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Аннотация
В данной статье приводится оценка экологического состояния территории, прилегающей к заводу по
производству гипсовых изделий. Показаны результаты физико-химического анализа почвы, описания
флоры и фауны.
Abstract
In this article, an assessment of the ecological condition of the territory adjoining the plant for the production
of gypsum products is given. The results of physical and chemical analysis of soil, descriptions of flora and fauna
are shown.
Ключевые слова: строительный гипс, гипсовая пыль, экологическая обстановка
Keywords: construction gypsum, plaster dust, ecological conditions
Любая производственная деятельность человека связанна с негативным влиянием на окружающую природную среду. Высокое негативное влияние оказывают предприятия по добыче и переработке
полезных
ископаемых.
Проблемой
предприятий такого типа является образование
большого количества отходов, загрязняющих выбросов и сбросов.
В настоящее время производство гипса, то есть
переработка природных гипсовых пород до гипсового материала, осуществляется на специальных
предприятиях, которые строятся, как правило, в местах месторождения гипса. Добывается гипс в
шахте месторождения, расположенной на глубине
70 м.
Гипс - это природный материал. Он бесцветный и прозрачный, но примеси, содержащиеся в
нем, окрашивают минерал в серый, розовый, желтоватый или бурый цвет.
Производство гипса связано со значительным
выделением пыли в окружающую среду. Гипсовая
пыль не токсична, не является аллергеном, но отличается повышенной гигроскопичностью. При взаимодействии с парами воды пыль схватывается,
быстро переходя в твердое состояние, что приводит
к заболеванию дыхательных путей (бронхит,
астма). Также пыль оседает вблизи производства,

что может влиять на почвенный покров, растительный и животный мир [2, 3].
Целью данной работы явилась оценка экологического состояния территории, прилегающей к заводу по производству гипсовых изделий.
Для реализации поставленной цели, решались
следующие задачи: охарактеризовать предприятие
как источник загрязнения среды, описать растительность, определить плотность и кислотность
почвы, количественное содержание почвенной мезофауны.
Описание исследуемой территории и произрастающей на ней растительности проводилось
маршрутным методом, плотность почвы определяли методом режущего кольца, содержание почвенной мезофауны – методом ручной разборки,
определение кислотности – методом ЦИНАО
ГОСТ 262483-85 [1].
Исследования проводились в июле 2017 г. Исследования велись по трем векторам. Первый вектор был направлен по преобладающему ветру, на
север от предприятия. Второй вектор был направлен по уклону местности в восточную сторону от
предприятия. Третий вектор направлен в сторону
нарушения санитарно-защитной зоны предприятия,
в сторону селитебной зоны. На векторах были установлены по три площадки с шагом 250 м.
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Завод имеет 131 источник выброса загрязняющих веществ; 153 источника выделения загрязняющих веществ; 49 загрязняющих летучих веществ.
Так же обнаружено 16 видов твердых отходов. Из
них 1 класса опасности – 1 вид, 2 класса опасности
– 1 вид, 3 класса опасности – 4 вида, 4 класса опасности – 5 видов, 5 класса – 5 видов. Предприятие 2
категории, санитарно-защитная зона – 500м.
Древесная растительность представлена 5 породами. Общее количество деревьев – 34, большинство деревьев отнесены ко 2 категории состояния.
Доминируют Сосна и Ясень. Средняя высота деревьев 4 м, основная порода сосна обыкновенная.
При описании растительности установлено
преобладание на изучаемых территориях свинороя
пальчатого. Большое видовое присутствие тысячелистника. Высота травянистого покрытия варьирует в пределах от 9 до 81 см. Площадь проективного покрытия варьирует от 34% до 90%. Среднее
значение проективного покрытия – 64,6 %. Высота
травостоя на фоновой точке 86 см, проективное покрытие – 100 %, что выше чем на векторах.
Плотность почвы находится в диапазоне от 1,1
до 1,3 г/см3. В фоновой точке плотность почвы составляет 1,10 г/см3. Плотность почвы уменьшается
по удалению от завода. Содержание почвенной ме-
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зофауны варьирует от 0 до 150 на экз/м2. Минимальные значения отмечены в точках вблизи предприятия. Состав почвенных организмов представлен многоножками, муравьями, жуками, червями.
Меньше всего экземпляров обнаружено в точках
приближенных к предприятию.
Результаты определения кислотности почвы
показали, что значения рН варьируют в пределах от
6,3 до 7,3 ед. рН. Почва исследуемой территории
характеризуется слабокислой реакцией среды, со
средним значением 6,4 ед. рН. От кислотности
почвы зависит состояние корней растения и,
как следствие, их способность поглощать воду. В
кислой почве рост корней замедляется, они становятся толстыми, грубыми и плохо растут.
Список литературы
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Abstract
The article reveals some historical stages of development of Ukrainian icon painting and Ukrainian icon as a
religion and artictis phenomena. Particularly illuminated the special role and the deep symbolism of all that was
depicte on the icon - the image of Christ, saints, clothes, colors, letters, halos etc. Highlighted interesting moments
of the Eastern Orthodox view about the origin of icons, that is quite different from that of secular scholars and
some in contemporary Roman Catholic circles.
Keywords: an icon, religion image, culture phenomen, Ukrainian icon.
During the early Christian period, after the 4th
century, the term “icon” was applied to all religious art,
including mosaics, reliefs and paintings. This term is
derived from Greek and refers to an image believed to
be sacred, which can aid in contacting the represented
figure [1]. Now we know an icon as a painted image of
a religious figure or event, especially a painted panel.
Few early painted icons survive, but a small group of
6th and 7th century encaustic (wax) paintings on
wooden panels, from the Monastery of Saint Catherine
on Mount Sinai, show realistic, lifelike faces animated
by large eyes and intense expressions.
Icons came to rather to Kyivan Rus from Byzantium with the adoption of Christianity in 988, and
though originally the icon and its models and canons
were borrowed, with the passage of time it became to
acquire national features and we can speak of the icons
of later centuries as a Ukrainian religious and artistic
phenomenon.
Christianity teaches that the immaterial God became flesh in the form of Jesus Christ, making it possible to depict the Son of God in human form. It is on this
basis that Old Testament prescriptions against creating
images were overturned for early Christians through
their belief in the Incarnation. The concept of the archetype was redefined by the early Church fathers to explain that when a person shows veneration toward an
image, the intention is to honor the person depicted rather than the substance of the icon. As St. Basil the
Great said, “The honor shown to the image passes to
the archetype.” That is why Orthodox Christians usually say their prayers in front of an Eastern-facing wall
covered with icons, or an icon corner. For many centuries, no Ukrainian household was without icons.
In the icons of Eastern Orthodoxy, and of the Early
Medieval West, almost everything has a symbolic aspect. Christ, the saints and angels all have halos. Angels
(and often John the Baptist) have wings because they
are messengers. Figures have consistent facial appearances, hold attributes personal to them, and use a few
conventional poses [2].
Color too plays an important role. Gold represents
the radiance of Heaven; red, divine life. Blue is the
color of human life, while white is the uncreated es-

sence of God, only used for the resurrection and transfiguration of Christ. If you look at icons of Jesus and
Mary, you’ll discover that Jesus usually wears a red undergarment with a blue outer garment (God became human) and Mary wears a blue undergarment with a red
over-garment (human became Godlike); thus, the doctrine of deification is conveyed by icons.
Most icons incorporate letters and they are symbols too. Usually it is some calligraphic text naming the
person or event depicted. Even this is often presented
in a stylized manner (in later Western depictions, much
of the symbolism survives, though there is far less consistency).
The Eastern Orthodox view of the origin of icons
is quite different from that of secular scholars and some
in contemporary Roman Catholic circles. Eastern Orthodox believers find the first instance of an image or
icon in the Bible when God made man in His own image (eikona in Greek) in Genesis 1:26-27. Eastern Orthodoxy further also teaches that a clear understanding
of the importance of icons was part of the Church from
its very beginning, and has never changed, although explanations of their importance may have developed
over time. This is because iconography is rooted in the
theology of the Incarnation (Christ being the eikon of
God), which didn’t change, though its subsequent clarification within the Church occurred over the period of
the first seven Ecumenical Councils.
The Eastern Church formulated the doctrinal basis
for the veneration of icons. Since God had assumed material form in the person of Jesus Christ, he could also
be represented in pictures. Icons are considered an essential part of the church and given special liturgical
veneration [3]. They also serve as mediums of instruction for the uneducated faithful through the iconostasis.
An iconostasis is a large screen that separates the altar
from the rest of the church. It is on the iconostasis that
painted images of Christ, the Virgin and various saints
are grouped. Icons were created with a formalized, deliberately stylized aspect that emphasized otherworldliness rather than human feeling or sentimentality. Goldleaf backgrounds were common with strongly geometric designs, emphasizing either angularity or long, sinuous curves, being favored. Long time icons served as
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tools of edification for the illiterate faithful during most
of the history of Christendom.
During the Mongol Invasion of the 13th century,
many churches, and consequently the icons in them,
were destroyed, explaining, in part, why there are so
few icons left from pre-Mongol times. The political and
cultural center of Kyivan Rus moved to the HalytskoVolyn Principality, and it is the regions of Halychyna
and Volyn, in the 14–16th centuries, that Ukrainian
icons acquired their “Ukrainian” features.
There was very little pressure on icon painters
from Church authorities and they were free to follow
their own artistic intuition rather than rigid canons in
creating icons. Instead of the gold background, they often introduced red or green backgrounds. Some icon
painters could have been exposed to, and influenced by,
the new late Gothic and Renaissance trends that were
observed in Western Europe. The changes became particularly noticeable in the 16th century, when icon imagery shifted from Byzantine patterns to new principles
of painting. New types of iconostases were developed.
Centers of icon painting in Lviv, Zhovkva and Kyiv
flourished.
Most of the icons preserved from the 16th century
were painted in western Ukraine, but starting from the
17th century, the number of preserved icons from eastern Ukraine grew. It is estimated that there are about
1,500 icons of the 16–17th centuries to be found in museums in Lviv, Kyiv, Lutsk, Rivne, Drohobych, Poland
and Slovakia. Surprisingly, neither the religious tensions of the end of the 16th century (connected with the
Lublin Union after which Poland and Lithuania united
into one state, and a considerable part of Orthodox
Ukraine found itself under Polish Catholic domination), nor the War of Independence of the 17th century,
led by Bohdan Khmelnytsky, affected icon painting to
any great extent. Churches continued to be built, iconostases were erected, and icons were painted.
In the 17th century, Kyiv gradually developed into
a major cultural center, with old churches restored, new
ones built, and schools founded. At the end of the 17th
century, Ukraine found itself split in two, with the western lands under Poland and the eastern lands in the Russian sphere. Despite these divisions, the Ukrainian
spirit and mentality remained undivided, and the icons
of that time bear witness to that.
At the end of the 17th century, icon painters in the
Kyiv Pechersk Lavra Monastery created what later
came to be called icons in the “Ukrainian Baroque
style,” in which typical features of Ukrainian national
painting were amply reflected. Portraits of donors and
clergymen began to appear in some icons (similarly,
such personages appeared in religious paintings in the
Western tradition). The images of saints in the icons
also began acquiring features of individual portraits.
Ivan Mazepa, Hetman of Ukraine from 1687 to
1709, initiated the construction of many churches that
needed a lot of icons. Iconostases in the churches of
Kyiv, Chernihiv and Novhorod-Siversky deserve separate mention. Some of their iconostases were 17 meters
high. Unfortunately, most of churches, as well as the
icons, were destroyed by the Soviet regime.
Despite the growing pressure Russia exercised in
all spheres of Ukrainians’ lives, Ukrainian icon painting continued its unchecked development through the

The scientific heritage No 24 (2018)
18th century, acquiring new features. In the regions of
Livoberezhzhya (Left Bank) and Slobozhanshchyna
new wooden churches were built with large iconostases
that played a special role during liturgy.
In the course of centuries a curious phenomenon
developed — icons began to be painted not only by professional icon artists but also by peasants. There were
several reasons for this development to occur, the main
reason probably being the difficulty of obtaining icons
in the rural areas with no big urban centres or monasteries in close vicinity. Such “home-painted” icons differed in style and execution from region to region, and
some of the best icons represent the supreme achievement in icon painting, and their work combines spiritual grace and technical excellence in a synthesis that
was never again equaled.
At the end of the 18th century, icon painting centers emerged in Poltava, Myrhorod, Novhorod-Siversky and Nizhyn. Volodymyr Borovykovsky (1757–
1825), an icon painter from Myrhorod, was particularly
well known, not only for his icons but for his portraits
as well. In fact, he opened a new stage in the development of Ukrainian icon painting.
Present-day art historians and specialists, when assessing the age of icons with the help of advanced scientific methods and equipment, believe the icon in
question was painted in the 11th or 12th centuries in
Constantinople. The ruler of the Halytsko-Volynsky
Principality (Galicia-Volynia, one of the principalities
into which the state of Kyivan Rus broke up in the
course of the 11th and 12th centuries) Danylo (1202–
1264), brought the icon to his capital of Kholm, but it
is not known from where. Many rulers vied for possession of the icon, and for stretches of time it had to be
kept hidden in unfavorable conditions. The icon was
also moved from place to place and suffered considerable damage. In 1917, the year of revolutions, the icon
made its way to Kyiv, first to the Florovsky Monastery,
and later, when the militantly atheistic Bolsheviks came
to power, it was in safekeeping with successive families
of the faithful. In 1943, Metropolitan Ivan Ohienko had
the icon brought back to Kholm. At the end of the Second World War, Ukrainians from Kholm were “resettled” in Lutsk and took the icon with them. It then
turned up in a museum in Ivano-Frankivsk, and later
was given to the Local History and Lore Museum in
Lutsk.
In the Eastern Orthodox Christian tradition the
icon has played a much more important and conspicuous role than it did in Western Christianity. The reasons
for this explained by the different mentalities and the
different artistic and spiritual backgrounds of the people who made and worshiped them.
Thus, when speaking of icons, it should be borne
in mind that icon painting has always primarily been an
object of worship, while its artistic merits have always
been of secondary importance, though the more beautiful the icon is, the greater impact it has.
References
1. Encyclopedia of Ukrainian Studies. T. 3. Lviv "Young Life", 1994. - Р. 835.
2. History of Ukrainian culture: In the 5th t. - T.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х5 и построение для нее двухмерных графиков.
Полученные значения переменной позволят рассчитать валовой внутренний продукт (ВВП) (GDP) и на
основе полученных сводных таблиц выбрать пути выхода экономики страны из экономического кризиса.
Abstract
The present article deals with the calculation of a variable X5 and the gross domestic product of a country.
Based on calculation results the 2D graphs were plotted, making it possible to visualize the GDP variations depending on specific variables. The summary tables allow us to choose the way out off the economic crisis.
Ключевые слова: переменная Х5, валовой внутренний продукт, расчеты, таблицы, 2D графики.
Keywords: calculation, variable X5, gross domestic product, tables, 2D figures.
Ранее в статьях были произведены расчеты для
Х4 [1, 2, 3, 4, 5]. В представленной ниже статье показано, как влияют значения пяти переменных на
расчеты переменной Х5. При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются
или уменьшаются в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос изменения Veu (GDP)  Х5 = f(Х1,
Х2, Х3, Х4, Х6). Здесь под Veu (GDP) понимается
Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)
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Рис. 1. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= 1,Х3=Х4=1..0,1,Х6=0,1..1

2

№ п/п

6

8

10

На следующем рисунке 2 изображенная кривая
Х5 при переменных Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1..10, Х4 =
0,1..1, Х6 = 1.. 0,1 также имеет минимум 0,4 в точке
9.

Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)

6,6

4

Рис. 2. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= 1, Х3= 1..10,Х4=0,1..1,Х6=1.. 0,1

Итак, на рисунке 1 показана кривая Х5, когда
значения переменных были следующими Х1 = Х2 =
1, Х3 = Х4 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1. Как видно из данного
рисунка построенная кривая имеет минимум 1,11 в
точке 4.

Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)
2,1
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Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)

1,2
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объем экономической оболочки. В данном случае
величины Veu (GDP) рассчитывались через переменную Х5, а их значения сведены в две таблицы,
представленные ниже.
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Рис. 3. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= 1, Х3= Х6=1..0,1, Х4= 1..0,1
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две кривые Х5, когда переменные были Х1 =

1,4
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Рис. 4. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= 1, Х3= 1..10,Х4=1..0,1,Х6=0,1..1
Х2 = 1, Х3 = Х6 = 1..0,1, Х4 = 1..0,1 и Х1 = Х2 = 1,
Х3 = 1..10, Х4 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 соответственно.

