруське наріччя” (1870), “Мова і народність” (1895) та
інші не втратили своєї актуальності й сьогодні. Особливу цінність мають думки
О. Потебні стосовно формування національної ідеї. Він вважав, що її
відсутність у середовищі українців є внутрішньою причиною безсилля й
непродуктивності нації, небезпекою на шляху її подальшого існування. Ця
небезпека не менш загрозлива, ніж зовнішній натиск денаціоналізації.
Потебня передбачив багато проблем сучасної лінгвістики: розрізнення
мови і мовлення, розуміння і нерозуміння як аспектів комунікації тощо. Він
вважав, що діалог завжди припускає нерозуміння, тому що мова (висловлення)
є акт творчий, авторський, і, отже, до деякої міри неповторно-незрозумілий.
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З огляду на великого вченого дивними здаються жалоби деяких фахівців
технічного профілю в Україні на відсутність багатьох термінологічних
еквівалентів в українській мові. Але ж чия то функція – виробка відповідних
термінів – як не їх самих. У всі часи активно використовували різні засоби
дискредитації української мови за допомогою зневажливих інтонацій щодо
перекладів, або введенням надуманих перекладів. Були й прямі провокації з
боку спецслужб, або заохочення найменш культурних сил до ініціювання
“перегибів”.
Чудово, коли представники певного етносу знають мови народів, які мають
значні досягнення у світовій культурі. Прекрасно було б у значно більших
масштабах вивчати російську літературу (на мові оригіналів). Але навіщо
принижувати й без того досить зубожілу власну мову? Ось це важко зрозуміти
по суті. Можливо В.В. Путін і мав рацію, коли публічно назвав Україну
напівдержавою, а про мову відгукнувся ще зневажливіше. Але ж це не привід
для привітання подібних заяв. Сам президент Росії дуже гостро реагує на будьякі (хай і найсправеливіші) закиди російській політиці чи культурі.
Лише на побутовому рівні, такі питання не можна навіть ставити. Тим
більш – використовувати для політичної агітації чи дипломатичних успіхів. Є й
без того немало засобів, щоб досягати бажаного при потребі. За краще було б
все ж реально радитися зі справжніми фахівцями-патріотами, для яких
стратегічні інтереси України – перш за все. Особливо ж при врахуванні далеко
не сприятливих тенденцій світової культури. Про них яскраво сказав ще в
середині ХХ ст. італійський філософ Гвардіні: аналізуючи в контексті
“внутрішньої

саморозірваності”,

антилюдський

характер

і

планетарний

масштаб світових воєн він, зокрема, прагнув вишукати відповіді на питання про
суть культури людей, її моральної та життєвої цінності. Традиційна
гуманістична культура Європи, заснована на відродженському проголошенні
вищою цінністю оригінальності людини, на тезі про “геніальність в
індивідуальності” романтизму, умирає: у світі, де “панує техніка”, “неможливі
боги”. Людина втрачає власне положення значеннєвого центру світобудови. На
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думку Гвардіні “наука більше не повинна піклуватися про цінності, її справа –
досліджувати, незалежно від того, що з цього вийде; мистецтво існує тільки для
самого себе, і його дія та вплив на людину його не стосується; спорудження
техніки – це твори надлюдини і мають самостійне право на існування; політика
здійснює владу держави, і їй немає справи ні до гідності, ні до щастя людини...
В умовах індустріальної цивілізації не допускається автономне існування
творчої особистості, а зловживання владою стають не стільки ймовірними і
можливими, скільки неминучими. Навряд чи випадкове слово “особистість”
поступово виходить із уживання, і на його місце заступає “особа” [5].
Більш втішним видається прогноз Освальда Шпенглера: сенси культури не
існують у зовнішньому, незалежному від людини. І причини занепаду
європейської культури – технізація, раціоналізація, тобто становлення
нелюдського буття. Насправді чи стане промислове, технологічне людським
сенсом чи не людським – питання не просте. У всякому разі політики повинні
бути також мудрими. Від їх зусиль багато чого залежить.
Варто замислитися: як могло так статися, що в умовах імперських утисків і
переслідувань українцям вдавалося відкривати власні школи, бібліотеки й
університети, видання газет і журналів, театральні вистави, організовувати
просвіту і науку, популяризувати народне й фахове мистецтво тощо; а ось за
умов незалежності (майже чверть її століття) українці, які говорять власною
мовою, винні шукати окремі осередки освіти чи діяльності, бо не склали більше
50 відсотків у середовищі переважаючого російськомовного спілкування. На
який прогрес власної культури можна розраховувати, коли після століть
приниження їй і тепер не збираються не лише допомагати, а й співчувати власні
кормчі? Можна розраховувати лише на занепад. То який же може бути сумнів у
суїцидному етноциді: початком етноциду найчастіше й найвірніше слугувала
саме лінгвоцидна політика.
У такій ситуації гостро постає питання про роль інтелектуальної еліти. “У
роки революції і громадянської війни справжня інтелектуальна еліта України
обирала не стільки шлях служіння владі, скільки власній совісті, моралі, врешті
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– служіння народові. Саме ця інтелігенція була головним рушієм національнокультурного Ренесансу” [6].
Культурний простір не може існувати поза мовою – цим особливим
розплавом між світом речей і особистісним світом, між цілісністю й
частковостями, єдністю і множиною... Простір якій культурі ми готуємо?
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Sobol P.P. About ethnic languages and regional dialect.
In the article speech goes about impermissibility of arbitrary political decisions
in relation to bases of national (ethnic) life, in particular case manipulations with a
language. About it testifies also and experience of theoretical linguistics, foreign and
domestic.
Keywords: language, ethnic, national culture, politics.

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.СКРЯБИНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
УДК 78.02,78.06
Таганов О.М.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Статья раскрывает уникальную трансформацию композиторского языка
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и стиля А.Скрябина в процессе изменения его мировоззрения, расширения
методов и средств философского осмысления окружающего мира.
Ключевые слова: Скрябин, философия, композиция, стиль, теософия.
"Мистика Скрябина

— одна из

страниц той книги, другие страницы
которой
Блоком,

называются
Вячеславом

Бальмонтом,
Ивановым,

Мережковским, Гиппиус, Бердяевым,
Булгаковым…"
Сабанеев
В этом году исполняется 140 лет со дня рождения уникального
композитора, вошедшего в список классиков ХХ века, Александра Николаевича
Скрябина. Его творческое наследие характеризует совершенно уникальный
отпечаток авторского мировоззрения. Абсолютно новые для начала ХХ века
гармонические

сочетания

в

музыке,

кардинально

новый

подход

к

пространственным свойствам звуковой материи, ее пластике и изменяющейся
плотности, обеспечили неиссякаемый интерес к взглядам композитора, его
философскому фундаментальному мироощущению.
Ранние произведения Скрябина, получившего образование одновременно с
Сергеем Рахманиновым у одного педагога, были близки по стилистическому
оформлению опусам композиторов позднего романтизма. Поскольку сам
Александр Николаевич был прекрасным пианистом, его внимание в большей
мере привлекала именно фортепианная музыка. И хотя сам Скрябин говорил,
что его стиль не наследует ни одного из предшественников, многие его ранние
произведения носят черты музыки Ф.Шопена, Ф.Листа, Р.Вагнера. Некоторая
“салонность”, о которой упоминает близкий друг композитора Леонид
Сабанеев, присутствовала в фортепианных сочинениях Скрябина вплоть до
1905-1906 годов. Сам композитор говорил, – "У меня, знаете, был такой период
в жизни салонный, когда и музыка у меня стала вроде комплиментов... – Я
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тогда был таким ницшеанцем, вроде светского “льва”... роковым молодым
человеком..." [1, 241-242]. Однако, следует понимать, что "ницшеанство" это
касалось лишь внешней атрибутики, связанной с модными течениями и
салонностью высшего общества этого периода. Это в полной мере отражено в
ранних прелюдиях и этюдах Скрябина, то есть, в "шопеновских" фортепианых
жанрах, - романтический надлом и меланхолия, внезапные порывы страсти и
погружение в мрачную печаль... В образности музыкальных произведений
доминирует сфера одухотворенной лирики, изящная, непринужденная. В
жанровом отношении эти тенденции выражены в фортепианных прелюдиях,
этюдах, вальсах ноктюрнах, мазурках. Этот период творчества Скрябина
принято рассматривать как первый, начальный. Однако уже в это время
склонность композитора к обобщениям и концептуализации идей закладывает
фундамент

целостного

восприятия

музыки

как

пути

духовного

самосовершенствования и философского постижения истины.
Творческие поиски вели Александра Николаевича к расширению средств
гармонической выразительности и ритмического разнообразия. Но "идеологической", философско-мировоззренческой основы для этого на тот момент не
созрело. Это были лишь смутные ощущения, нуждавшиеся в ясном осмыслении
и

реализации.