8
Как видим, построенная на шрифтом 3 кривая Х5
также имеет минимум 1,03 в точке 2, а на рисунке 4
минимум составляет 0,52 в точке 5.
Рассчитанные значения для Х5 на рисунке 5
при переменных Х1 = Х6 = 1, Х2 = 0,1..1, Х3 = 1..10,
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Х4 = 1..0,1 имеет минимум 0,72 в точке 2. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1 =
Х6 =1, Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 значения
Х5 увеличиваются с 1,03 до 63,98, т.е. в 61,83 раз.
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Рис.7. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1,Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1
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точке 2 (рис. 8). При этом следует заметить, что на
рисунке 7 переменная Х5 уменьшается между точками 1 и 8, а кривая на рис. 7 увеличивается между
точками 2 и 10.
Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)

Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)
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Рис. 8. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1,Х2= Х3= 1..10, Х4=1..0,1

Из рисунков 7 и 8 видно, как изменяются кривые Х5 при Х1 = Х6 = 1, Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1
и Х1 = Х6 = 1, Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 1..0,1 соответственно. Здесь представленные две кривые также
имеют минимумы 0,76 в точке 9 (рис. 7) и 1,74 в
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Рис. 10. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1, Х2=1..10, Х3= Х4= 1..0,1

Рис. 9. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1,Х2= Х4=1..0,1,Х3= 1..10
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две кривые Х5 при Х1 = Х6 = 1, Х2 = Х4 =
1..0,1, Х3 = 1..10 и Х1 = Х6 = 1, Х2 = 1..10, Х3 = Х4
= 1..0,1 соответственно. На рисунке 9 построенная
кривая переменной Х5 уменьшается с 2,14 до 0,7,
т.е. в 3,06 раз. На рисунке же 10 кривая Х5 увеличивается с 2,14 до 24,1, т.е. в 11,26 раз.

Из рисунков 11 и 12 показаны кривые Х5 при
Х1 = Х6 = 1, Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1 и Х1
= Х3 = 1..0,1, Х2 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1 соответственно. Так на рисунке 11 кривая Х5 уменьшается
с 1,03 до 0,7. т.е. в 1,47 раза, а на рисунке 12 увеличивается с 1,03 до 20,24, т.е. в 19,57 раз.
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Рис. 6. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1, Х2= 1..10, Х3= 1..0,1,Х4= 0,1..1

Рис. 5. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1,Х2=0,1..1, Х3= 1..10, Х4=1..0,1
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Рис.11. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1, Х2= 1..0,1, Х3= 1..10,Х4=0,1..1
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Рис.12. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1..10, Х4= 0,1..1, Х6= 1
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Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)
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Из рисунка 13 видно, что кривая Х5 при переменных Х1 = Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1, Х6 = 1
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увеличивается в 2,14 раза с 76,17 до 35,58. На рисунке 14 кривая Х5 при Х1 = Х4 =1..0,1, Х2 = Х3 =
1..10, Х6 = 1 уменьшается в 2,14 раза с 1,03 до 2,07.
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Рис. 15. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= 1..10, Х2= Х3=1..0,1, Х4=0,1..1,Х6=1
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Рис. 16. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= Х3=1..0,1, Х4=0,1..1,Х6=1

Из кривой Х5, изображенной на рисунке 15,
видно, что она растет в 2,07 раза с 1,03 до 2,14. Данная кривая была построена при следующих значениях переменных Х1 = 1..10, Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4 =

0,1..1, Х6 = 1. Следующий рисунок 16 был построен
при переменных Х1 = Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1,
Х6 = 1. Здесь кривая Х5 уменьшается с 1,03 до 0,73,
т.е. в 1,42 раза.
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Рис. 14. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х4=1..0,1, Х2= Х3= 1..10, Х6=1

Рис. 13. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= 1..10,Х3= Х4= 1..0,1, Х6=1
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Рис.17. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1,Х2= 1..10,Х3=1..0,1, Х4=0,1..1
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раз. На рисунке 18 показанная кривая Х5 при Х1 =
Х3 = 1..10, Х2 = Х4 = Х6 = 1 имеет постоянные значения 2,14.
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Рис. 18. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х3= 1..10,Х2= Х4=Х6=1

При построении рисунка 17 были использованы следующие переменные Х1 = Х6 = 1, Х2 =
1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1. Полученная кривая Х5
увеличивается со значения 1,03 до 63,98, т.е. в 61,84
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Рис.19. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х3= 1..10, Х2= Х6=1, Х4=0,1...1
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Рис. 20. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х3= 1..10,Х2= Х6=1,Х4=0,1..1

10

10
Кривая Х5 на рисунке 19 при переменных Х1
= Х3 = 1..10, Х2 = Х6 = 1, Х4 = 0,1...1 уменьшается
с 2,14 до 1,03, т.е. в 2,07 раза. На рисунке 20 построенная кривая Х5 растет с 1,03 до 2,14, т.е. 2,07 раза
при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Х2 = Х6 = 1, Х4 =
0,1..1.
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Следующие две кривые Х5 на рисунках 21 и 22
были построены при значениях переменных: Х1 =
1...10, Х2 = Х6 = 1, Х3 = Х4 = 1..0,1 и Х1 = 1...10, Х2
= Х6 = 1, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 соответственно. На
рисунке 21 переменная Х5 имеет минимум 1,82 в
точке 2. Кривая же Х5 на рисунке 22 увеличивается
с 1,03 до 20,24, т.е. в 19,57 раз.
Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)

Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)

8

21

Х5, ед.

Х5, ед.

6
4

14
7

2
0

0

0

0

2

4

№ п/п

6

8

10

2

8

10

24

6

16
Х5, ед.

Х5, ед.

6

Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)

Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6)
8

4
2
0

8

0

0

2

4

№ п/п

6

8

10

0

Рис. 23. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= 1...10, Х2= 1, Х3= Х4=1..0,1,Х6= 0,1..1
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Рис. 24. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= Х3= Х6= 1...10, Х4= 0,1..1

Как видно из рисунка 23 построенная зависимость Х5 при переменных Х1 = 1...10, Х2 = 1, Х3 =
Х4 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 имеет минимум 1,69 в точке

2. Из рисунка 24 при переменных Х1 = Х2 = Х3 =
Х6 = 1...10, Х4 = 0,1..1, видно, что зависимость Х5
увеличивается в 20,62 раз с 1,04 до 21,43.
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Рис. 22. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= 1...10, Х2= Х6= 1, Х3= 1..0,1,Х4=0,1..1

Рис.21. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= 1...10, Х2= Х6=1, Х3= Х4=1..0,1
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Рис. 26. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= Х6=1..10, Х3= Х4=1

Рис. 25. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2=Х3=Х6=1..10,Х4= 1
Зависимости Х5 на рисунках 25 и 26 были построены при переменных Х1 = Х2 = Х3 = Х6 = 1..10,
Х4 = 1 и Х1 = Х2 = Х6 = 1..10, Х3 = Х4 = 1 соответ-

ственно. Так на рисунке 25 кривая Х5 увеличивается с 2,14 до 21,43, т.е. в 10 раз по линейному закону, а на рисунке 26 переменная Х5 увеличивается
с 2,14 до 64,36, т.е. в 30,03 раз.
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Рис. 27. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= Х3=Х4= 1, Х6= 1..10
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Рис. 28. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х3= Х4= 1, Х2= Х6= 1..10
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На рисунке 27 кривая Х5 при переменных Х1
= Х2 = Х3 = Х4 = 1, Х6 = 1..10 увеличивается в 3,43
раза с 2,14 до 7,35. Если построить на рисунке 28
переменную Х5 при следующих значениях Х1 = Х3
= Х4 = 1, Х2 = Х6 = 1..10, то она вырастает в 10 раз
по линейному закону с 2,14 до 21,43.
На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны
две зависимости Х5, которые были построены при

11
переменных Х1 = Х4 = 1, Х2 = Х3 = Х6 = 1..10 и Х1
= Х2 = Х6 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1 соответственно.
Расчеты показали, что при переменных для рисунка
29 все значения для Х5 растут с 2,14 до 9,54, т.е. в
4,45 раза. На рисунке 30 построенная кривая Х5
также растет в 35,7 раз с 2,14 до 76,5.
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Рис. 29. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х4=1, Х2= Х3= Х6= 1..10
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Рис. 30. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= Х6=1..10, Х3= Х4=1..0,1
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Рис.31. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х2= Х6=1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 1
На последних двух рисунках 31 и 32 представлены две зависимости Х5 при переменных Х1 = Х2
= Х6 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 1 и Х1 = Х6 = 1..10,
Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0,1..1 соответственно. На рисунке
31 кривая Х5 увеличивается с 2,14 до 202,43, т.е. в
94,46 раза. На рисунке же 32 кривая Х5 имеет минимум 2,13 в точке 2.
Ниже представлена сводная таблица 1, где показаны расчеты 32 вариантов, в соответствии с рисунками, показанными выше. Всего автором были
сделаны 83 расчета для переменной Х5. В этой таблице все значения параметров Veu (GDP) были расположены по степени убывания. Здесь величины
Veub и Veuf обозначают начальные и конечные зна-
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Рис. 32. Х5 = f(X1,Х2, Х3,Х4,Х6)
Х1= Х6=1..10,Х2= Х3= 1, Х4= 0,1.. 1

чения параметра Veu (GDP), полученные при расчетах. Отношение же Veuf/Veub характеризует, на
сколько увеличилось (уменьшилось) при расчетах
последнее значение параметра Veuf по отношению
к начальному Veub. Это позволяет нам выбрать те
значения переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, при
которых происходит рост Veu (GDP) или он остается неизменным даже при экономическом кризисе,
т.е. когда отношение Veuf/Veub ≥ 1. В таблице получилось 40 строк, хотя мы рассчитывали 32 значения переменной Х5 и соответственно параметра
Veu (GDP) это связано с тем, что при некоторых
расчетах были получены максимумы и минимуму и
поэтому они имели по два отношения Veuf/Veub.
Таблица 1.
Варианты изменения значений переменных Х1, Х2, Х3, Х4 X5 и X6, а также расчетные данные параметров Veub, Veuf и их отношение Veuf / Veub
№
Veub…Veuf
Veuf / Veub
п/п
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
(GDPeub… GDPeuf,
(GDPeuf /
$)
GDPeub)
1.
1…10 1…10 1…0,1 1
2,14…202,43 1…10
73,50…6,94E+07
9,45E+05
2.
1
1…10 1…0,1 0,1…1
1,03…63,98
1
5,03…2,19E+06
4,36E+05
3.
1…10 1…10 1…0,1 1…0,1
2,14…75,50
1…10
73,50…3,72E+06
50603,71
4.
1…10 1…10 1…0,1 1…0,1
2,14…76,17
1
73,42…3,70E+06
50443,86
5.
1…10 1…10 1
1
2,14…64,36
1…10
73,50…2,21E+06
30033,63
6.
1
1…10 1…0,1 0,1…1
1,03…63,98
1
5,03…2,19E+06
19482,23
7.
1…10 1…10 1…10 0,1…1
2,14…21,43
1…10
5,05…73500,82
14545,14
8.
1…0,1 1…10 1…0,1 0,1…1
1,03…20,24
1
5,03…69426,16
13802,52
9.
1…10 1
1…0,1 0,1…1
1,03…20,24
1
5,03…69426,16
13802,52
10. 1
1…10 1…0,1 1…0,1
2,14…24,10
1
73,42…1,17E+05
1595,78
11. 1…10 1…10 1…10 1
2,14…21,43
1…10
73,50…73500,82
1000,00
12. 1
1…10 1
1
2,14…21,43
1…10
73,50…73500,82
1000,00

12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1
1…10
1…10
1
1…10
1…10
1
1…10
1
1
1
1
1
1…10
1…10
1
1…10
1…10
1
1
1
1
1…0,1
1…10
1…0,1
1
1
1

1
1
1
1…10
1…0,1
1
1
1
1
0,1…1
1
1…10
1…0,1
1
1
0,1…1
1
1
1…10
1…0,1
1
1
1…10
1
1…0,1
1
1…0,1
1…0,1

1…0,1
1…0,1
1…0,1
1…10
1…0,1
1…10
1…0,1
1
1…10
1…10
1
1…10
1…0,1
1…10
1
1…10
1…0,1
1…0,1
1…10
1…0,1
1…0,1
1…10
1…10
1…10
1…0,1
1…10
1…10
1…10

0,1…1
1…0,1
1…0,1
1
0,1…1
0,1…1
1…0,1
1…0,1
0,1…1
1…0,1
1
1…0,1
0,1…1
1
1…0,1
1…0,1
1…0,1
1…0,1
1…0,1
0,1…1
1…0,1
0,1…1
1…0,1
1…0,1
0,1…1
1…0,1
0,1…1
1…0,1

1,03…6,40
1,69…7,65
1,82…7,65
2,14…9,54
1,03…2,14
1,03…2,14
1,06…2,51
2,14…7,47
0,401…0,64
0,72…0,74
2,14…7,35
1,74…2,51
0,86…0,95
2,14…2,14
2,14…7,47
0,73,,,0,72
2,24…1,82
2,02…1,69
2,14…1,74
1,03…0,86
2,02…1,06
1,03…0,401
2,14…1,03
2,14…1,03
1,03…,0,73
2,02,,,0,52
1,03…0,70
2,14…0,70

Последняя таблица 2 представляет собой модифицированную таблицу 1, где оставили только
отношения Veuf/Veub ≥ 1, а переменная Х2 = 1. Переменная Х2 характеризует толщину рассматриваемой экономической оболочки. Таким образом мы
получили окончательную таблицу 2, в которой сведены все значения переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5,
Х6, с помощью которых можно вывести страну из
экономического кризиса. Здесь следует сразу сказать, что при выборе переменных из таблицы 2
необходимо в первую очередь акцентировать внимание на те строки, которые имеют максимальное
количество единиц. Если значение переменной
равно единице это означает, что при расчетах она
осталась неизменной. В нашем примере это при 4
значениях переменных, которая и выделена жир-

1…0,1
0,1…1
1
1…10
1
1
0,1…1
1…10
1…0,1
1
1…10
1
1
1
1…10
1
1
0,1…1
1
1
0,1…1
1…0,1
1
1
1
0,1…1
1
1
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5,03…2194,27
436,24
39,95…3719,10
93,10
43,12…3719,10
86,24
73,50…3270,42
44,50
5,03…73,42
14,60
5,03…73,42
14,60
10,60…121,96
11,51
73,50…363,20
7,99
0,40…2,21
5,53
73,42…0,003
4,00
73,50…252,25
3,43
37,12…121,96
3,29
1,84…3,25
1,77
73,42…73,42
1,00
73,50…363,20
0,62
73,42…0,003
0,61
73,42…43,12
0,59
69,43…39,95
0,58
73,42…37,12
0,51
5,03…1,84
0,37
69,43…10,60
0,15
5,03…0,40
0,08
73,42…5,03
0,07
73,42…5,03
0,07
5,03…0,25
0,05
69,43…0,36
0,01
5,03…0,02
0,005
73,42…0,003
4,64E-05

ным шрифтом. В этом случае нужно будет изменить только две переменные, что естественно
проще. Как видно из таблицы 2, здесь таких строк
получилась только одна. В остальных 9 вариантах
для увеличения Veu (GDP) потребуется изменять
две или три переменные. Поэтому если правительство страны хочет выйти из экономического кризиса с большим ростом, то в этом случае ему придется изменять большее количество переменных.
Здесь следует отметить, что переменную Х2
можно интерпретировать как отношение национальной валюты страны, например рубля, к международной валюте, таких как доллар или евро. В
опубликованной статье были показаны 2D и 3D рисунки, которые дают наглядное представление влияния курса валюты на ВВП страны [6].
Таблица 2.
Варианты изменения значений переменных Х1, Х2, Х3, Х4 X5 и X6, а также расчетные данные параметров Veub, Veuf и их отношение Veuf / Veub
№
Veub…Veuf
Veuf / Veub
п/п
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
(GDPeub… GDPeuf,
(GDPeuf /
$)
GDPeub)
1.
1…10
1
1…0,1 0,1…1
1,03…20,24 1
5,03…69426,16
13802,52
2.
1
1
1…0,1 0,1…1
1,03…6,40
1…0,1
5,03…2194,27
436,24
3.
1…10
1
1…0,1 1…0,1
1,69…7,65
0,1…1
39,95…3719,10
93,10
4.
1…10
1
1…0,1 1…0,1
1,82…7,65
1
43,12…3719,10
86,24
5.
1…10
1
1…10 0,1…1
1,03…2,14
1
5,03…73,42
14,60
6.
1
1
1…0,1 1…0,1
1,06…2,51
0,1…1
10,60…121,96
11,51
7.
1…10
1
1
1…0,1
2,14…7,47
1…10
73,50…363,20
7,99
8.
1
1
1…10 0,1…1
0,401…0,64 1…0,1
0,40…2,21
5,53
9.
2,14…7,35
1…10
73,50…252,25
3,43
1
1
1
1
10.
1…10
1
1…10 1
2,14…2,14
1
73,42…73,42
1,00
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Попович Л.О.
Університет державної фіскальної служби України, аспірантка
THE FINANCING MECHANISM OF HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS: GENERAL
PRINCIPLES
Popovych L.
University of the State Fiscal Service of Ukraine, postgraduate student
Аннотація
У статті розглянуто питання механізму фінансування закладів вищої освіти, що здатен ефективно
впливати на функціонування навчальних закладів. Особлива увага приділена існуючому механізму фінансування навчальних закладів та характеристиці його складових. Механізм фінансування дозволить виявити пропозиції щодо зміни принципів фінансування навчальних закладів та підходів до фінансування
освіти.
Abstract
The article deals with the mechanism of financing higher education institutions, which can effectively
influence the functioning of educational institutions. Particular attention is paid to the existing mechanism of
financing educational institutions and the characteristics of its components. The funding mechanism will reveal
proposals for changing the funding principles of educational institutions and approaches to financing education.
Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, механізм, фінансування, механізм фінансування.
Keywords: higher education, institutions of higher education, mechanism, financing, mechanism of
financing.
Постановка проблеми. Відсутність якості
освітніх послуг та конкурентоспроможності закладів вищої освіти тісно пов’язані з функціонуванням
існуючого механізму фінансування освіти в Україні. Дослідження цього механізму та його оцінка дадуть змогу виявити пропозиції щодо зміни принципів фінансування навчальних закладів та підходів
до фінансування освіти. Сучасні економічні реалії
свідчать, що ефективний розвиток закладів вищої
освіти (далі – ЗВО) неможливий без достатнього фінансування.
І. Каленюк у своїх працях неодноразово наголошує, що «удосконалення механізму фінансування є нагальною необхідністю сучасного розвитку освіти» [3]. Також у національній доповіді
«Інноваційна Україна 2020» виокремлено завдання
модернізації національної системи освіти, зокрема

вищої[2, c.275]. Таким чином, актуалізується визначення механізму багатоканального фінансування
закладів вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і прикладних аспектів функціонування закладів вищої освіти присвячені наукові розробки: Т. Боголіб, В. Гейця, І. Каленюк,
Ю. Коваленко, В. Кременя, Ю. Вітренко, В. Ворони, В. Ковтунця, В. Куценко, Л. Іщука, І. Лютого.
Високо оцінюючи вклад вітчизняних науковців у
вирішення питань механізму фінансування закладів
вищої освіти, варто звернути увагу на об’єктивну
необхідність подальшого поглиблення теоретичних
досліджень та практичних рекомендацій щодо його
вдосконалення на сучасному етапі розвитку.
Мета статті – побудова механізму фінансування закладів вищої освіти в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Механізм фінансування закладів вищої освіти державної форми є єдиною складною системою взаємопов’язаних елементів, що формується на основі
причинно-наслідкових залежностей цілеспрямованого організуючого, координуючого і регулюючого
впливу держави на систему вищої освіти шляхом
застосування методів важелів та інструментів
впливу. В економічній літературі зустрічається таке
трактування механізму фінансування закладів вищої освіти – процес створення достатніх для ефективного функціонування всіх навчальних закладів
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фінансових умов і формування відносин між учасниками фінансування та одержувача ресурсів у
зв’язку з запровадженням нових методів навчання
[4]. Рис. 1. відображає існуючий механізм фінансування закладів вищої освіти в Україні.
Механізм фінансування закладів вищої освіти
є багатогранним, має власний вектор розвитку,
свою стратегію, що охоплює значну кількість складових які взаємодіють між собою. Він будується у
відповідності до чинного законодавства.

Рис. 1.2. Механізм фінансування закладів вищої освіти в Україні.
Джерело: скадено автором
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Нормативно-правове забезпечення механізму
фінансування закладів вищої освіти охоплює
значний спектр законодавчих актів. В статті 2 Закону України «Про освіту» [1] визначено, що ключовим законодавчим актом являється Конституція
України, спеціальні законодавчі акти, що стосуються освіти, науки, міжнародних договорів
України підписаних згідно встановленого законодавством порядку.
Підзаконні нормативно-правові акти: листи,
накази, інструкції, методичні рекомендації
міністерств та відомств можуть впливати на процес
здійснення фінансування закладів вищої освіти,
якщо вони не суперечать чинному законодавству та
не встановлюють правові норми.
Заклади вищої освіти можуть приймати певні
рішення з питань фінансування і діяти самостійно
на основі статуту, в межах своєї автономії, якщо це
не суперечить чинному законодавству України.
Вся фінансова складова механізму фінансування закладів вищої освіти базується на інформаційному забезпеченні. Вся статистична, звітна інформація згідно статті 30 Закону України «Про
освіту» [1] має носити прозорість та інформаційну
відкритість. Заклади вищої освіти на своїх веб-сайтах повинні згідно чинного законодавства розміщувати:
- кошториси;
- фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих бюджетних та позабюджетних коштів;
- інформацію про благодійну допомогу: перелік отриманих товарів, робіт і послуг, із зазначенням їх вартості;
- суми грошових надходжень, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.
Механізм фінансування закладів вищої освіти
регулюється державою. Підсистема державного регулювання передбачає здійснення:
- правового регламентування, тобто здійснення регулювання шляхом забезпечення дієвої
правової основи, прийняття якісних законодавчих
актів в даній сфері;
- фінансового регулювання, здійснюється
шляхом тих же нормативно-правових актів в сфері
здійснення фінансових операцій: закон України
«Про Державний бюджет України на рік», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України,
тощо;
- фінансових прогнозів. На основі фінансових звітів за певний період аналізується зібрана статистична інформація та шляхом застосування економіко-математичного програмування виводяться
певні висновки та будуються фінансові прогнози на
перспективу. Це дає можливість передбачати та
враховувати всі позитивні і негативні фактори, які
можуть вплинути на механізм фінансування закладів вищої освіти в майбутніх періодах та на основі цього прийняти ефективні рішення;
- фінансового планування. Як правило, в
Україні
фінансове
планування
державою
здійснюється на рік та у випадку з фінансуванням
закладів вищої освіти закладається в Державний
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бюджет, оскільки переважним чином освіта
фінансується державою;
- державного фінансового контролю і
аудиту. Фінансовий контроль може здійснюватись
у формах попереднього, поточного і заключного
контролю. Попередній контроль проводиться державою на стадії планування, перевіряються фінансові плани на наявність неточностей в розрахунках,
доцільність виділення коштів на зазначені цілі
тощо. Поточний контроль проводиться протягом
бюджетного року та звіряються суми надходжень
та витрат закладів вищої освіти, цільове використання бюджетних коштів тощо. Заключний контроль та аудит проводиться уже по фінансовій документації по завершенню бюджетного року та
звіряється правильність розрахунків, форм заповнення та ін.;
- системи органів державного управління:
для здійснення державного регулювання механізмом фінансування закладів вищої освіти уповноважуються певні органи державного управління,
які й регулюють цей процес.
Метою функціонування механізму фінансування закладів вищої освіти є забезпечення безперебійного ефективного фінансування ЗВО при використанні різних методів, джерел, форм та інструментів. З мети випливають ключові цілі
фінансового та соціально-орієнтованого характеру.
Фінансові цілі передбачають забезпечення високого рівня фінансової стійкості, прибутковості
ЗВО. Соціально-орієнтовані цілі спрямовані на безперервне надання населенню якісних послуг вищої
освіти.
Механізм фінансування закладів вищої освіти
передбачає взаємодію таких суб’єктів, як органи
державної законодавчої влади, органи державної
виконавчої влади, заклади освіти, юридичні та фізичні особи.
Ключовими методами здійснення механізму
являються: кошторисний метод; фінансування на
основі показника вартості навчання одного здобувача вищої освіти; програмно-цільові; фінансування за фактично надані послуги.
Функціонування механізму фінансування закладів вищої освіти будується на загальних та
спеціальних принципах.
Загальними принципами керується механізм
фінансування закладів вищої освіти усіх форм власності. Спеціальні принципи індивідуальні для кожного закладу вищої освіти і можуть відрізнятися залежно від поставлених цілей та специфіки діяльності закладу вищої освіти.
Сутність принципу законності полягає у тому,
що при побудові механізму фінансування закладів
вищої освіти відбувається обов’язкове врахування
усіх положень загальнодержавних законів, підзаконних актів, нормативно-правових документів.
Дотримання вимог цього принципу сприятиме
послідовності та порядку здійснення фінансування
закладів вищої освіти, уникненню непорозумінь з
правоохоронними органами.
Заснований на основі загальної мети та поєднанні
окремих
взаємообумовлених
частин
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функціонування принцип системності, передбачає
тісно пов’язані дії різних органів, які задіяні в механізмі фінансування закладів вищої освіти та
здійснюються у рамках однієї спрямованості. Саме
принцип системності забезпечує поєднання органів, дій, завдань у цілісний механізм, де вони виступають як взаємопов’язані елементи, що мають
своє місце і роль у ході побудови ефективного механізму фінансування закладів вищої освіти. Цей
принцип потребує особливої уваги, в контексті
логічності: чим логічніше буде побудований механізм фінансування закладів вищої освіти, тим
ефективніше він функціонуватиме.
В процесі забезпечення спланованого зменшення чи збільшення обсягів фінансування закладів вищої освіти має значення принцип плановості. В умовах кризи та фінансової нестабільності
важко передбачити і спланувати на майбутнє необхідні обсяги фінансування, особливо в середно- чи
довгостроковій перспективі, але потрібно намагатися перед собою ставити реальні мету, цілі, завдання, здійснювати розрахунки можливих варіантів
розвитку ситуації, оскільки планування сприяє поетапному досягненню поставлених завдань.
Принцип конкретності передбачає необхідність дослідження конкретних параметрів,
напрямів та етапів у побудові механізму фінансування закладів вищої освіти, здійснювати аналіз
його ефективності у конкретних обставинах та
аналізувати і зіставляти з відповідними законодавчими актами, робити висновки і пропозиції для
практичного запровадження. Даний принцип передбачає систематичне проведення аналітичної
діяльності. Вчасне і дієве реагування на певні негативні зміни допоможе забезпечити стабільність
функціонування механізму фінансування закладів
вищої освіти.
Цілеспрямований вплив на формування механізму фінансування закладів вищої освіти у
цілому або на окремі його параметри на основі використання чи пізнання об’єктивних законів, закономірностей передбачає принцип наукової обґрунтованості. Всі дії щодо функціонування механізму
фінансування закладів вищої освіти повинні бути
логічними, науково обґрунтованими. В процесі дії
механізму фінансування виникає необхідність
своєчасно виявляти тенденції змін у оточуючому
середовищі, які можуть позитивно чи негативно
відобразитись на показниках фінансування, потрібно постійно здійснювати нагляд за закономірностями цих змін, контролювати та регулювати рух
цих закономірностей.
Сутність принципу функціональності полягає
у тому, що механізм фінансування закладів вищої
освіти, керується основними функціями управління. Тому побудова самої системи управління, регулювання, контролю фінансування закладів вищої
освіти вимагає створення такої структури управління, яка б виключала виникнення дублювання
функцій управління. У процесі функціонування механізму фінансування закладів вищої освіти цей
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принцип є надзвичайно важливим, оскільки він дозволить спростити та прискорити виконання поставлених мети, цілей, завдань.
Як вже зазначалось, здійснення управління в
процесі функціонування механізму фінансування
закладів вищої освіти передбачає досягнення певних цілей, які ставляться компетентними органами,
та спрямовують зусилля для їх досягнення. Саме
принцип цілеспрямованості забезпечує втілення у
життя поставлених мети, цілей, завдань, в контексті
фінансування закладів вищої освіти.
Принцип поєднання єдиноначальності та колегіальності необхідний для здійснення ефективного функціонування механізму фінансування закладів вищої освіти, а саме: у колективі необхідно
знаходити і підтримувати баланс оптимального
співвідношення між єдиноначальністю (означає
прийняття рішень лише однією особою: керівником) та колегіальністю (означає прийняття рішень
колективно, тобто, зважаючи на думки підлеглих
працівників різного рівня керівнику, виконавців).
Це сприятиме ефективному прийняттю управлінських рішень.
Кожна особа, яка причетна до керівного чи виконавчого складу механізму фінансування закладів
вищої освіти має ряд обов’язків, для реалізації яких
наділена певними правами. В разі, якщо норми не
виконуються чи порушуються і працівник частково
чи в повному обсязі не виконує належним чином
покладені на нього посадові обов’язки, тоді він за
це несе відповідальність. Принцип відповідальності посадових осіб за їх дії чи бездіяльність безпосередньо пов'язаний з функціями управління в
процесі функціонування механізму фінансування
закладів вищої освіти.
Принцип раціонального співвідношення цілей
та способів їх досягнення з ресурсним забезпеченням передбачає необхідність при прийнятті кожного рішення врахувати усі ресурсні можливості
(показники) відповідно до встановлених цілей.
Якщо ж прийняті рішення суперечитимуть основним встановленим цілям, чи суттєво змінювати їх
зміст, то може статися, що будуть вибрані нераціональні засоби досягнення цих цілей і виникне дефіцит ресурсів при досягненні основних цілей.
До факторів механізму фінансування закладів
вищої освіти відносяться: фінансові ресурси; трудові ресурси; матеріально-технічне забезпечення;
новітні технології.
Ключовими формами механізму фінансування
закладів вищої освіти вважаються: некомерційне
фінансування; комерційне фінансування; кредитування та самофінансування.
Згідно статті 79 закону України «Про освіту»
[4] визначені наступні джерела фінансування ЗВО:
кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; здійснення плати за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
здійснення плати за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та
фізичних осіб; отримання доходів від реалізації
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продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду
приміщень, споруд, обладнання; отримання грантів
вітчизняних і міжнародних організацій; одержання
дивідендів від цінних паперів, відсотків від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору; одержання добровільних внесків у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів,
отриманих від підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб; інші джерела, які не заборонені законодавством.
Проведення фінансування ЗВО з державного
бюджету може проводитись шляхом надходження
освітніх субвенцій, що передбачені у Законі України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» та не суперечить Бюджетному кодексу України.
Встановлення плати за навчання, здійснення
підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації встановлюється у гривневому еквіваленті,
лиш для нерезидентів України плата може встановлюватись в іноземній валюті.
Умови та розмір оплати за навчання, підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації,
або за надання додаткових освітніх послуг згідно
положень чинного законодавства України встановлюються договором. Плату можна здійснювати за
весь термін навчання, підготовки, перепідготовки
чи підвищення кваліфікації, надання додаткових
освітніх послуг повністю одноразово або частинами.
Заклад вищої освіти може змінювати плату за
навчання (в частині залишку несплаченої суми) у
порядку, передбаченому договором, але не більш як
один раз на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.
Отримані бюджетні асигнування на освіту,
включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом освіти як
плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання додаткових
освітніх послуг, не вилучаються в дохід держави чи
дохід місцевих бюджетів. Ці кошти можуть спрямовуватись на діяльність, визначену установчими документами закладу освіти.
Згідно чинного законодавства кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, які надходять закладам освіти та науки у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, для
розвитку освітньої, наукової, спортивної, культурної, оздоровчої діяльності, не вважаються прибутком. Бюджетні та галузеві асигнування закладів
освіти згідно чинного законодавства, у разі одержання закладами освіти коштів з інших джерел, не
зменшуються.
Заклади вищої освіти можуть самостійно розпоряджаються надходженнями від здійснення господарської та іншої діяльності, передбаченої їхніми
установчими документами.
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До основних інструментів фінансування ЗВО
відносять: факторний аналіз; сценарний аналіз; метод дерева рішень; моніторинг; прогнозні моделі;
оптимізацію фінансових рішень; економіко-математичне моделювання.
Висновки Механізм фінансування закладів
вищої освіти є безперервним, складним і вимагає
великої уваги фахівців, високого рівня професійної
підготовки працівників відділів.
На сьогодні чимало науковців критикують існуючий механізм фінансування закладів вищої
освіти. На нашу думку, це спричинено такими
недоліками:
- порушення автономії навчальних закладів через здійснення фінансування за допомогою трансакцій у системі Державного казначейства;
- відсутність можливості вільно володіти, користуватися та розпоряджатися під власну
відповідальність належними фінансовими ресурсами;
- складність передбачення розміру державного
замовлення підготовки фахівців через відсутність
потрібної для прийняття об’єктиви рішень інформації, яке необхідне для визначення обсягів
фінансування ЗВО із Державного бюджету;
- неналежність процедури ухвалення рішень з
приводу фінансування навчальних закладів через
невизначеність об’єктивних критеріїв;
- існуючий механізм фінансування застарілий
та не забезпечує конкурентність освітніх послуг; залежність фінансування від кількості студентів, статусу навчального закладу та чисельності персоналу
освітнього закладу;
-державні замовлення розподіляються за
непрозорими принципами; відбувається планування обсягу державних місць на здобуття вищої
освіти.
Отже, подолання вищеназваних недоліків
сприятиме побудові ефективного механізму фінансування закладів вищої освіти, що в свою чергу забезпечуватиме розбудову багатоканального фінансування навчальних закладів.
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В статье приводится анализ взаимосвязи результатов выполнения контрольных испытаний по физической подготовке и формированием у курсантов высшего военного учебного заведения потребностей ведения здорового образа жизни. Отмечается, что систематические занятия физической подготовкой способствуют проведению курсантами самостоятельных занятий по развитию физических качеств и предпочтение ими ведения здорового образа жизни.
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The article analyzes the interrelation between the results of the control tests on physical training and the
formation of the cadets of the higher military educational institution for the needs of a healthy lifestyle. It is noted
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Рассматриваемая нами структура организации
формирования у курсантов высшего военного учебного заведения здорового образа жизни и здоровье
сберегающего поведения происходила в определённых условиях, специально создаваемых для достижения поставленной цели. Насколько эти условия действительно способствовали достижению
цели можно судить по тем изменениям, которые
произошли у курсантов принимавших участие в
опытно-экспериментальной работе.
Нами проведен сравнительный анализ отдельных результатов контрольных испытаний во время
экзаменационных сессий с 1 по 5 курсы по дисциплине «Физическая культура». Для того чтобы
определить результативность условий, которые
внедрялись в практику работы, мы подвергли системному анализу результаты различных физических качеств с помощью контрольных упражнений,
а также применили некоторые методики.
Анализ результатов контрольных испытаний,
проводимых во время экзаменационных сессий показывает, что с повышением уровня знаний, умений и навыков в здорового образа жизни, наблюдается тенденция к увеличению количества курсантов, самостоятельно занимающихся физкультурнооздоровительной деятельностью.
Известно, что от перехода от курса к курсу
нормативы по физической подготовке в высшем военном учебном заведении усложняются. Проводимые нами наблюдения также показывают, что ре-