Однако

приобретенный

опыт

спонтанно

подсказывал

композитору пути для дальнейших поисков. Именно 90-е годы XIX века становятся вторым творческим этапом, в котором сформировались как творческие,
так и философские методы развития идей. Его взгляды принимают более
“структурную

основу”,

которая

противопоставляется

спонтанности,

казуалистичности. По словам самого композитора: “Я вообще не считаю
импровизации и способности к ней за положительное достоинство. Всякое
творчество предполагает план и мысль, а при импровизации ни плана, ни
мысли не может быть”. [1, 93]
К началу ХХ века Скрябин уже вплотную приблизился к внутреннему
изменению. В его произведениях все больше стали проявляться те черты,
которые в дальнейшем станут "визитной карточкой" скрябинского стиля.
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На протяжении 1903-04 годов композитор, находясь в поездках между
Италией, Швейцарией, Францией, начал усиленно изучать Канта, Фихте,
Шеллинга, Гегеля. Его интересует особенно шеллинговское учение о “мировой
душе”. Многие исследователи относят к этому периоду основную “переломную
точку” в творчестве Скрябина, выраженную в Третьей симфонии (1903).
Именно в этот период начинается колоссальная по масштабу трансформация
его взглядов в связи со знакомством с трудами Елены Петровны Блаватской.
Находясь во Франции, Скрябин впервые знакомится с уникальными
произведениями нашей соотечественницы. Среди них “Ключ к теософии” и
только вышедший тогда во Франции из печати первый том “Тайной доктрины”.
Эти книги становятся настольными для Скрябина до конца жизни.
Было бы ошибочно полагать, что Алексадр Николаевич стал идейным
последователем теософской доктрины. Не последователем, а со-творителем
теософской картины мира в музыкальной сфере можно назвать Скрябина. Его
собственные прозрения, пришедшие через написание музыки получали
подтверждения в трудах Е. Блаватской. По словам исследователя творчества
Скрябина А. Бандуры: “…в вопросах мировоззрения композитор ничего не
“заимствовал” у Блаватской, но лишь находил подтверждение и, главное,
словесное выражение своим собственным духовным открытиям” [2, 21]. Об
этом свидетельствуют также слова самого Скрябина: “Музыка — путь
откровения, — говорил он. — Вы не можете себе представить, какой это
могущественный метод познания. Если бы вы знали, сколь многому я научился
через музыку! Все, что я теперь думаю и говорю, все это я знаю через свое
творчество” [1, 139].
Следует отметить очень скрупулезную работу композитора с музыкально
структурным материалом. В соотношениях статики и динамики, периодичности
и симметрии композитор почти всегда пользовался набросками и “расчетами”.
По его словам, “… математика в композиции должна играть большую роль. У
меня бывает иногда целое вычисление при сочинении, вычисление формы <…>
И вычисление модуляционного плана. Он не должен быть случайным, —
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геометрическим, иначе не будет кристаллической формы” [1, 123]. Однако все
эти вычисления были непосредственно связаны с теософской символикой и
пониманием законов мироздания как универсалий, действующих на всех
планах и во всех проявлениях окружающей жизни.
В последний период жизни и творчества Скрябин приходит от понимания,
что “централен и значим только творец и его мысль”, характерного для
солипсизма, к пониманию того, что “искусство зависит от космического
процесса, оно – не само по себе” [1, 199], отражающему идеи объективного
идеализма. В музыке это находит подтверждение в таких произведениях как
симфоническая поэма “Прометей”, отрывки из “Предварительного действа”,
поздние

фортепианные

опусы.