зультаты летней сессии лучше, чем результаты зимней. Это объясняется большей длительностью отпуска в летний период. Но в дальнейшем, мы выявили, что это происходит только в течение первых
двух курсов [1.c. 37]. Начиная с третьего курса показатели выполнения рассматриваемых нами физических нормативов не ухудшаются, а идут на повышение. Курсанты, находясь в отпуске, продолжают
самостоятельно соблюдать условия здорового образа жизни, в том числе поддерживают достигнутый уровень физической подготовки. Можно с уверенностью сказать, что это является следствием организации и применения в высшем военном
учебном заведении всего спектра средств физической культуры и спорта на основе введенных нами
социально-педагогических условий.
Рассмотрим, как развивалось в процессе прохождения службы и учебы в вузе одно их основных
физических качеств – сила. Под силой понимается
способность преодолевать внешнее сопротивление
или противодействовать ему за счёт мышечных
усилий. Данное физическое качество развивают такие упражнения как комплексно-силовое упражнение, сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях,
упражнение с отягощениями и и др. Основными
упражнениями по которым происходит проверка и
оценка качества «сила» являются подтягивания на
перекладине и подъем переворотом на перекладине.
Рассматривая результаты в подтягивании на
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перекладине и подъеме переворотом на перекладине мы обнаружили, что приходя в высшее военное учебное заведение курсант 1 курса в среднем
выполняет подтягивание – 10 раз, а подъем переворотом – 4 раза. Если же собрать результаты первокурсников и сравнить их пятибалльной оценочной
шкале, то в подтягивании на перекладине отличных
оценок – 5, хороших – 7, удовлетворительных – 11,
неудовлетворительных – 8.
В подъёме переворотом на перекладине отличных – 7, хороших – 6, удовлетворительных – 4, неудовлетворительных – 14. При сравнении результатов выполнения даже этих двух упражнений, которые
направлены
на
силу,
наблюдаем
положительную динамику.
Так в подтягивании на перекладине мы видим,
что большее количество курсантов получили положительные оценки. В подъёме переворотом на перекладине, также соответственно видно, что неудовлетворительных оценок на 6 меньше. Это связано
с тем, что подъём переворотом более сложное в техническом плане. Если посмотреть на результаты
выполнения этих же упражнений на втором курсе
мы увидим, что они выросли в среднем в 2 раза, а
количество положительных оценок особенно в
подъёме переворотом заметно увеличилось, что
связано с тем, что курсанты изучили выполнение
техники упражнения.
В общем уровень развития физического качества – сила, заметно вырос. На этот рост результатов у курсантов повлияли, начавшиеся систематические занятия физической подготовкой (учебные
занятия, утренняя физическая зарядка, спортивная
работа), которых большинство вчерашних школьников будущих курсантов при учебе в школе просто не имели. Анализируя результаты курсантов в
выполнении упражнений на физическое качество
«сила» наблюдается «пик» в развитии данного качества. Связано это не только с возрастными особенностями человека и правильной техникой выполнения упражнения, но и с тем, что в полной
мере начинают работать условия нашей гипотезы.
Рассматривая результаты 4 курса, мы видим,
что в подтягивании на перекладине и подъёме переворотом на перекладине, развивающих физическое качество «силу», это качество осталось на
прежнем высоком уровне, по оценочным показателям. Хотя нормативы по выполнению упражнений
усложнялись от курса к курсу, но, не смотря на это
количество «отличных» и «хороших» оценок лишь
увеличилось.
Курсанты видели прибавление своих результатов, при выполнении упражнений на развитие силовых качеств и прирост мускулатуры.
Упражнения на полосе препятствий направлены на развитие ловкости и специальной выносливости являются военно-прикладным видом.
Под ловкостью понимается способность целесообразно согласовывать, соподчинять движения,
организовывать их в единое целое, координировать
движение с учётом освоенного действия или переключать их в соответствии с меняющимися условиями. В нем курсанты могут проверить себя как на
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физические, так и на психические качества (преодоления препятствия, боязнь высоты, координация) и
все это при выполнении данного упражнения приходится сочетать с максимальной скоростью и
нагрузками на организм человека. Преодоление
препятствий выполняется и в составе подразделения, где курсанты несут ответственность не только
за себя, но и за своих товарищей, оказывая им страховку и помощь в выполнении упражнения.
Это воздействие реализуется на основе ведущих принципов и методов воспитания, используемых в процессе занятий физической культурой и
спортом [2.c. 9].
Прирост результатов в данном виде упражнения идет в период всего обучения и зависит от освоения техники выполнения и повышения результатов по другим физическим качествам таких как:
сила, быстрота, выносливость, ловкость.
Далее мы рассмотрим такое физическое качество как быстрота. Под быстротой понимается, способность совершать двигательные действия в минимальное время развитие быстроты осуществляется с помощью физических упражнений,
требующих высокой скорости движения и срочных
двигательных реакций. Упражнением, которое
наиболее подходит для проверки развития данного
качества является бег на 100 м.
Если рассматривать данные по выполнению
данного теста, то можно сказать, что большой трудности у курсантов оно не вызывало. В основном
оно выполнялось на оценку удовлетворительно. А
вот выполнить бег на 100 м на «отлично» и «хорошо» у курсантов составляло определенную сложность. Можно это объяснить с физиологической
точки зрения, так к 4 курсу военнослужащие, регулярно занимающиеся физической культурой,
нарастили достаточный объем мышечной массы.
При этом и вес тел человека увеличился. Разгон
стал намного быстрее благодаря мышцам, а как мы
знаем, тяжелое тело, набравшее достаточно хорошую скорость по инерции поддерживает ее. Соответственно отрезок в 100 м. будет пройден быстрее.
Следовательно, мы можем утверждать, что физическое качество – быстрота значительно повысилась.
Так к концу 4 курса по данному упражнению
не было ни одной неудовлетворительной оценки, а
положительных заметно увеличилось. Так, норматив выполнили на «отлично» – 16 человек, на «хорошо» – 8 человек, на «удовлетворительно» – 7 человек.
Выносливость – это способность человека выполнять продолжительное время работу на высоком уровне интенсивности без снижения эффективности, т.е. это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной
деятельности. Выносливость может быть общей и
специальной. Она обуславливается физиологическими возможностями человека.
В основном положительный результат в
упражнении на выносливость зависит от большого
объема выполнения данного упражнения, в данном
случае от систематического и длительного бега.
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Мы смогли пронаблюдать, что максимальное количество положительных оценок было получено на 3
и 4 курсах [3.c. 29].
Таким образом, проведенные нами исследования по формированию здорового образа жизни и
здоровье сберегающего поведения еще раз доказывает, что систематические занятия физической подготовкой способствуют проведению курсантами самостоятельных занятий по развитию физических
качеств и предпочтение ими ведения здорового образа жизни.
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Анотація
У статті розглядається категорія «цінність» у філософському, психологічному і педагогічному вимірі,
подано визначення феномена та його характеристику. Проаналізовано форми існування цінності, підходи
щодо класифікації означеної категорії, обґрунтовані зв’язки ціннісних орієнтацій особистості зі ставленням до мистецтва в контексті діяльності вчителя музики.
Abstract
The article deals with the category of "value" in the philosophical, psychological and pedagogical dimensions,
it describes the definition of the phenomenon and its characteristics. The forms of existence of the value, approaches to the classification of the specified category, the substantiation of the connection of the value orientations of the person with the attitude to art in the context of the activity of the music teachers are analyzed.
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Всебічне розуміння розвитку соціуму і людини
неможливе без дослідження ціннісної складової їх
існування, не дивлячись на те, що різні історичні
епохи і різні філософські системи наклали свій відбиток на розуміння цінностей.
Сьогодні визначення сутності цінності і ціннісного ставлення, незважаючи на неоднозначні підходи до трактування категорії, ввійшло до числа філософських, психологічних, культурологічних,
економічних, соціологічних та педагогічних проблем, що викликають постійний інтерес. Ціннісна
проблематика, як стверджує І. Хмирова-Пруель,
має міждисциплінарний характер. Так, до його характеристики звертаються вчені-філософи (С. Ф.
Анісімов, Аристотель, О. Г. Дробницький, Г. Лотце, А. Я. Райбекас, А. І. Уйомов та ін.), психологи
(А. Ф. Лазурський, В. Н. Мясищев та ін.), педагоги
(В. А. Сластьонін, Г. І. Чіжакова, Н. Е. Щуркова та

ін.) тощо. Під час аналізу філософських формулювань поняття «цінність» І. Фролов виділяє три основні концепції:
– «економічна», де цінність розглядається як
громадський предмет,
– «соціальна», згідно з якою цінності є специфічними соціальними явищами і проявами суспільних відносин,
– «погребова», з позиції якої цінність – це своєрідна форма прояву відносин між суб’єктом і
об’єктом, коли властивості об’єкта піддаються
оцінці відповідно до того, як вони задовольняють
потреби суб’єкта [15, с. 27-41].
Узагальнюючи досвід соціологічних наук
щодо розгляду категорії цінність, Н. Лапін представляє її як узагальнені уявлення людей про цілі та
норми своєї поведінки [9,с. 3-23].
У психологічних дослідженнях цінність трактується як структурне наповнення особистості, що
є інтегративною основою індивіда, яка відповідає

The scientific heritage No 24 (2018)
за організуючу, спрямовуючу і регулятивну роль
життєдіяльності.
Уявити типологію поняття «цінність», на наш
погляд, можливо, через вивчення різних філософських систем, які накладали свій відбиток на досліджувану категорію в різні історичні епохи. Саме
цей аспект є метою теоретичного дослідження цієї
статті.
У західноєвропейській філософській традиції,
на думку І. Москвіної, можна виділити ряд найважливіших течій, сфокусованих на проблемі цінностей [10]. Умовно автор розділяє їх на два напрямки:
натуралістичний, що трактує цінності як вираження
природних потреб людини, і антинатуралістичний
(трансцеденталістський).
Антинатуралістичний
підхід представляли І. Кант і його послідовники –
Г. Ріккерт, В. Віндельбанд, Г. Мюнстенберзі та
інші.
І. Кант виділяв два основних типи ставлення
суб’єкта до світу – пізнавальне (теоретичне) і практичне (ціннісне). Ціннісне ставлення, на його думку, пов’язано з внутрішнім світом людини й уособлює міру людяності і свободи [7]. І. Москвіна
стверджує, що важливим аспектом вчення І. Канта
про цінності є положення про те, що цінності не
завжди є істинними. Судження людей, засновані на
помилкових цілях і прагненнях, є джерелом «виникнення ілюзорних, уявних цінностей» [10].
І. Кант виводить поняття цінності за рамки моралі і трактує його, корелюючи зі сферою культури
в цілому. Він стверджує, що культура «власне полягає в суспільній цінності людини» [7].
В античній, а потім і середньовічній філософії,
цінності ототожнювалися із самим буттям, а ціннісні характеристики включалися в його поняття. Таким чином, цінності не відділялися від буття, а розглядалися як його складова.
У період середньовіччя цінності пов’язуються
з божественною сутністю і набувають релігійного
характеру. Епоха Відродження висуває на перший
план цінності гуманізму. В Новий час розвиток науки і нових суспільних відносин багато в чому визначає й основний підхід до розгляду предметів і
явищ як цінностей.
Один із засновників аксіології – Г. Ріккерт –
розподіляв всі цінності на шість класів: логічні (у
наукових досягненнях), естетичні (у творах мистецтва), містичні (у культах), релігійні, моральні та
особистісні [12].
Філософ і психолог Г. Мюнстерберг запропонував розрізняти два типи цінностей – життєві (наприклад, любов, щастя) і культурні (наприклад, поезію, музику), а в кожному з цих типів, як складові,
логічні, естетичні, етичні і метафізичні цінності
[11].
Один з відомих німецьких філософів XX ст. М.
Шелер вибудовував цінності в ієрархію: на нижчому її щаблі знаходилися цінності чуттєві («приємне»), над ними – життєві, або вітальні («благородне»), ще вище – духовні, в тому числі естетичні
(«прекрасне»), морально-правові («справедливе»),
гносеологічні («справжнє»), а на верхньому щаблі
– релігійні («святе») [16].
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Французький аксіолог І. Гобрі виділив у якості
основних чотири цінності: зиск, красу, істину і добро [3].
У сучасній вітчизняній культурологічній літературі свій варіант класифікації цінностей пропонує Б. Єрасов: 1) вітальні – життя, здоров’я, безпека, добробут і т. д.; 2) соціальні – сім’я, дисципліна, працьовитість, підприємливість, багатство,
рівність, патріотизм та ін.; 3) політичні – громадянські свободи, законність, конституція, мир та ін.; 4)
моральні – добро, любов, честь, порядність, повага
до старших, любов до дітей і т. п .; 5) релігійні –
Бог, Святе Письмо, віра та ін.; 6) естетичні – краса,
стиль, гармонія та ін. [5].
У той же час Г. Вижлецов виділяє чотири класи
цінностей: 1) духовні (в релігії, моральності, мистецтві), 2) соціальні (політичні, правові, моральні), 3)
економічні та 4) матеріальні [2].
Виходячи з твердження І. Шитова, особливість
цінностей полягає в їх призначенні – задовольняти
життєві потреби людини [17].
І. Хмирова-Пруель стверджує, що за системою
цінностей можна судити і про стан конкретного суспільства, і про його потенціал, і про перспективи
його розвитку [18]. Продовжуючи думку вченого,
можна, на наш погляд, зробити висновок про зворотне: певні суспільні відносини впливають і визначають ціннісні структури суспільства. Таким чином, категорія цінність пройшла велику кількість
етапів становлення, у зв’язку з чим у науці склалися
теоретичні підходи, що стосуються її визначення і
розуміння. Л. Н. Столович, В. А. Конев, Е. В. Волкова вказують, що під художньою цінністю мається
на увазі певний об’єкт, що володіє особливостями і
специфічними соціальними функціями. Інакше кажучи, будь-який твір мистецтва є художньою цінністю [1].
Л. Столович указує на інше значення художньої цінності як на «властивість художнього
твору», яка ототожнюється з художньою якістю,
при цьому вона може «мати більшу або меншу художню цінність або не мати її взагалі» [13].
Узагальнюючи різні підходи, І. Шитов виявив
такі з них:
– цінності як поняття ціннісної орієнтації соціального суб’єкта (І. Ф. Балакіна, С. Батищев, М. В.
Мотрошілова);
– цінності як певне благо, яке задовольняє ті чи
інші потреби людини (М. Д. Каммарі, А. Ф. Шишкін, К. А. Шварцман та ін.);
– цінності як форма прояву певного роду відносин між суб’єктом і об’єктом (І. Шитов);
– цінність як функціональне буття речі (І. С.
Нарський, В. П. Тугаринов);
– цінність у значенні властивості художнього
твору (Л. Н. Столович);
– цінність як художня якість (Л. Н. Столович)
[17].
До даного переліку ми вважаємо за необхідне
додати ще один підхід, представлений Б. Додоновим і С. Масловим, також позначений у Короткому
словнику з естетики, де художня цінність визнача-
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ється як емоційний, чуттєво-психологічний, ідейний зміст твору і як система образів, сукупність укладених у ньому значень та породжуваних ним смислів. Однак, оскільки цей зміст об’єктивовано автором
художнього
твору
за
допомогою
«конструктора-носія» або засобів виразності, що відповідають певному виду мистецтва, ціннісно-значущими є також такі засоби, що виникли в результаті створення художнього твору. Ці якості (органічна єдність форми і змісту, композиційна
стрункість, гармонійність, завершеність, виразність, художня правдивість засобів, мовна виразність) набувають художньої цінності.
Висновки:
1. Класифікація категорії «цінність» передбачає кілька підходів, які ґрунтуються на таких підставах: за сферами суспільного життя; за суб’єктами,
або носіями цінностей; за роллю цінностей у житті
суспільства. Під час визначення класифікації цінностей, учені звертають увагу на такі дві ознаки: що
саме оцінюється і на підставі чого оцінюється:
– відповідно до основних сфер суспільного
життя: матеріальні (ціннісно-значущі природні
об’єкти і предмети, тобто засоби праці та предмети
споживання), соціально-політичні (ціннісне значення соціальних і політичних явищ, подій, політичних актів і дій), духовні (цінності науки, моралі,
мистецтва, філософії, права тощо);
– з точки зору ролі, яку цінності відіграють у
житті суспільства і людини: цінності, що мають
другорядне значення для людини та суспільства,
цінності повсякденного попиту й повсякденного
вжитку, найвищі цінності;
– з точки зору суб’єктивності: індивідуальні,
групові, загальнолюдські. Індивідуальна, або особистісна, цінність – це ціннісна значущість предмета, явища, ідеї для конкретної людини. Особисті
цінності породжуються потребами та інтересами
індивіда, визначаються схильностями, смаками,
звичками, рівнем знань й іншими індивідуальними
особливостями. Групові цінності – це ціннісна значущість предметів, явищ, ідей для будь-якої спільноти людей (класу, нації, трудового колективу
тощо);
– відмінності, що визначають зв’язок цінностей зі сферою соціуму: моральні, художні, утилітарні, наукові цінності;
– відповідно до ступеня визнання суб’єктом
даного: зовнішні цінності; внутрішні цінності;
– класифікація передбачає визначення значущості цінності для основ життєдіяльності суб’єкта,
для вираження сутності його потреб й орієнтації:
абсолютні або вічні цінності (константи) і ситуативні, або перехідні цінності (емпіричні змінні);
– відповідно до функцій, які вони виконують:
цінності як спосіб орієнтації, цінності як засіб контролю в соціальних групах, цінності як необхідні
норми.
2. Форми існування цінності полягають у такому:
– цінність як загальний ідеал, як створене суспільною свідомістю уявлення;
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– цінність постає в об’єктивованій формі у вигляді творів матеріальної та духовної культури або
конкретних предметних утілень суспільних ідеалів;
– соціальні цінності, зумовлені індивідуальною життєдіяльністю, входять до психологічної
структури особистості як особистісні цінності, які є
одним із джерел мотивації її поведінки.
3. Під час обґрунтування зв’язку ціннісних орієнтацій особистості зі ставленням до мистецтва в
контексті діяльності вчителя музики наше дослідження ґрунтується на теорії цінностей Ш. Шварца:
– цінності спрямовують на бажані цілі та спонукають до дій;
– цінності є трансцендентними по відношенню
до специфічних дій і ситуацій;
– цінності розташовуються в певному порядку
відповідно до їх важливості відносно одна до одної
і створюють систему ціннісних пріоритетів особистості;
– відносна важливість різних цінностей керує
поведінкою (тобто, дії залежать від того, яка з релевантних і конкуруючих цінностей обирається
суб’єктом) [19].
Означені положення ми будемо враховувати у
проведенні в подальшому експериментальної роботи, спрямованої на формування художньо-ціннісного ставлення в майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки.
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Аннотация
В данной статье представлен анализ опыта внедрения немецкой системы дуального обучения в условиях Российской системы среднего профессионального образования, в статье дан теоретический анализ
проблемы и практические примеры реализации данного опыта в условиях ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум».
Abstract
This article presents an analysis of the experience of the introduction of the German system of dual training
in the Russian system of secondary vocational education, the article gives a theoretical analysis of the problem and
practical examples of the implementation of this experience in the conditions of the state vocational Ust-Katav
industrial and technological College.
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В связи с оторванностью образовательных
учреждений от реальных требований рыночной
экономики и наукоемких технологий производства,
одной из главных проблем всех уровней профессионального образования является его недостаточное
соответствие потребностям рынка труда. Исправить сложившуюся ситуацию можно путем совершенствования технологии профессиональной подготовки кадров с учетом накопленного положительного опыта зарубежных стран.
Одной из наиболее развитых стран мира, имеющей высокий экономический и технический потенциал, что свидетельствует о наличии эффективной и динамичной системы подготовки конкурентоспособных специалистов, является Германия. На

протяжении долгого времени в этом государстве
функционирует дуальная система обучения, которая представляет собой четко сбалансированный с
учетом требований работодателей комплекс чередующихся этапов практического и теоретического
обучения.
Термин «дуальность» означает «двуединство, двойственность».
Дуализм (от лат. dualis — двойственный) —
термин, имеющий несколько значений в истории
человеческой мысли. В определённой области знания понятие включает в себя пересечение двух фун-
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даментальных классов вещей или принципов, взаимовлияющих друг на друга, но не меняющих свою
структуру1.
Дуальная система профессионального обучения уходит корнями в средневековую цеховую деятельность, когда будущий ремесленник поступал
учеником в цех и воспроизводил действия своего
мастера. Организованное и регламентированное
профессиональное образование в Германии появилось в 1894 году. Упорядоченное профессиональное образование в торговой и промышленной сферах сформировалось только в 20-е гг. XX века. В
педагогике понятие «дуальная система» впервые
было использовано в ФРГ в середине 1960-х гг. для
обозначения новой формы организации профессионального образования.
Под дуальной моделью обучения понимают
такую модель, при которой весь процесс овладения
профессией происходит в двух учебных заведениях, то есть практическая (производственная)
часть – на обучающем предприятии, а профессионально - теоретическая - в образовательном учреждении. Дуальная система обучения является продуктом партнерства образовательных учреждений
и работодателей по успешной профессиональной и
социальной адаптации будущего специалиста, она
строится на взаимодействии двух самостоятельных
в правовом отношении сфер в рамках официально
признанного профессионального образования, то
есть осуществляемого в соответствии с законодательством.
Предприятия идут на достаточно существенные расходы, связанные с обучением будущих кадров, так как хорошо знают, что эти затраты являются надежным вкладом капитала. При этом они
становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но и в его содержании, техническом оснащении, организации и т.д. Именно этим и
определяется значимость дуальной системы, которая позволяет преодолеть разрыв, несогласованность производственной и образовательной сфер в
вопросах подготовки профессиональных кадров.
Студент включается в производственный процесс в
качестве работника предприятия, согласно своим
обязанностям распоряжается выделенными ресурсами, несет должностную ответственность, овладевает профессиональными навыками и получает заработную плату.
За обучение профессии в рамках немецкой дуальной системы отвечают Торгово - Промышленные Палаты, членами которых сейчас являются все
предприятия. Такая организация профессионального образования считается наиболее рациональной, так как обучение студентов на предприятии ведет к обретению знаний, умений, навыков и – что
особенно важно – производственного опыта. В
настоящее время дуальная система получила распространение в немецкоязычных странах западной
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Европы - Германии, Австрии и Швейцарии, а также
в большинстве развитых стран - США, Великобритании, Корее, Нидерландах и др.
Потенциальный работодатель, имеющий собственное представление о специалисте, имеет возможность "вмешаться" в процесс обучения, дополняя содержание обучения кругом специфичных
проблем для данного производства. Партнерство с
учебным заведением дает возможность еще на ранних стадиях профессиональной подготовки оценить потенциальные кадровые ресурсы и сформировать прогноз их востребованности на ближайшие
годы. Образовательное учреждение также заинтересовано в деловом партнерстве с производством,
так как получает доступ к оперативной информации о текущем состоянии производственных процессов, а это позволяет внести коррективы в обучающие программы и актуализировать определенные
дисциплины. Подобная форма организации обучения требует дополнительных финансовых и трудовых затрат со стороны всех участников процесса,
однако, она дает и дополнительные преимущества
для каждого из его участников.
Система профессионального образования Германии, которая по оценке Международного института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария) является одним из лидеров по уровню квалификации кадров, уровень безработицы среди
молодых людей составляет от 4 до 7%. В других европейских странах, где дуальная система обучения
не так популярна, процент безработицы более высок (до 27%).
Эксперты отмечают, что своим стабильным
экономическим развитием и конкурентоспособностью на мировом рынке Германия обязана и дуальной системе подготовки кадров. Успех системы дуального профессионального образования объясняется обоюдной выгодой для всех ее участников, в
том числе и для государства.
Почему же учащиеся выбирают дуальную систему профессионального образования? Чем же их
привлекает данная модель? В разного рода информационных материалах о системе дуального профессионального образования приводятся следующие преимущества для обучающихся2:
● обучение, приближенное к практике, на конкретных реальных задачах, а не гипотетических
примерах;
● на протяжении всего срока учебы выплачиваются стипендии. Денежные выплаты дополнительно мотивируют и позволяют обучаться и выходцам из малообеспеченных семей вместо того,
чтобы идти работать, зарабатывая на жизнь;
● велика вероятность получить работу на том
же предприятии, где проходил обучение (в 2010
году 61% выпускников были трудоустроены на
обучающих их предприятиях);

1

2

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Astheimer S. Duales System Ausbildung made in Germany, unter: /http://www.faz.net/aktuell/berufchance/arbeitswelt/duales-system-ausbildung-made-ingermany12089806.html
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● на рынке труда в наибольшей степени востребованы именно выпускники системы дуального
профессионального образования;
● международное признание дипломов немецкого профессионального образования;
● за счет повышения квалификации и последующей учебы в университете можно выстроить хорошую карьеру и быстрее дорасти до уровня руководителя;
● проходя обучение, ученики знакомятся со
всеми подразделениями предприятия;
● учебный процесс построен таким образом,
что пройденный теоретический материал отрабатывается в непосредственной практике на предприятии;
● после окончания учебных занятий можно
иметь свободное время, а не делать домашние задания (за исключением времени подготовки к экзаменам).
С позиции предприятия как работодателя приводятся следующие аргументы в пользу дуального
профессионального образования:
● обеспечение потребностей фирмы в квалифицированных специалистах;
● взращивание мотивированных и опробованных на собственном производстве работников, которые идентифицируют себя с предприятием и
знают все тонкости внутрифирменных и производственных процессов
● меньше текучки и ошибок при приеме на работу;
● отсутствие фазы адаптации (по сравнению с
приемом на работу нового специалиста);
● обученные на производстве квалифицированные работники более гибкие и склонны к инновациям, а также могут легче приспособиться к
быстрым изменениям;
● омоложение среднего возраста персонала
фирмы;
● позитивные импульсы для организации повышения квалификации;
● повышение имиджа предприятия (учебнопроизводственное предприятие имеет более высокий рейтинг);
● продуктивная работа ученика;
● предприятие имеет возможность внести свой
вклад в повышение шансов молодежи на успешный
профессиональный старт [2; 4; 6].
Модель подготовки конкурентноспособных
рабочих для технологичных производств в усло-
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виях промышленных предприятий по мнению ученых В.А.Федорова и С.В.Васильева обладает следующими преимуществами перед «традиционной»
государственной системой подготовки специалистов [6; 7]:
- соответствие структуры, содержания и объема обучения специалистов действительным потребностям предприятия;
- использование в учебном процессе самого современного оборудования в реальном производственном режиме;
- соответствие содержания образования
уровню производства и намеченным перспективам
его развития (опережающее обучение);
- привлечение к образовательному процессу в
качестве педагогов профессионального обучения
высококвалифицированных сотрудников предприятия, достигших вершин профессионального мастерства;
- погружение обучающихся в общественнокорпоративную культуру предприятия, способствующее повышению статуса и престижа рабочих профессий и сокращающее процесс адаптации в трудовом коллективе;
- высокая эффективность использования
средств, выделенных на подготовку кадров, за счет
применения модульных образовательных программ, отражающих потребности предприятия
(принцип «обучать только тому, что необходимо»)
[5].
При дуальном обучении предполагается обеспечение на младших курсах общетеоретической
базы, а на втором-третьем курсе - работа по индивидуальному плану, содержащему практикоориентированные учебные задачи, требующие выполнения в производственных условиях. К руководству
данной работой обычно привлекаются специалисты-практики, наставники. Итоговая аттестация
проводится в форме защиты курсового или дипломного проекта по специализации, при этом большое
внимание уделяется практической значимости работы [2].
К отличительным особенностям дуальной профессиональной подготовки кадров можно отнести:
практическую направленность, непрерывность и
мобильность обучения, разнообразие и эффективность обучающих методов, а также соответствие
современному уровню высокотехнологичных производств. В таблице 1 представлен ряд основных
различий между структурой образовательной системы РФ и Германии, Швейцарии.
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Таблица 1.
Отличия дуальной и традиционной обучающей систем.
РФ (традиционная форма
Критерий
Германия, Швейцария (дуальное обучение)
обучения)
Разработка и изготовление конкретного
Вид государственной ито- технологического узла. Важно, что критеТеоретический проект
говой аттестации
рием высокого качества изготовления служит возможность его продажи
Руководитель предприятия, наставник и неЭкзаменатор
Преподаватель
зависимый сторонний эксперт
Количество учеников в
12-15 человек
25-35 человек
группе
Принимают участие все субъекты образоваРазработка учебно-нормания: государство, ассоциации работодате- Осуществляет государтивной базы системы учелей, образовательные учреждения и про- ство
ничества
фессиональные союзы
Социальная уверенность Есть
Нет
Наличие аналогов функциВ каждой аудитории установлены аналоги В наличии не во всех обонирующего на предприя(действующие макеты и образцы) совре- разовательных учреждетиях промышленного обоменного производственного оборудования ниях
рудования
Ограничивают развитие,
Рамки
государственных
обновление и модернизаНе существует
стандартов
цию
образовательного
процесса
Соотношение теории и
30/70
70/30
практики
Осуществляется на 3
Осознание и выбор про- Осуществляется до окончания кантональ- курсе обучения, то есть
фессии
ной школы
когда начинается практика на предприятиях
Ответственность за каче- За теоретическую часть обучения несет от- Несет ответственность
ство теоретического и ветственность государство, за практиче- образовательное
учрепрактического обучения скую – учебный профессиональный центр ждение
На 3 году обучения ученик сам себя окупает, так как произведенная им продукция
Окупаемость обучения
Нет
может быть продана на производственном
рынке
Преподаватели работают в образовательСтажировку проходят не
ных профессиональных центрах по 5-10
Стажировка преподаватевсе преподаватели и чалет, а затем проходят обязательную стажилей
стота их проведения неровку на действующем предприятии в течевысока
ние 6 месяцев
Заработная плата обучае- Начисляется с первого года обучения (учеНет
мых студентов
ничества)
Большинство студентов
проходят практику в одСхема прохождения практики выстроена ной компании, так как раОрганизация практики
таким образом, что за время обучения уче- ботодатели
неохотно
ники работают на 2-3-4 предприятиях
принимают практикантов, не имеющих опыта
работы
Разрабатывают профессиональные ассоциУчебно-методическое соПреподаватели разрабаации, союзы и образовательные центры
провождение
образоватывают учебно-методипредприятий, а преподаватели только прительного процесса
ческий комплекс
нимают в этом участие (по желанию)
Шкала оценивания результатов такова: от
1до 4 баллов с делением на десятые. Напри- Обобщенная оценка за
Оценка результатов обучемер, если за теорию результат ниже 4 бал- практическую и теоретиния
лов, то сертификат может быть выдан, а ческую составляющую
если за практику - то нет
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Образовательный процесс в дуальном обучении выстроен таким образом: 2-3 дня в неделю студенты изучают теоретическую базу выбранной профессии в образовательном учреждении, а 3-4 дня –
практика на производственных площадках предприятий. Количество часов, отведенных на учёбу и
работу, не должно быть больше сорока. Важно, что
начинается это образование не с поиска учебного
заведения, в котором можно обучиться той или
иной специальности, а с поиска предприятия, которое возьмет абитуриентов на дуальное обучение.
Абитуриенты обязаны предоставить свои школьные аттестаты и пройти собеседование, на котором
работодатель оценит их пригодность обучаться той
или иной профессии. Между обучающимся и работодателем заключается договор, и ученик фактически получает зарплату от работодателя, так как
часть времени он действительно работает на предприятии. Обучение обычно длится 3 года, независимо от того, кем хочет стать обучающийся - парикмахером,
строителем,
медсестрой,
ITспециалистом, переводчиком или управленцем.
Следует особо отметить момент принятия квалификационного экзамена. В экзаменационную комиссию должны входить в равной пропорции представители работодателя и представители учащихся, а
также минимум один преподаватель профессиональной школы. Порядок проведения экзаменов готовит Палата, но его обязательно утверждает компетентный вышестоящий Земельный орган. Эта система
позволяет
не
только
приобрести
теоретические знания, но и конкретный практический опыт для дальнейшей работы. После получения образования ученики обычно остаются работать на предприятии. Такая форма образования прекрасная возможность для работодателей обучить специалистов, нужных предприятию, а для
студентов – получить не только теоретические, но
и практические знания [1;3;4].
В 2014 году в России Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
(АСИ) провело конкурс и среди 23 субъектов РФ
отобрало регионы, в которых запустился проект
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования».
В число победителей и финалистов вошли 10
регионов: Пермский край, Республика Татарстан,
Красноярский край, Калужская, Ярославская, Ульяновская, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Московская области.
Некоторые регионы России уже начали реализовывать проекты, направленные на развитие системы дуального образования, до появления федеральной инициативы.
Одним из регионов-первопроходцев стала Калужская область. В частности, Калужский колледж
информационных технологий и управления готовит специалистов вместе с немецкой компанией
Volkswagen с 2010 года. Первые два года ученики
изучают общеобразовательные дисциплины, в следующие два года теоретическая подготовка комбинируется с практикой на автозаводе.
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Свердловская область получила статус ментора в проекте «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального
образования». Считается, что здесь уже сложились
программы подготовки кадров по дуальной модели,
и этот регион будет учить другие субъекты РФ.
Пермский край первым привлек к участию в
системе дуального образования не одно предприятие, а сразу несколько компаний и образовательных
учреждений. В 2012 году в Пермском крае стартовал проект «Рабочие кадры под ключ». Разработчиком и инициатором проекта выступила Пермская
торгово-промышленная палата. Работодатели составляют запрос с указанием количества и специальности требуемых работников, а палата обрабатывает заказ и помогает найти учебные заведения,
которые могут его выполнить. Пермский опыт показался главе государства полезным и был рекомендован к применению в других регионах, он послужит основой для изменения федеральных образовательных стандартов .
В июне 2016 года Губернатор Челябинской области подписал соглашение о сотрудничестве
между АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Челябинской областью для пилотной апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
Усть-Катавский индустриально-технологический техникум был определен в состав опорных организаций, участвующих в пилотной апробации
Стандарта.
Содержательная концепция дуальной системы
обучения основана на усилении практикоориентированной деятельности студента на производственных площадках, что способствует приобретению
определенных профессиональных компетенций
уже на ранних стадиях обучения. Однако при реализации дуальной модели подготовки трудовых
кадров в России следует помнить об особенностях
отечественного образования и необходимости
адекватного интегрирования нововведений в российские реалии. Кроме того, дуальная система обучения как продукт социального партнерства является эффективным и гибким механизмом в деле
профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные производственные задачи, и быстро адаптирующихся к постоянно меняющимся условиям производства.
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Abstract
Revival of decorative and applied art of the Kuban. To get acquainted with this art you need to visit the
ethnographic complex of the village of Ataman located on the Taman Peninsula, where all the folk art of the Kuban
Cossacks is represented. Acquaintance with the decorative and applied art of the Kuban awakens our interest in
this art.
Keywords: Cossacks, revival, culture, traditions, customs, art, acquaintance, young generation.
One of the important components of traditional
culture is the folk arts and crafts. This is one of the most
popular and popular elements of people's culture, in
which the social and cultural experience of a particular
ethnic group. In recent decades, the XX-early XXI century. the products of the subject-material world of folk
art by the majority of the most urbanized peoples are
perceived as cultural monuments, as ethnic symbols expressing the mentality, ethnic originality and
worldview of the Kuban ethnos that promote the activation of ethno-cultural self-awareness.
Preservation, revival, as well as reasonable development of regional forms of folk culture of the Kuban
is one of the vital tasks of modern society. In such conditions, the study of the processes of formation and development of folk decorative and applied art, which
was widespread in the Kuban and which was brought
by the Zaporizhzhya Cossacks, is becoming even more
necessary.
At the beginning of the 21st century, the problem
of preserving traditional elements of ethnic cultures of
the Kuban Cossacks becomes especially important.
Therefore, the current stage of development of Russian
society is characterized by an increased interest in the
folk culture of the Kuban Cossacks. This trend is typical for all regions of Russia, including in the Kuban.
Acquaintance with the decorative and applied art
of the Kuban in the fine art, awakens a person's interest