Основной

проблемой

для

творческого

воплощения у Скрябина является “большое Я”, предвечное “ничто”.
Парадоксальность определений этого понятия у Скрябина, выражена как
синтез, воплощенный в “абсолютной дифференциации и абсолютном единстве”
[3, 181]. Знаменитый “прометеевский аккорд” – один из наиболее загадочных и
одновременно наиболее многомерных в сакральном понимании созвучий,
выражающих эту проблему. По звуковому составу этот аккорд, по мнению
техников-акустиков,

очень

близок

к

частоте

работы

низкочастотного

автогенератора. По составу же обертонов частотного спектра чистого
музыкального тона, он составляет верхнюю часть его составных гармоник! То
есть, в строении аккорда автор абсолютно сознательно закладывает идею о
музыке “плотного мира” и музыке “мира бестелесного” – музыке высшего
порядка. Не служит ли это подтверждением, что Скрябин нашел и показал путь
познания мироздания через внутреннюю структуру музыкального звука и
природу творчества – через сочетаемость комплексов звуковых вибраций
(аккордов, мелодических линий, структурных звуковых пластов и т.д.)? Как не
вспомнить в этой связи роман немецкого мыслителя Германа Гессе “Игра в
бисер”, так наглядно проводящего параллели между познанием мира и
творчеством композитора…
С момента первого знакомства Скрябина с “Тайной доктриной”, когда у
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него стал активно вызревать образ и план огромной Мистерии, до момента
встречи Скрябина с известным суфийским музыкантом и мыслителем Хазратом
Инаят Ханом, прибывшим в Россию с целью ознакомления русских слушателей
с индийской музыкой, прошло всего девять лет. Однако за эти девять лет
Александр Николаевич был настолько внутренне подготовлен к принятию
внешней и внутренней стороны индийского искусства, что сразу увидел в лице
приезжего суфия родственную душу. Это еще более укрепило в нем
уверенность, что его деятельность и творчество развиваются в верном
направлении.
Внутреннее ощущение композитора целиком было направлено на
всеобщее единение, которому поможет его музыка, его творчество. В одной из
своих бесед он определенно указал на то, что его замысел близится к
реализации и как “проводник великой идеи” он должен получить последнее
посвящение в Индии: “Мне пора приготовляться. Я не знаю, где застигнет меня
посвящение, но мне надо ехать в Индию” [1, 95].
Все грандиозные планы относительно Мистерии Скрябин вынашивал
исключительно в голове. Нам известны лишь его намерения и наброски,
относящиеся

к

“Предварительному

действу”,

которое

должно

было

приготовить участников Мистерии к основной части этого сакрального акта. На
протяжении последних десяти лет жизни все написанные Скрябиным
произведения, так или иначе, связаны с приготовлением к написанию
“последнего”, самого важного в жизни Скрябина произведения. Однако,
величайший мистик в музыке так и не успел завершить свой грандиозный
замысел. Его внутреннее единство с миром так и осталось в полноте не
реализованным в том виде, о котором он мечтал. Тем не менее, вот уже сто лет
как его прозрения в искусстве питают всё новых и новых композиторовфилософов. Однако до конца разгадать его загадку, вероятно так никому и не
удастся.
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Таганов О.М. Філософські погляди А.Скрябіна крізь призму його
творів
Стаття розкриває унікальну трансформацію композиторської мови та
стилю О.Скрябіна в процесі зміни його світогляду, розширення методів та
засобів філософського осмислення навколишнього світу.
Ключові слова: Скрябін, філософія, композиція, стиль, теософія.

Taganov O.M. Philosophical views of A. Scriabin through the light of his
works.
The

article

reveals

the

unprecedented

transformation

of

Skryabin's

compositional language and style in the process of changing the world view,
expanding the of the philosophical knowledge tools.
Key words: Skryabin, philosophy, composition, style, Theosophy.

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
УДК 159.9: 37.015.3
Чугуєва І.Є., Щукін Є.О.
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
В статті наведено психологічні фактори прояву креативності, яка є
передумовою технічної творчості та ефективної професійної діяльності
сучасних інженерів
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Ключові слова: креативність, дивергентне мислення, особливості
професійного мислення
Актуальність теми. Висока потреба сучасного суспільства в людях,
здатних творчо підходити до будь-яких вимірів, нетрадиційно та якісно
розв’язувати існуючі проблеми, зумовлені прискоренням темпів розвитку
суспільства, науково-технічного прогресу. Чим більша потреба суспільства у
творчій ініціативі особистості, тим гостріша необхідність в теоретичному
вивченні проблем творчості, її природи та форм проявлення.
Мета

статті.