in this art. The child receives first ideas about the Motherland, culture, traditions, customs of his people in the
family, then at school, all this contributes to the education of patriotic feelings, and brings them to the world
of beauty.
To get acquainted with the decorative and applied
art of the Kuban you need to come to the ethnographic
complex of the village of "Ataman". Ethnographic
complex is the largest and unique in its kind in Russia
open-air museum. It is located in Temryuk district, on
Taman. This is not a museum exhibit, where nothing
can be touched by hands, but a real Cossack village, after which you can fully immerse yourself in the life of
the Cossacks, as well as learn about the history of this
land. The village of Ataman will transfer its state-sponsors hundreds of years into the past and will allow us to
feel the spirit of the Cossacks, unbending will and endless freedom.
A real Cossack village spread wide on the shore of
the Taman Peninsula Bay. As it should be in the village,
on the highest place - the chapel, at the entrance of the
Maidan. Four streets face the sea. Each farmstead is
unique, it carries its own meaning, represents a specialty or a trade.
The dwelling of the Kuban Cossacks is a complex
cultural complex composed of residential and business
premises, performing various functions - residential,
economic, religious, ritual, symbolic. In the history of
the material culture of the Kuban Cossacks, the issues
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of the formation of the residential environment and the
architectural appearance of the traditional dwelling belong to the number of little-researched problems.
The village of Ataman was built in the very place
where the first Black Sea Cossacks landed in September 1792. This significant event entered the history of
the Krasnodar Territory as the beginning of the development by the Cossacks of the Kuban. For settlements,
resettled Cossacks chose strategically advantageous
places: steep banks of rivers, elevated plots protected
by ravines and swamps. The villages were surrounded
by a deep moat and earthen rampart.
The area of the largest in Russia ethnic complex of
the village of Ataman, which occupies 20 hectares and
on its territory there are 47 farmsteads (kurens). There
are whole streets in the village, there is a central square,
the market. As well as it is necessary watchtowers, a
mill. In each farmstead there are wells. There is an apiary in the village, a tavern, a church, a tavern, a school
with indispensable attributes and characters. Built: huts
blacksmith, saddler, winemaker, fisherman, fireman,
house of the stanitsa board and army ataman, Cossack,
armourer, weaver, clerk and many others.
The hut of the beekeeper in the village of Ataman
is unique: each hive as a house under a thatched roof,
an exact copy of the hives of the XIX century, and the
base is hollowed out of a single trunk of a tree. The
blacksmith's hut could be found by the sounds - hammer blows on the anvil are audible from afar. The
smiths never sat without work - the Cossack did not
think himself without a weapon and a horse. On any
courtyard you could see objects that passed through the
hands of a blacksmith. First of all - horseshoes.
Hata potter. Even in the 6th-5th centuries BC on
the Taman land, pottery was actively developed. On ancient adaptations Cossacks make household utensils.
Often used dishes made of clay: pots, pitchers, makitry,
bowls, kettles, mugs, censers. In the Kuban potters enjoyed great honor and respect, songs, fairy tales, proverbs were composed about them. The forms of Kuban
ceramics are simple, the ornament is bright, vegetative.
Household jugs - glaches, dough kettles, makitra,
bowls, sieve, mugs, wash basins were covered with
brown or dark green glaze - "watering".
It is a living stanitsa: with its inhabitants, way of
life, songs, dances, with vegetable gardens, with observation towers, farmsteads, a market square with bricks
and carts, a chapel and dzhigits on hot horses. Everyone
who visits the village of Ataman will see that cabbage
and potatoes are growing on the beds, freshly baked
bread is extracted from the oven by the Cossack, and
dashing young Cossacks compete in deletion and dexterity. Here you can get to a real Cossack wedding, talk
Cossack and listen to real Cossack tales. Guests will see
dzhigitovku and equestrian competitions - an obligatory ritual for the Cossack.
Here you can dine at any of the vending farmsteads. Correct boiled Kuban borshch, homemade noodles, vareniki, pancakes, kvass - and all this is prepared
here, with you, according to ancient national recipes.
Try to learn the skills of dzhigitovka, which the
proud Cossacks were famous for. Ride on horses though not so impressive, but very nice. Take part in
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various Cossack games, which are held at the fairgrounds. Try yourself in the role of an arrow from a
whip or arnoutki. Communicate to the art of coinage
and make your own happy coin yourself.
Those who are going to visit the village of Ataman
for the first time should be warned: do not be surprised
at the beauty of the scenery here: Cossack huts always
looked neat and elegant. This is because they were
bleached with lime, hence the name "mud hut". And
even about the beauty of the Cossacks and to this day
there are legends, here all the questions to nature; she,
however, created a picturesque shore, on which stands
the village. In the evenings you can see the lights of the
Ukrainian city of Kerch, and in the daytime make incredible photos and even swim in the sea. The village
of Ataman is one of those places, which can be talked
about for an infinitely long time. Even the best story
will not replace the share of impressions about visiting
this village.
Exhibits, which in the hut can not only be touched,
but also learn some Cossack craft. How the Kuban Cossacks lived, how they walked, how they sang and even
that they drank - none of the sources could better convey the atmosphere. Woven bedspreads on the bed, broken curtains on the windows, feather pillows and pillows. Red corner with images, embroidery, lace, old
photos. So the Cossacks created coziness in their huts.
A man has long sought to decorate his home and
everything that he had to face in everyday life. When
making any thing, the folk master not only thought
about its practical purpose, but also did not forget about
beauty. Secrets of skill passed from father to son, from
mother to daughter. The art of embroidery was always
appreciated in the Kuban.
Embroidered patterns not only decorated clothes
and towels, but also guarded against evil forces. For this
purpose, the craftswomen embroidered special patterns
or ornament. Ornament could be different: depict animals, plants, geometric patterns and even inscriptions.
Loved the Cossacks to portray birds on towels, because
birds are a symbol of love, happiness, and good. Sometimes women embroidered peacocks on their products.
He is considered a symbol of wisdom. The pattern from
plants was no less popular in the Kuban.
One of the oldest folk crafts of the Eastern Slavs
is lozo-laying. On the Kuban it was brought by the
Black Sea Cossacks from Ukraine at the end of the 18th
century. A significant part of household utensils - from
vegetable baskets to wattle fodder and household buildings, residents of the Kuban stanitsas made from a vine.
All kinds of tops, baskets, various wattles, koshels
(storage tanks for grain), sheepfolds spun from a flexible, golden willow vine.
From branches of woody plants were built dwellings, outbuildings, hedges, children's cradles, bodies of
sledges and carts, furniture, children's toys and utensils.
And the most common products from the vine were
baskets.
It is necessary to develop and maintain arts and
crafts and crafts. Studying folk art, collecting samples,
mastering the technology of making traditional products is one of the most interesting and most fruitful
kinds of work. Knowledge and skills are acquired when
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they become acquainted with the best examples of creativity of folk craftsmen. Communication with the
world of folk art, the treasury of national culture contributes to the strengthening of national culture and patriotic feelings, love for the native people, pride in it and
its culture. In accordance with this, there is a revival of
values and a tradition of the national culture of a particular region, the formation of its value potential becomes more real and logical.
Bringing up the younger generation in the folk culture of the Kuban is a necessary emotional, spiritualizing beginning in relation to the personality to the reality
surrounding them, so that they will know and transform
the world around them according to the laws of nature
and beauty. The popular culture of the Kuban Cossacks
directs and is able to activate the worldview of man.
Folk culture can activate, direct, influence the attitude of the world, influence the beliefs, behavior and
activities of young people, in all manifestations in the
educational process. For the younger generation, the
study of the culture of the Kuban Cossacks - acquaintance with a huge and interesting world, which has centuries-old traditions, customs.
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Communication with the world of decorative and
applied art and folk art, the treasury of national culture
contributes to the strengthening of national culture,
love of the native land, the people, pride in their culture.
In accordance with this, there is a revival of values, traditions, customs, national culture of its region, where
everyone lives.
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Аннотация
В статье рассмотрена феноменология адекватной полоролевой идентичности выявлены особенности
сформированности полоролевой идентичности детей пятого года жизни.
Формирование полоролевой идентичности – одна из задач реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в детском саду, тесно связанная, в соответствии с ФГОС, с формированием семейной и гражданской идентичностью. Но сегодня авторы пришли к тому, что социальный
прогресс с его демократизацией отношений полов, стиранием границ между «мужскими» и «женскими»
профессиями, совместное обучение и работа изменяют нормативные представления о мужских и женских
ролях, нивелируют многие, казавшиеся раньше естественными, различия. Массовое ослабление женственности и соответственно мужественности - огромное психологическое бедствие для семейной жизни.
В статье рассматривается проблема формирования адекватной полоролевой идентичности у дошкольников пятого года жизни. Описываются результаты исследования особенностей адекватной полоролевой
идентичности детей дошкольного возраста. Представлены цель, методики, критерии оценки, и особенности проявления полоролевой идентичности детьми дошкольного возраста. Анализ теоретических исследований по данной проблеме, позволил охарактеризовать теоретическую дефиницию «компоненты полоролевой идентичности». Авторы считают, что осознание ребенком своей половой идентичности (его позиция
как представителя определенного пола, чувство тождественности со своим полом, стремление поддержать
«престиж» своего пола) определяет специфику развития его самосознания.
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Abstract
The article deals with the phenomenology of adequate gender-role identity peculiarities of formation of gender-role identity of children of the fifth year of life.
The formation of gender-role identity is one of the tasks of realization of educational area "Socio-communicative development" in kindergarten, which is closely related, in accordance with GEF, family formation and civic
identity. But today, the authors came to the conclusion that social progress, with its democratization of gender
relations, the blurring of the boundaries between "male" and "female" professions, collaborative learning and work
change normative ideas about male and female roles, a level that seemed natural before, differences. The massive
weakening of femininity and masculinity respectively - a huge psychological disaster for family life.
The article considers the problem of formation of the adequate gender-role identity in preschoolers five years
of life. Describes the results of empirical studies of adequate gender-role identity of children of preschool age.
Presented the purpose, methodology, evaluation criteria, and manifestations of gender-role identity of preschool
children. The analysis of theoretical studies on this issue, allowed to characterize the theoretical definition of the
"components of gender-role identity." The authors believe that understanding the child his sexual identity (his
position as representative of a particular gender, a sense of identity with her sex, the desire to maintain the "prestige" of gender) determines the specifics of his identity.
Ключевые слова: идентичность, полоролевая идентичность, компоненты полоролевой идентичности, когнитивный компонент, эмоционально-ценностный компонент, индивидуально-поведенческий компонент, дети дошкольного возраста, особенности полоролевой идентичности дошкольников, критерии,
уровни развития полоролевой идентичности.
Keywords: identity, gender-role identity, the components of gender-role identity, cognitive component, emotional and value component, individual behavioral component, preschool children, especially gender-role identity
of preschool children, criteria, levels of development of gender-role identity.
Новые трансформационные процессы в мировом сообществе и в нашей стране, начало эры полноправия бытия женщины и мужчины требуют более глубокого осмысления социально-психологических механизмов получения ребенком полоролевой
идентичности как предпосылки полноценной реализации Я.
Период дошкольного детства – это тот период,
в процессе которого педагоги и родители должны
понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом,
если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а не
бесполых существ, растерявших преимущества
своего пола.
Формирование полоролевой идентичности –
одна из задач реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в детском
саду, тесно связанная, в соответствии с ФГОС, с
формированием семейной и гражданской идентичностью.
Анализ практической деятельности показывает, что в настоящее время в системе дошкольного
образования возникают серьезные проблемы по вопросам полоролевого воспитания. В первую очередь это связано с тем, что в программно-методическом обеспечении дошкольных образовательных
учреждений не учитываются полоролевые-гендерные особенности. В результате этого содержание
воспитания и образования ориентировано на возрастные и психологические особенности вообще
детей, а не на мальчиков и девочек того или иного
возраста[1. С. 3].
Все выше изложенное позволяет обозначить
проблему формирования полоролевой идентичности у детей, дошкольного возраста, определении
педагогических условий, позволяющих эффективно проектировать педагогическую деятельность
по формированию полоролевой идентичности у дошкольников в детском саду.