Розкрити

поняття

“креативність”

з

точки

зору

психологічних засад її прояву.
Основний виклад матеріалу статті. Таємниця незвичайних творчих
здібностей, загадка геніальності та всього того, що з цим пов’язано, у всі часи
хвилювала і до цього часу продовжує хвилювати людство. Творчість є високим
проявом феномена людини. Психологів з давніх-давен цікавила проблема
творчого мислення. Людина шукає власне вирішення проблем, вміє за потреби
змінити свою попередню думку, по-новому підійти до розв’язання наболілих
питань, вміє бачити нові, приховані від сприйняття проблеми задачі. Довгий
час творчий процес розглядали тільки як особливу комбінацію діяльності
мислення, яка не додавала нічого нового до змісту знання. З розвитком
суспільства, розвитком філософії та психології розвивались та змінювались
погляди на проблему креативного (творчого) мислення. Різні психологічні
школи пропонували власні підходи до вивчення творчості, творчого мислення
та творчих здібностей. М. Г. Ярошевський пов’язує визначення креативності з
характером мислення (діяльності) і за допомогою психологічних процесів
з’являються нові цінності в різних областях людської діяльності. А. Маслоу,
Р. Мей, К. Роджерс стверджують, що творчість є сила, яка сприяє та забезпечує
самопросування індивіда в своєму розвитку [3]. Критеріями є не якість
результату,

а

продуктивність.

характеристики
У

1954р.

та

процеси,

у

роботі
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які

активізують

О. М. Леонтьєва

творчу
“Дослід

експериментального дослідження мислення” з’являються етапи творчого
мислення, де головне – момент розв’язання проблеми (задачі), пов’язаний з
безсвідомими механізмами. У 60-ті роки з’являються перші роботи вчених
Я. О. Пономарьова (1960), В. Брушлинського (1967), О. К. Тихомирова (1967),
М. Г. Ярошевського (1967), Б. М. Кедрова (1969), А. М. Матюшкіна (1969), в
яких на науково-експериментальній основі досліджуються творчі процеси [2].
Я. Пономарьов дає своє визначення творчого мислення – джерело розвитку,
руху, взаємодії, яка веде до розвитку, розвиває взаємодію [5].
Якщо подивитись на проблему креативного мислення через відносини:
суб’єкт-предмет (творчий процес), то слід зупинитися на дослідженнях
процесів

продуктивного

мислення

(О. В. Брушлинський,

І. П. Калошина,

О. К. Тихомиров) [1]. Творчість (креативність) в цьому підході опосередковані
діяльністю творця. Б. М. Теплов вважав, що формування творчої особистості
пов’язане з багатогранною діяльністю людини. Аналіз особливостей творчого
мислення дозволив визначити його склад через такі якості розуму, як
системність, самостійність, гнучкість, критичність, логічність, реактивність.
У сучасній психології існує окремий напрямок, який вивчає проблеми
творчості та творчої діяльності – психологія творчості, основна задача якої
складається з розкриття психічних закономірностей та механізмів творчого
процесу та креативності. У зарубіжній психологічній науці креативне мислення
розглядають як здатність дитини відмовитися від стереотипних способів
мислення та здатність ризикувати (дивергентне мислення), гнучкість мислення,
швидкість мислення, багату уяву, сприйняття неоднозначних речей, високі
естетичні

цінності,

розвиток

інтуїції.

(Р. М. Сімпсон

та

Дж. Гілфорд).

К. В. Тейлор розглядає креативне мислення не як єдиний фактор, а як
сукупність різних здібностей, кожна з яких може бути представлена в різному
ступені. Ним було виділено 52 критерії обдарованості. Дж. Рензулі розуміє
креативне мислення як особливість поведінки особистості, яка виражається в
оригінальних здібностях отримання продукту досягнення рішення проблеми,
нових підходів до проблеми з різних точок зору. С. А. Мєднік розглядає
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креативність як процес переконструювання елементів в нових комбінаціях, які
відповідають

потребам

корисності

та

деяким

спеціальним

потребам.