Согласно Э. Эриксону «идентичность» - это
чувство самотождественности, собственной истинности, полноценности, сопричастности миру и другим людям. Обладать идентичностью, значит, вопервых, ощущать себя, свое бытие как личности
неизменным, независимо от изменения ситуации,
роли, самовосприятия; во-вторых, переживать прошлое, настоящее и будущее как единое целое; втретьих, ощущать связь между собственной непрерывностью и признанием этой непрерывности другими людьми. Э. Эриксон рассматривает идентичность как некую структуру, состоящую из определенных элементов, переживаемую субъективно как
чувство тождественности и непрерывности собственной личности при восприятии других людей,
признающими эти тождество и непрерывность [2].
В структуре идентичности Э. Эриксон выделяет индивидный, личностный и социальный
уровни:
- на индивидуальном уровне идентичность
определяется как результат осознания человеком
собственной временной протяженности, на личностном уровне идентичность определяется как
ощущение человеком собственной значимости,
неповторимости, уникальности, на социальном
уровне идентичность понимается как внутренние
характеристики, соответствующие либо не соответствующие стереотипам, стандартам, идеалам, господствующим на данном историческом этапе в конкретном обществе [2].
И. Гофман выделяет три вида идентичности:
- социальная идентичность – типизация личности другими людьми на основе атрибутов социальной группы, к которой он принадлежит;
- личная идентичность – совокупность индивидуальных признаков человека: уникальные признаки человека (например, отпечатки пальцев),
уникальная комбинация фактов и дат истории его
жизни;
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- я-идентичность – субъективное ощущение
индивидом своей жизненной ситуации, своей непрерывности и своебразия [76].
В.С. Мухина в своей концепции этапов становления самосознания у детей определяет достижение половой идентичности как важную составляющую, наряду с такими компонентами, как:
- имя, идентифицированное с телесной и духовной индивидуальностью человека;
- притязание на признание, выражающееся в
стремлении выстраивать свое социальное поведение с целью быть признанным обществом;
- психологическое время личности, являющееся индивидуальным переживанием своих физических и духовных изменений в трех временных отрезках объективного времени жизни: прошлого,
настоящего, будущего;
- социальное пространство личности, определяющееся значениями и смыслами прав и обязанностей, закрепленных в каждой культуре [3].
Полоролевая идентичность, представляет собой единство поведения и самосознания индивида,
причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на требования соответствующей
половой роли. Старший дошкольный возраст, является сензитивным для формирования полоролевой
идентичности.
Анализ литературы, исследования Т.А. Репиной, Д.Н. Исаева, В.Е Кагана, И.С. Кона, Н.Е. Татаринцевой, Н.А. Шинкаревой Д.В Колесова, Н.В.
Плисенко и др. позволяет нам выделить триаду разнонаправленных методологических течений, интегрируя которые, мы и определили эмпирические составляющие полоролевой идентичности, и именно:
когнитивный, эмоционально-ценностный и индивидуально-поведенческий. [4, 5, 6, 7,8, 9, 10].
1. Когнитивный компонент. Ребёнок начинает
относить себя к одному из двух полов, приобретает
представления о содержании типичного для девочек и мальчиков ролевого поведения.
В исследованиях Е. П. Ильина, Дж. Сметана и
К. Летурно, отмечается, что гендерная константность побуждает детей искать социальные контакты для сбора информации о поведении, соответствующем их полу. Сначала ребенок узнает, что
значит быть мужчиной и женщиной, затем определяет, кто есть он, далее старается согласовать свое
поведение с представлением о мужчине или женщине. Отсюда и важность для половой идентификации интеллектуального развития ребенка [11].
Н. Е. Татаринцева определяет содержание когнитивного компонента обеспечением дошкольников научными знаниями о человеке (мужчине/ женщине), семейно-бытовой и праве нравственно-этической
культуре,
обычаях
и
традициях
полоролевого поведения [12].
2. Эмоциональный-ценностный компонент половые предпочтения, интересы, ценностные ориетации, реакции на оценку, проявление эмоций,
связанных с формированием черт маскулинности и
фемининности.
Н. Е. Татаринцева, в частности, включает в
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ценностный (мировоззренческий) компонент культурно-познавательные ценности, которые заключены в познании ребенком мира культуры, ее общечеловеческой ценности, общности и специфичности эталонных способов поведения и общения,
отраженных в художественных образах и исторических фактах, освоение гуманистических традиций
воспитания мальчиков и девочек, созданных народом, возрождение и воспроизводство их в различных ситуациях жизнедеятельности;
- гуманистические ценности, выраженные в
идеалах добра, красоты, любви, равенства, милосердия, терпимости, способствуют реализации ребенком своих нравственно-эстетических потребностей, выражению своих интересов, принятию интересов других, проявлению активности вне
зависимости от пола, умению свободно выражать
внутреннюю позицию посредством оценок и самооценок, приобретению собственного социального
опыта самовыражения и полоролевой идентификации;
- полоролевые ценности представлены в содержании воспитательного процесса нормами, правилами, культурными эталонами мужского и женского поведения, а также способами, знаками, символами, регулирующими действия мальчика/
девочки и мужчины/ женщины в сообществе. Приобретение в детском опыте полоролевых качеств
способом коммуникации и общения обеспечивает
воспитание чувств сострадания, сопереживания,
благородства, почитания, терпимости, сопричастности, рождающих нравственную – этническую
гармонию в социальном взаимодействии – мальчик-девочка, мальчик-мальчик, девочка-девочка;
- эстетические ценности обеспечивают формирование у ребенка способности воспринимать, переживать и оценивать мир чувств человека и противоположного пола посредством произведений искусства. В процессе общения в искусстве и с
искусством у ребенка формируются эстетические
представления, интеллектуально-художественные
способности, культура чувств.
На наш взгляд, эмоционально-ценностный
компонент представляет собой ценностные ориентации, которые определяют избирательное отношение ребенка к ценностным характеристикам, эталонам мужественности и женственности. Человек,
включаясь в жизнь общества, должен не только
правильно воспринять эталоны мужественности и
женственности, понять их значение, но и «присвоить» их, сделать значимыми лично для себя, наполнить их смыслом.
Рассмотрев когнитивный и эмоционально-ценностный компоненты полоролевой идентификации
и их составляющие, мы определяем их в качестве
ведущих. Данная наша теоретическая позиция частично согласуется с мнением И. С. Клециной о
том, что «гендерные представления, стереотипы,
установки и идентичность личности или группы
выступают не только как детерминанты гендерных
отношений, но они могут играть роль строителей
отношений, конструируя и созидая их определенные поведенческие модели и паттерны [13].
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3. Индивидуально-поведенческий компонент.
Усвоение типичной для пола модели поведения
[74].
Согласно Л.И. Алексееву формирование полоролевого поведения в филогенезе происходит в
процессе социальных, культурно опосредованных
взаимоотношений, в основе которых лежат модулированные половыми различиями функции продолжения рода и предпочтения в деятельности. Индивидуальное полоролевое поведение является предметом оценивания и сопоставления с идеальной
моделью полоролевого поведения, с существующими социо-культурными стереотипами полоролевого поведения, а также с полоролевым поведением
лиц, с которыми индивидуум вступает в общение.
Такое сопоставление происходит в рамках непрерывного процесса половой идентификации [14].
Теоретический анализ литературы, позволил
нам систематизировать критериальную схему
оценки полоролевой идентификации, представим
ее ниже в таблице 1.
Когнитивный компонент представления о
себе, своем теле как человеке определенного пола,
о полоролевых стереотипах своего пола, о своей половой роли, норме поведения, содержащей определенные качества Дифференцирование сущности
понятий девочка/мальчик, мужчина/женщина.
Представления о семье, о роли матери, отца. Интерес к противоположному полу.
Эмоционально-ценностный компонент: Положительное отношение к себе, ориентированное
на человека определенного пола, положительное
отношение к стереотипам, желание им подражать
положительное отношение о его предназначения к
выполнению в будущем социальных ролей: девушки, женщины, матери, юноши, мужчины, отца.
Положительное отношение к внешним признакам,
интересам, особенностям поведения Положительное отношение к выполнению в будущем роли
отца, матери и взаимоотношениям между ними.
Положительное отношение к противоположному
полу.
Индивидуально-поведенческий компонент:
соответствие поведения ценностным полоролевым
характеристикам, проявление индивидуальных качеств, присущих своему полу; наличие у девочек
нежности, ласковости, уступчивости; у мальчиков
— смелости, настойчивости, решительности. Владение опытом мужского/женского поведения в разных видах деятельности (бытовой, трудовой, игровой). Доброжелательные межличностные отношения к сверстникам.
Систематизируя взгляды В. Е. Кагана, Д. В.
Колесова, И. С. Кона, Т. А. Репиной, И. Г. Малкиной-Пых, Н. Е. Татаринцевой, Дж. Стоккарда, М.
Джонсона и др., мы оформили критериальную
схему оценки полоролевой идентичности. Нами
выделены три базовых компонента гендерной идентичности, каждый из которых определяет её своеобразие на ранних ступенях онтогенеза[15].
Обобщив, данные показатели нами разработана уровневая характеристика полоролевой идентичности дошкольников пятого года жизни:
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Высокий уровень: Характеризуется достаточным объемом знаний и представлений о себе как
представителе определенного пола, о своей роли,
поведении, качествах. Понимает и дифференцирует
понятия мальчик, девочка, мужчина, женщина.
Ориентируется в понятии «семья», семейных ролях
отца, матери. Осознает себя как личность определенного пола, ориентируется на соответствующий
пол значимого взрослого. Имеет устойчивый интерес к противоположному полу. Сформировано эмоционально-положительное отношение к себе как к
представителю определенного пола, к свойственным полу стереотипам, к социальной роли в настоящем и будущем, к внешним признакам, интересам,
особенностям поведения, а также к выполнению в
будущем семейных ролей и положительному отношению к сверстникам. Поведение соответствует
ценностным полоролевым, стереотипным характеристикам: девочки проявляют нежность, ласковость, коммуникабельность, отзывчивость, поддерживают порядок в группе, проявляют внимание к
младшим; мальчики проявляют самостоятельность,
спортивный интерес, настойчивость, помогают девочкам, предлагают помощь, следят за состоянием
игрушек, по возможности устраняют поломки. Распределяют трудовые обязанности в зависимости от
пола, в играх берут соответствующие полу роли
(Девочки-«мамы», «дочки», мальчики-«папы»,
«сыновья»). Доброжелательно относятся к сверстникам.
Средний уровень: Знания и представления о
себе нечеткие, прослеживается неуверенность в
знаниях полоролевых стереотипов, частичные знания и представления о своей половой роли, норме
поведения и соответствующих полоролевых качествах. Не всегда дифференцирует понятия мальчик,
девочка, мужчина, женщина. Фрагментарные представления о семье, семейных ролях. Осознает себя
как личность, но не всегда ориентируется на соответствующий полу образ. Интерес к противоположному полу неустойчив. Отношение к себе не всегда
ориентировано как на человека определенного
пола. Прослеживается нестабильность в отношении
к стереотипам и желании им подражать. Нет четкости в отношении своего предназначения к выполнению в будущем социальных ролей. Не всегда проявляет интерес к признакам, особенностям поведения, соответствующего своему полу, и выполнению
в будущем семейных ролей. Отношение к себе как
к личности определенного пола не всегда положительное. К противоположному полу проявляет безразличие. Поведение не всегда соответствует полоролевым характеристикам, отсутствует индивидуальность в проявлении полоролевых качеств,
нестабильное проявление соответствующих полу
качеств в поведении, в разных видах деятельности
прослеживается слабое владение опытом мужского/женского поведения. Не всегда доброжелателен к представителям своего и противоположного
пола.
Низкий уровень: Характеризуется фрагментарными представлениями о себе. Частичные пред-
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ставления о полоролевых стереотипах, своей половой роли, норме поведения, не имеет представления
о качествах, соответствующих своему и противоположному полу. Не дифференцирует сущность понятий девочка/ мальчик, мужчина/ женщина. Не
имеет представления о семье, семейных ролях отца
и матери. Нечеткое осознание себя как личности
определенного пола. Отсутствует интерес к противоположному полу. Не владеет характеристиками
полоролевых стереотипов, не возникает желания
подражать стереотипам своего пола, не ориентируется в динамике изменения своего и противоположного пола в прошлом, настоящем и будущем, не
проявляет интереса к особенностям своего поведения. Отсутствует интерес к выполнению в будущем
семейных ролей. Отношение к себе как к личности
определенного пола неадекватно, ситуативно положительно. Наблюдается недоброжелательное отношение к сверстникам. Поведение не соответствует
ценностным характеристикам. Не дифференцирует
желаемые качества с полом. В разных видах деятельности не владеет опытом мужского/ женского
поведения, не осознает себя как личность определенного пола.
Нами был проведен констатирующий эксперимент на базе МБДОУ города Иркутска с целью
определения уровней сформированности полоролевой идентичности у детей пятого года жизни. Мы
использовали следующие методики: анкетирование
родителей и воспитателей, наблюдение (Н.Е. Татаринцева), методика «Мужественность – женственность» Н.А. Шинкарева, Н.Г. Смольникова,, методика «Половозрастная идентификация» Н.П. Белопольской.
Проанализировав полученные результаты в
ходе констатирующего эксперимента, нам представляется возможным выделить уровни сформированности полоролевой идентичности у дошкольников пятого года жизни.
Высокий уровень полоролевой идентичности
был выявлен у девочек экспериментальной группы
– 15 %, контрольной группы – 11 %. У мальчиков
экспериментальной группы – 14 %, контрольной
группы –18%. Дети характеризуются достаточным
объемом знаний и представлений о себе как представителе определенного пола, о своей роли, поведении, качествах. Понимают и дифференцируют
понятия мальчик, девочка, мужчина, женщина.
Ориентируются в понятии «семья», семейных ролях отца, матери. Осознают себя как личность определенного пола, ориентируются на соответствующий пол, значимого взрослого. Имеют устойчивый
интерес к противоположному полу.
Сформировано эмоционально-положительное
отношение к себе как к определенному полу к свойственным полу стереотипам, к социальной роли в
настоящем и будущем, к внешним признакам, интересам, особенностям поведения, а также к выполнению в будущем семейных ролей и положительному отношению к сверстникам.
Поведение соответствует ценностным полоролевым, стереотипным характеристикам: девочки
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проявляют нежность, ласковость, коммуникабельность, отзывчивость, поддерживают порядок в
группе, проявляют внимание к младшим; мальчики
проявляют самостоятельность, спортивный интерес, настойчивость, помогают девочкам, предлагают помощь, следят за состоянием игрушек, по
возможности устраняют поломки. Постоянно проявляют соответствующее полу поведение. Распределяют трудовые обязанности в зависимости от
пола, в играх берут соответствующие полу роли
(Девочки- «мамы», «дочки», мальчики - «папы»,
«сыновья»). Доброжелательно относятся к сверстникам
Средний уровень сформированности полоролевой идентичности был выявлен и в экспериментальной группе девочек – 51 %, и в контрольной
группе девочек – 56 %. У мальчиков экспериментальной группы – 65 %, контрольной группы – 55
%. При таком уровне развития полоролевой идентичности знания и представления о себе нечеткие,
прослеживается неуверенность в знаниях полоролевых стереотипов, частичные знания и представления о своей половой роли, норме поведения и соответствующих полоролевых качествах. Не всегда
дифференцируют понятия мальчик, девочка, мужчина, женщина. Имеют фрагментарные представления о семье, семейных ролях. Осознают себя как
личность, но не всегда ориентируются на соответствующий полу образ. Интерес к противоположному полу неустойчив. Отношение к себе не всегда
ориентировано как на человека определенного
пола. Прослеживается нестабильность в отношении
к стереотипам и желании им подражать. Нет четкости в отношении своего предназначения к выполнению в будущем социальных ролей. Не всегда проявляется интерес к признакам, особенностям поведения, соответствующего своему полу, и
выполнению в будущем семейных ролей. Отношение к себе как к личности определенного пола не
всегда положительное. К противоположному полу
проявляется безразличие. Поведение не всегда соответствует полоролевым характеристикам, отсутствует индивидуальность в проявлении полоролевых качеств, в разных видах деятельности прослеживается слабое владение опытом мужского/
женского поведения, наблюдается не всегда доброжелательное отношение к представителям своего и
противоположного пола.
Низкий уровень сформированности полоролевой идентичности был выявлен у девочек экспериментальной группы – 15 %, контрольной группы –
11 %. У мальчиков экспериментальной группы – 14
%, контрольной группы – 18 %. Дошкольников с таким уровнем развития полоролевой идентичности
отличает фрагментарное представление о себе. Частичное представление о полоролевых стереотипах, своей половой роли, норме поведения, они не
имеют представления о качествах, соответствующих своему и противоположному полу. Не дифференцируют сущность понятий девочка/мальчик,
мужчина/женщина. Не имеют представления о семье, семейных ролях отца и матери. Проявляют нечеткое осознание себя как личности определенного
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пола. Отсутствует интерес к противоположному
полу. Не владеют характеристиками полоролевых
стереотипов, не возникает желания подражать стереотипам своего пола, не ориентируются в динамике изменения своего и противоположного пола в
прошлом, настоящем и будущем, не проявляют интереса к особенностям своего поведения. Отсутствует интерес к выполнению в будущем семейных
ролей. Отношение к себе как к личности определенного пола неадекватно, ситуативно положительно.
Наблюдается недоброжелательное отношение к
сверстникам. Поведение не соответствует ценностным полоролевым характеристикам. Не дифференцируют желаемые качества с полом. В разных видах деятельности не владеют опытом мужского/женского поведения, не осознают себя как
личность определенного пола.
Одним из важных педагогических условий
формирования полоролевой идентичности нами
рассматривается гендерная компетентность родителей воспитанников в данном вопросе. На этапе
констатирующего исследования нами осуществлена диагностика и интерпретация особенностей
данного вида компетентности у родителей.
Анализ полученных материалов показывает,
что сама постановка вопроса о полоролевом воспитании заинтересовала всех родителей. Эмоции
были противоречивы, от раздражения: «что еще нового придумали» до удивления: «что это такое, это
как?». Родители затруднялись определить чем девочки отличаются от мальчиков в эмоциональном
плане, поведении, особенностях мышления, часто
назывались ошибочные стереотипы, которые бытуют в обществе. Общие представления о полоролевом воспитании у родителей принципиально не
отличаются и могут быть квалифицированы, как
неточные.
Обобщая все вышеизложенное по проблеме
теоретических оснований к рассмотрению феноменологии полоролевой идентификации, можно сделать ряд теоретических выводов: мы полагаем, что
полоролевая идентичность, представляет собой
сложную многослойную, многоуровневую, многофункциональную и внутренне неоднородную
структуру, теоретический анализ зарубежных и
отечественных подходов к проблеме полоролевой
идентичности позволил нам концептуально определить эмпирические переменные категории «полоролевая идентичность»; полоролевую идентичность, соответствующую определенному возрастному этапу, мы понимаем как совокупность
представлений о мужчинах и женщинах; их биологическом поле, социальных ролях, стереотипах, об
отношении к собственному и противоположному
полу; о соответствующем полоролевом поведении,
в которых отражены следующие компоненты: когнитивный (познавательный) – представления, знания и осознание содержания половой роли, эмоционально-ценностный – отношение к общепринятым
эталонам мужского/ женского поведения, требова-

35
ниям нравственного полоролевого поведения, индивидуально-поведенческий – разнообразный полоролевой репертуар.
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Анотація
У статті розглядаються педагогічні умови формування художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва і хореографії. Визначається роль педагогічних умов у навчальному процесі.
Обґрунтовується цілеспрямованість обраних умов на осягнення високого рівня результатів навчання, їх
відповідність до визначених раніше підходів та науково-методологічних основ формування художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва і хореографії. Представлено концептуальні
тенденції в сучасній педагогічній науці, в яких обрані умови висвітлено в контексті професійної підготовки майбутніх викладачів у компетентнісний парадигмі освіти.
Abstract
The article deals with the pedagogical conditions for the formation of artistic and hermeneutic competence of
musical art and choreography masters. The role of pedagogical conditions in the educational process is determined.
The purposefulness of the chosen conditions for the comprehension of the high level of learning outcomes, their
conformity to the previously determined approaches and the scientific and methodological foundations for the
formation of the artistic and hermeneutic competence of musical art and choreography masters is substantiated.
Conceptual tendencies in modern pedagogical science, in which the chosen conditions are highlighted in the
context of the training of future teachers in the competent paradigm of education are presented.
Ключові слова: герменевтичний підхід, художньо-герменевтична компетентність, герменевтичні
вміння, педагогічні умови, майбутній викладач музики та хореографії.
Keywords: hermeneutic approach, artistic-hermeneutic competence, hermeneutic skills, pedagogical
conditions, future music and choreography teacher.
Підготовка компетентного спеціаліста, спроможного до кваліфікованого вирішення професійних задач  це першорядне завдання сучасної педагогіки вищої школи. На наш погляд, сформованість
художньо-герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії є провідною
інтегральною характеристикою готовності до їхньої фахової діяльності.
Проблемі підготовки майбутніх викладачів до
герменевтичної діяльності приділено досить серйозну увагу у сучасних дослідженнях. Теоретико-концептуальні засади, роль та місце герменевтики у педагогіці визначено у трудах: В. Загвязинського, А.
Закірової, В. Краєвського, І. Левицька, А. Линенко,
О. Олексюк. Доцільність та можливості герменевтичного підходу до питань модернізації музичної та
хореографічної освіти у ВНЗ розглядали: Н. Бєлова,
Г. Падалка, О. Полатайко, С. Шип. Формування фахової герменевтичної компетентності педагогів мистецьких дисциплін висвітлювали такі вчені як Н.
Гуральник, М. Ткач, Д. Лісун та ін.
Аналіз наукової літератури висвітлює пильну
увагу науковців до розвитку герменевтичних умінь,
що є запорукою педагогічно-герменевтичної компетентності майбутнього фахівця. Результативність
цього процесу залежить від багатьох факторів, але
визначальною його складовою є цілеспрямована
організація спеціальних педагогічних умов, які