Т. М. Емейбл вважає креативну відповідь на завдання функцією трьох
компонентів, якими є: 1) знання, досвід; 2) креативні стилі мислення; 3)
мотивація на вирішення завдання. Ф. Баррон розуміє під креативністю
здатність привносити щось нове у досвід; М. А. Волач – здатність народжувати
оригінальні ідеї в умовах розв’язання або постановки нових проблем [2].
Уже на початку 60-х років минулого століття було описано більше ніж
шістдесят визначень креативного мислення, а та кількість, що існує сьогодні,
потребує

ґрунтовного

аналізу.

Поняття

креативного

мислення

набуло

розповсюдження в 50-ті роки XX століття завдяки дослідженням Дж. Гілфорда.
Він перший звернув увагу на різницю між креативним мисленням та інтелектом
(між дивергентним та конвергентним інтелектом) та запропонував концепцію
креативності, як універсальної пізнавальної творчої здібності. (Джой Гилфорд
видав книгу “Природа людського інтелекту” /The Nature of Human Intelligence).
На думку Дж. Гілфорда, творче мислення є оригінальним – людина шукає
власне розв’язання проблем; гнучким – людина вміє при потребі змінити свою
попередню думку, по-новому підійти до розв’язання наболілих питань;
глибоким – людина вміє бачити нові, приховані від сприйняття проблеми
задачі. Він вважав, що креативність та творчий потенціал можуть бути
визначені як сукупність здібностей та інших рис, які сприяють успішному
творчому мисленню.
Для визначення рівня креативного мислення Дж. Гілфорд виділив 16
гіпотетичних інтелектуальних здібностей, які характеризують креативність.
Серед них: 1) швидкість думки – кількість ідей, які виникають в одиницю часу;
2) гнучкість думки – здатність переключатися з однієї ідеї на другу;
3) оригінальність-здатність

виробляти

ідеї,

які

відрізняються

від

загальноприйнятих поглядів; 4) зацікавленість – чутливість до проблем
навколишнього світу; 5) здатність до розробки гіпотези; 6) ірреальність –
логічна незалежність реакції від стимулу; 7) фантастичність – відірваність
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відповіді від реальності, якщо є логічний зв’язок між стимулом та реакцією;
8) здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу;
9) здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі.
Подальший розгляд природи креативного мислення базується на аналізі
основних експериментальних підходах до її вивчення. Є. П. Торренс визначив
креативне мислення як виникнення чутливості до проблем, пов’язаних з
недоліком знань, ідентифікацією труднощів, процесом виникнення здогадок та
формуванням гіпотез. Він виділив основні параметри, які характеризують
креативне мислення: 1) легкість-швидкість виконання евристичних завдань;
2) гнучкість – кількість переключень з одного класу об’єктів на інші;
3) оригінальність – мінімальна частота повторних варіантів рішень на завдання
однієї виду; 4) точність виконання завдань. У його підході критерієм творчості
є не якість результату, а характеристики та процеси, що активізують творчу
продуктивність.
Узагальнюючи досвід зарубіжних дослідників творчості (креативності),
Л. Б. Єрмолаєва-Томіна дає визначення креативного мислення як сукупності
різноманітних здібностей, кожна з яких може бути представлена в тому чи
іншому ступені, в тій чи іншій індивідуальності і виділяє наступні її ознаки:
1) відкритість новому досвіду; 2) широта огляду задачі; 3) швидкість
мислення

(швидкість

висування

гіпотез);

4) оригінальність

мислення

(самостійність, незвичайність).
Існують інші варіанти структури креативного мислення (А. Н. Лук,
А. М. Матюшкин). До структурних компонентів креативного мислення вони
відносять такі властивості як: інтерес до парадоксів, схильність до сумнівів,
почуття новизни, гостра розум, творча уява, інтуїція, естетичне почуття краси,
дотепність, здатність відкривати аналогії, сміливість та незалежність суджень,
самокритичність, логічна строгість, здатність користуватися різними формами
доказів.
У більшості дослідів під креативним мисленням мають на увазі сукупність
розумових й особистісних особливостей, які сприяють становленню та прояву
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творчості. Вітчизняні дослідники творчості не залишили без уваги особливості
процесу сприйняття креативної особистості. Я. О. Пономарьов підкреслює
важливість для творчості таких характеристик, як схильність особистості до
хаосу, впевненість при невизначеності, неясності сприйнятого, яка сприяє
максимальному внесенню в нього свого; здатність дивуватися, бути вразливим,
бачити проблему в цілому, орієнтуватися в ній, знаходячи зразу головне,
суттєве.
До напрямку вивчення проблемного мислення, як розробці проблематики
творчості, відносяться дослідження А. В. Брушлинського. Процес мислення він
трактує як відкриття “суттєво нового”. “Такий пошук та відкриття суттєво
нового особливо чітко проявляється в інсайтах, раптових осяяннях, які гостро
та суттєво просувають вперед весь процес розв’язання задачі” [1, с.43].
Він виділяє основний механізм мислення –”аналіз через синтез” [1, с.43].
В. А. Моляко творчою задачею називає ту, яка є новою, незнайомою для
суб’єкта, що сприяє різним розумовим зусиллям, спеціальному пошуку,
знаходженню нового способу її розв’язання. У творчому процесі виділяє три
основні цикли: 1) Розуміння умов задачі (оцінка умов); 2) формування гіпотези
(замислу); 3) попереднє розв’язання та перевірка гіпотези [4].
С. Л. Рубінштейн: “...Для того, щоб в результаті розумового процесу
розв’язати задачу, треба прийти до більш адекватної свідомості” [6], тобто
використовувати різні операції розумового процесу. Як одну з форм виявлення
інтелектуальних здібностей М. Холодна виділяє креативність, де мислення
представлено

наступними

ознаками:

1) швидкістю

(кількість

ідей,

які

виникають за одиницю часу); 2) оригінальністю (можливість давати ідеї, які
відрізняються
(чутливістю

від
до

загальних

деталей,

пізнавальних

протиріч,

стандартів);

невизначеності);

3) сприйняттям

4) метафоричністю

(можливість створювати фантастичні ідеї, 5) вміння в простому бачити складне,
а в складному просте). Творча діяльність є не тільки шляхом до пізнання
внутрішнього світу дитини, його креативності, але й результатом їх розуміння
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та прояву. Тому будь-яка творчість пов’язана з проявом креативних здібностей,
які розвиваються в творчому процесі.
Особливого значення набуває креативне мислення у технічній творчості.
Уміння сприймати, обробляти, фільтрувати, засвоювати і використовувати
інформацію різної модальності, перетворювати її на знання і далі – на засоби
розв’язування задач (професійних, особистісних та ін.) є надзвичайно важливим
інтелектуальним умінням сучасного інженера. Для цього потрібні адекватні
розуміння та інтерпретація (в тому числі контекстів, неявних смислів,
помилок), розвинені пам’ять, увага, уява.
Принциповим моментом для успішної інтелектуальної самореалізації є
розвиток рефлексії, вміння змінювати рефлексивну позицію, виходити за
рефлексивні межі ситуації, а також наявність репертуару інтелектуальних
стратегій (за В. О. Моляко), які виступають в якості дієвої складової
ментальних моделей.
Креативність в технічній творчості розглядається по відношенню до
креативності взагалі, як часткове до загального і має усі ознаки загального
визначення цього поняття. Однак стосовного технічної творчості креативність
пов’язують з такими ознаками як: 1) інтелектуальна активність (самостійна
постановка задач); 2) толерантність до невизначеності; 3) творче мислення
(швидкість розумових процесів, глибина, широта, гнучкість, дивергентність
мислення, адекватний діяльності баланс розвитку образного, понятійного та
практичного

мислення

(Ж. П’яже,

М. Л. Смульсон,

М. О. Холодна,

Р. Стернберг).
З

цього

приводу

дослідники

професійної

діяльності

спеціалістів

інженерного профілю підкреслюють, що умовами для досягнення успіху в
професії є розвинені інтегральні професійні характеристики, які базуються на
індивідуальних

властивостях

і

здібностях,

формуються

під

впливом

особистісних якостей, і остаточно оформлюються в індивідуальному стилі
діяльності. До набору таких інтегральних характеристик відносяться і такі, що
пов’язані з особливостями мислення, зокрема креативністю: 1) здатність
408

визначати архітектуру професійної задачі, тобто розбити складну задачу на
елементарні складові і визначити метод їх нового комбінування; 2) уміти
бачити задачу одночасно на різних рівнях деталізації, тобто спеціаліст повинен
вільно переходити від опису задач в узагальнених поняттях (ідеї, гіпотези) до
розробки задачі у вузьких, конкретизованих системах координат (варіанти
рішень); 3) уявляти процес, який проектується в динаміці, це пов’язано з тим,
що вхідні і поточні дані можуть суттєво змінюватися в кожний наступний
момент; 4) уміти бачити більше окремої задачі, яка розробляється в даний час,
тобто враховувати змістовне коло задачі і здатність включати її в певну
загальну систему (вважається, що саме ця характеристика в значній ступені
відрізняє високого професіонала, спрямованого

на результативність у

постійному процесі, а не тільки на досягнення локального або проміжного
результату); 5) узагальнювати типові ситуації, тобто знаходити однорідні
елементи,

стосовно

яких

приймається

узагальнене

рішення;

6) уміти

використовувати і комбінувати відомі прийоми і типові алгоритми, тому що
нові ідеї повинні знаходитись у взаємодії з попередніми методами; 7) уміти
завчасно визначити етапи, які потрібно пройти, щоб вирішити задачу;
8) здатність аналізувати власні помилки (ця характеристика вказує на
вимогливість до себе і використання професійного стилю, який зменшує
кількість помилок); 9) здатність чітко бачити реальні труднощі, ускладнення і
обставини, диференціювати їх і відкидати усе, що не має відношення до
поставленої

задачі;

10) здатність

виявляти

випадки,

де

можливо

використовувати теоретичні ресурси, самостійно реалізувати їх; 11) здатність у
випадку невдачі не знижувати самооцінку, у разі санкцій, не вдаватись до
образ, уміння стримувати самолюбство і шукати альтернативні шляхи
вирішення задачі; 12) володіти інтелектуальними засобами: абстрагування
(здатність не відволікатись на несуттєві деталі, алгоритмізація процесів,
міркування

на

декількох

рівнях

абстрактних

моделей

одночасно),

перелічування (обчислювання на рівні множини послідовно виконуваних
операцій, альтернативний вибір варіантів рішення).
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Переважна більшість інтегральних характеристик має відношення до
загальних особливостей інженерної праці, що відбивають якості мислення, вони
є значущими для багатьох видів професійної діяльності, деякі – мають
значимість

для

усіх

професій

і

пов’язані

з

самоорганізацією,

самопроектуванням і самоконтролем, діловою комунікацією і етикою. Тільки
декілька характеристик є специфічними для діяльності, в галузі комп’ютерних
технологій, вони відбивають сплав якостей уваги і мислення.
Особлива увага в професійній діяльності інженерів приділяється стилям
вирішення задач. За даними Д. Гріна конвергуючий стиль притаманний особам,
які вміло вирішують проблемні завдання й мають гарні практичні навички.
Дивергуючий стиль властивий особам з гарною уявою, які вміють генерувати
ідеї, що особливо важливо для майбутніх комп’ютерних дизайнерів.
Асимілюючий

стиль

воліють

особи,

інтелектуальна

діяльність

яких

здійснюється на абстрактному рівні, і пов’язана з розробкою теоретичних,
ідеальних моделей на рівні уявлення “як повинно бути”, що пов’язано з
програмуванням. Акомодуючий стиль характеризується активністю дій,
схильністю до ризику, готовністю завжди “що-небудь зробити”, коли виникає
така необхідність. Для кожного з чотирьох стилів інтелектуальної діяльності
характерні різні способи збору і переробки інформації. Акомодуючий стиль
спирається на конкретний досвід і активне експериментування. Дивергуючий –
на конкретний досвід і рефлексивне спостереження. Асимілюючий – на
рефлексивне спостереження і абстрактну концептуалізацію. Конвергуючий – на
абстрактну концептуалізацію і активне експериментування.
У якості висновку слід зазначити, що в професійній діяльності сучасних
інженерів, чия професійна самореалізація успішною і результативною
проявляється креативність. Вона проявляється як професійна якість особистості
і

представляє собою цілий

комплекс

особливостей

мислення,

стилю

інтелектуальної діяльності, стратегії і тактики вирішення професійних задач.
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