уможливлюють професійний розвиток студентів та
формування їх фахової компетентності.
Метою статті є визначення і теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування художньо-герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики і хореографії у процесі фахової
підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах.
Існує значна кількість доробків, в яких автори
розкривають роль педагогічних умов у процесі вдосконалення змісту навчання, методів, організаційних форм професійної підготовки майбутніх викладачів. Педагогічні умови формування певних професійних умінь описуються в працях І. Аксаріної,
Н. Давкуш, О. Дурманенко, Ю. Картавої, А. Найн,
О. Ребрової, Н. Тверезовської, О. Федорової, Л. Філіппової, та визначаються науковцями як особливості організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, що детермінують результати виховання, навчання та розвитку
особистості студента, об’єктивно забезпечують можливість їх досягнення; як важливий елемент дослідження, що сприяє ефективному функціонуванню моделі розвитку професійної компетентності вчителів. У дисертаційних роботах М. Демір, Д.
Лісун, Н. Цюлюпи схарактеризовано педагогічні
умови формування інтерпретаційної культури в
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майбутніх педагогів-музикантів як обставини, котрі впливають на спрямоване осмислення та рефлексію власної професійної та музично-просвітницької діяльності й забезпечують ефективність навчально-виховного процесу.
Отже, проблема визначення науково обґрунтованих педагогічних умов формування фахових компетентностей майбутніх викладачів займає чільне
місце в сучасних наукових розробках. Між тим, питання відбору спеціальних педагогічних умов формування художньо-герменевтичної компетентності
магістрів музичного мистецтва і хореографії недостатньо висвітлені у науковій літературі.
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД.
Пошук спеціальних методів розвитку художньо-герменевтичних умінь студентів спрямовує певний етап наших розвідок на визначення особливих
педагогічних умов, які суттєво впливають на ефективність формування художньо-герменевтичної
компетентності. Художньо-герменевтичну компетентність майбутніх викладачів музики і хореографії ми розуміємо як інтегративну якість спеціаліста,
яка визначається його здатністю до цілеспрямованого сприйняття, і адекватного декодування інформації, закладеної у художніх текстах, розуміння та
тлумачення смислів художнього тексту у педагогічному аспекті [8].
Першорядне значення для наших розробок має
дефініція поняття «педагогічні умови», з характеристикою суттєвих ознак та визначенням меж його
використання. Відповідно до тлумачного словника
української мови, умова – це «…необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення,
утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [5,
с.632]. У словнику з освіти та педагогіки поняття
умова трактується як «сукупність перемінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, його поведінку; виховання
і навчання, формування особистості» [6]. У наших
міркуваннях ми спираємося на розуміння категоріальних ознак поняття «умови» у філософії, як зовнішніх обставин, що детермінують виникнення певного явища у результаті цілеспрямованої діяльності [10, 576 с.], та у психології – як сукупність
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища,
що вірогідно формують конкретне психічне явище
[4, с.206 ]. Як внутрішні та зовнішні умови у психології зазвичай визначують: спадковість та середовище (згідно з культурно-історичною теорією);
морфологічні особливості мозку та спілкування
(згідно з природно-науковою концепцією).
Ці ґрунтовні положення получили розвиток у
дослідженнях з педагогіки, де зовнішні та внутрішні психологічні умови розвитку індивіда визначують хід навчального процесу, формують його динаміку, окреслюють остаточні наслідки, спрямовують
процес до прогнозованих результатів.
Традиційно педагогічна наука трактує педагогічні умови як сукупність заходів, від яких залежить ефективність функціонування педагогічної
системи. У сучасних педагогічних дослідженнях
«педагогічні умови» трактуються як обставини, від
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яких залежить і в яких відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю
особистості [7].
На нашу думку, під час специфікації та диференціації педагогічних умов, слід приділяти увагу
таким, що імовірно забезпечуватимуть цілісність
навчально-виховного процесу, сприятимуть всебічному гармонійному розвитку особистості майбутнього викладача, уможливлюють виявлення та реалізацію його фахового потенціалу. В ході попереднього відбору умов, слід ураховувати природні
здібності та наявність власної мотивація до саморозвитку у суб’єктів навчання. Звісно, що природні
здібності людини можна розвивати та удосконалювати. З одного боку, ці процеси може реалізувати
тільки сама людина в ході придбання відповідного
досвіду. Але, з іншого боку, для оптимізації процесів розвитку та удосконалення здібностей використовують навчання. Згідно з культурно-історичною
концепцією Л. Виготського, навчання є рухомою
силою розвитку особистості, адже, розвиток індивіда йдеться шляхом привласнення історично визначених форм та засобів діяльності [3].
Для визначення та усвідомлення специфіки педагогічних умов, що мають сприяти розвитку герменевтичних умінь, нами були проаналізовані та
уточнені обставини, які характеризують навчальне
середовище та впливають на якість художньо-герменевтичної підготовки, а саме:
- толерантна та творча атмосфера заняття з
коректною координацією художньо-герменевтичної діяльності студентів і моніторингом якості виконання завдань з боку викладача;
- опора на технологію інноваційного навчання;
- обґрунтованість науково-методологічних
основ впровадження герменевтичного методу;
- наявність спеціального методико-технологічного забезпечення процесу формування художньо-герменевтичних умінь;
- використання обґрунтованих алгоритмів
герменевтичного опрацьовування художніх текстів;
- наявність у студентів здатності до емпатії і
рефлексії та аналітично-інтерпретаційної діяльності;
- прояв інтересу і вмотивованого прагнення
студентів до художньо-герменевтичної діяльності
та розвитку власних аналітично-інтерпретаційних
умінь;
- здатність студентів до оперування знаннями в галузі педагогічної герменевтики (розуміння основних положень герменевтики, обізнаність у мовах видів мистецтва, тощо), доцільного
використання алгоритмів проведення герменевтичного аналізу;
- усвідомлення студентами педагогічної
спрямованості художньо-герменевтичного опрацьовування художніх текстів в єдності з проблемно-пошуковою та творчою діяльністю;
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- прагнення до створення цікавих художньопедагогічних інтерпретацій з життєво ціннісною,
духовною орієнтацією;
- націленість студентів на застосування
вмінь герменевтичного опрацьовування художніх
текстів у власній педагогічній практиці;
- бажання залучати до художньо-герменевтичної діяльності учнів під час проходження педагогічної практики;
- усвідомлення студентами соціального значення художньо-герменевтичної діяльності у
зв’язку з недостатністю суспільно значущих інтерпретацій смислів художніх текстів у сучасному інформаційному середовищі.
Саме ці обставини, на наш погляд, зумовлюють специфіку та чільні аспекти навчального середовища сприятливого для розвитку герменевтичних умінь студентів.
Отже, ми дотримуємося думки вчених, відповідно якої інтелектуальний, психічний та фізичний
розвиток індивіда визначується певною сукупністю
педагогічних умов, до яких зазвичай відносять: дійову стратегію навчання з методично-технологічним забезпеченням навчального процесу у спеціально організованому навчальному середовищі. На
наш погляд, педагогічні умови це досить динамічні
конструкти, котрі корелюються з цілями конкретних етапів навчального процесу, коригують його
напрямок і темп, детермінують вибір доцільних методів та технологій навчання.
Таким чином, педагогічними умовами формування художньо-герменевтичної компетентності
ми визначуємо такі, що сприяють створенню навчального середовища для якісного розвитку педагогічно-інтерпретаційних умінь студентів,
визначують професійно-фахову спрямованість
на художньо-герменевтичну діяльність, стимулюють до самовдосконалення та саморозвитку у
педагогічно-герменевтичному напрямку.
Отже, ми визначуємо першу умову, котра відповідає специфіці предмету нашого дослідження –
це оптимізація навчального процесу формування художньо-герменевтичної компетентності студентів.
У педагогічно-наукових джерелах «оптимізація навчального процесу» трактується як обставини
у яких найвагомішими факторами є час та раціональне розподілення компонентів навчального процесу [1]. Ми погоджуємося з судженнями науковців
про те, що умови є оптимальними, якщо завдяки
ефективному відбору педагогом цілеспрямованих
процесуальних дій та спеціальної методики за найкоротший час навчального процесу досягаються
найліпші результати у навчанні. Процес оптимізації
здійснюється за рахунок використання новітніх
форм та інноваційних методів навчання.
Термін "інновація" трактується в педагогіці як
оновлений процес навчання, який спирається, головним чином, на суб’єктивні фактори. Тобто, спрямовує навчальне середовище на врахування залежності навчального процесу від особливостей аудиторії та окремих суб’єктів навчання, їхніх
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здібностей, потреб, мотивацій, тощо. Тобто, оптимізація є вагомим фактором визначення продуктивної та дієвої стратегії навчання.
На нашу думку, в ході визначення стратегії навчання та відбору методів формування герменевтичних умінь студентів важливо враховувати спрямованість навчального процесу на результат – знання,
уміння, розвиненість емоційного інтелекту студентів. Відомо, що результативність навчання детермінована особистісними якостями та характеристиками студентів, тобто, внутрішніми передумовами
художньо-герменевтичного розвитку та залежить
від умов використання спеціальних інноваційних
методів та технологій навчання, так званих, зовнішніх передумов розвитку студентів. У результаті
вивчення наукової літератури та новітніх технік викладання ми можемо констатувати, що зміст інноваційних технологій є відповідним процесам оптимізації та інтенсифікації навчального процесу.
Науковці визначують «інноваційні технології»
як цілеспрямовану систему спеціальних прийомів,
засобів та нестандартних форм організації навчальної діяльності. Ця система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання та коригує весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Нестандартні форми семінарських занять з
мистецьких дисциплін найбільш повно враховують
знання, вміння, схильності, естетичні вподобання
та психологічні особливості кожного студента.
Оскільки, розвиток художньо-герменевтичних
умінь ґрунтується на розвиненості особистісних
якостей суб’єктів навчання, то визначена умова забезпечує дієвість спеціальних методів удосконалення аналітично-інтерпретаційних здібностей студентів, їх здатності до емпатії та рефлексії, мотивації та волі, самостійності та відповідальності.
Змістову лінію при цьому складають: базові знання
з історії мистецтва та здатність до їх застосовування, розуміння основ художньо-вербальної інтерпретації, наявність лінгвістично-семантичної обізнаності та досвід спілкування з творами різних видів мистецтва.
З метою оптимізації процесу формування герменевтичних умінь студентів ми пропонуємо алгоритм художньо-герменевтичного опрацьовування
художнього тексту:
1) емоційно-інтелектуальне сприйняття художнього тексту;
2) виявлення відомого та зрозумілих смислів;
3) виявлення протиріч та чогось незрозумілого;
4) виявлення загального контекстуального
смислу, фабули, психологічної модальності художнього твору;
5) пошук та опрацьовування «знаків-підказок», які прояснюють незрозумілі моменти та протиріччя);
6) використання герменевтичних технік опрацьовування тексту (герменевтичне коло, контекстуальна детермінованість тощо);
7) виявлення головних смислоутворюючих
елементів (моделювання нових смислів);
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8) добір вербальних засобів для точної передачі осягнутого смислу,
9) вистроювання тексту педагогічної промови
з використанням правил педагогічної риторики.
Разом з тим, слід зауважити, що ступень впровадження інноваційного підходу до навчання також
залежить від використання сучасних інформаційних технологій (мультимедійних пристроїв, інтерактивних дощок, комп’ютерів, тощо). Спрямованість навчального процесу на міжпредметність, на
нашу думку, є ефективним засобом розширення історико-культурного кругозору студентів, активізації їх самостійної пізнавально-пошукової діяльності в галузі художньої культури та лінгвістично-семантичної підготовки. У зв’язку з чим, ефективним
є застосування методу «бінарних занять».
Для нас важливо, що навчання та спілкування
визначуються вченими як основоположні зовнішні
фактори розвитку людини, адже матеріальні та духовні цінності людства передаються кожному новому поколінню не через хромосомний механізм, а
завдяки спілкуванню індивідів, у процесі спеціально організованої пізнавальної та практичної діяльності.
Друга умова – це організація викладачем спільного навчально-комунікативного середовища.
Спеціально створене спільне навчально-комунікативне середовище сприяє цілеспрямованому
педагогічному впливу на професійно-фаховий розвиток майбутнього викладача музики та хореографії, забезпечує його готовність до професійної діяльності, уможливлює загальнокультурний та особистісний розвиток студентів.
На наш погляд, особливої уваги викладача потребує спільний для суб’єктів навчання комунікативний простір – середовище, при якому здійснюється художньо-герменевтичне спілкування учасників навчального процесу. Для такого середовища
характерно наявність єдиної мовно-знакової системи, сформованість тезаурусу, єдиних правил спілкування, що дозволяє усім учасникам комунікації
реалізувати свої навчальні функції та задовольняти
власні навчальні потреби.
Згідно з основними положеннями методології
Г. Щедровицького, будь-якій комунікативній діяльності властиво наступне:
- системність та взаємозв’язок окремих елементів інтеракції;
- взаємодія учасників інтеракції, які виконують кожен свою функцію в рамках конкретної комунікативної діяльності;
- інтенціональність та рефлексивність учасників інтеракції, де дія кожного зумовлена реалізацією своїх власних інтенцій;
- смислоутворюючий характер комунікативної діяльності, відповідно до чого, результатом
будь-якої інтеракції є виявлення текстових смислів
учасниками цієї інтеракції;
- цілеспрямованість інтеракції на розуміння, як двостороннього процесу створення та відновлення текстових смислів [12].
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Означені характеристики іманентно притаманні будь-якій навчальній діяльності, якщо розглядати останню у комунікативно-діяльнісному ракурсі. У цьому сенсі, навчальна комунікація визначається нами як керована відкрита система
взаємопов’язаних цілеспрямованих засобів навчання, спрямованих на досягнення прогнозованих
результатів та реалізацію власних інтересів та інтенцій усіма учасниками навчальної комунікації.
На нашу думку, центральним ланцюгом навчальної комунікації викладача зі студентами в ході
герменевтичного опрацьовування текстів є педагогічний дискурс. Саме під час дискурсивного процесу відбувається експлікація результатів герменевтичного опрацьовування художніх текстів та демонстрація вербально-інтерпретаційних умінь
студентів.
Слушно, що педагогічному дискурсу властиві
всі основні характеристики комунікативної діяльності: системність, інтенціональність, рефлексивність, цілеспрямованість на розуміння. Але педагогічний дискурс має свою специфіку, яка відокремлює його від інших видів комунікативної
діяльності:
- педагогічна мета та навчальні завдання спілкування;
- сугестивні потенції;
- герменевтичні завдання (зробити незрозуміле – зрозумілим);
До того ж, педагогічний дискурс у дисциплінах естетичного циклу має особливий предмет обговорення – твори мистецтва. Даний аспект висвітлює комунікативну спрямованість на спілкування з
мистецтвом. У рамках герменевтичної концепції,
твори мистецтва є художніми текстами, котрі ми
розглядаємо як:
- своєрідні знакові системи;
- витвори особливої художньо-творчої діяльності людини;
- єдиний смисловий простір, з характерною
для нього цілеспрямованістю та єдністю специфічних засобів смислоутворення;
- динамічні (мобільні) смислові конструкти
різного ступеня абстракції.
У науковій літературі поняття «художній
текст» часто пов’язано з поняттям «художній дискурс», розуміння останнього тлумачиться дослідниками по-різному. Ми приймаємо наступне компілятивне визначення: художній дискурс – це соціокультурна взаємодія художника та реципієнта, в
межах якої стикаються та взаємодіють їх естетичні,
культурні, соціальні цінності, уявлення, почуття,
релігійні погляди, особливості світосприйняття,
особистісні знання про всесвіт та оточуючу реальність. Цей процес цілеспрямований на певну емоційну реакцію реципієнта, завдяки чому виникає
можливість впливати на його духовний, емоційний
та інтелектуальний розвиток. Для нас важливо, що
розгорнення художнього дискурсу зумовлено ступенем розвиненості в реципієнта художньо-образного мислення, естетичної сприйнятливості та емоційної чуйності. У такому ракурсі художній дискурс викликає певний педагогічний інтерес.
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Отже, організація викладачем спільного навчально-комунікативного середовища визначує дві
площини для спілкування: міжособистісне спілкування як педагогічний дискурс та спілкування с
творами мистецтва як художній дискурс. Ці два
види дискурсу є взаємодоповнюючими, адже створюють єдиний смисловий простір, в межах якого відбувається герменевтичне опрацьовування художнього тексту та вербальна експлікація його смислів.
Їх єдність допомагає студентам яскравіше уявити
художній образ твору, зрозуміти специфіку мистецтва, сприяє розвитку почуття прекрасного, посиленню морального, естетичного та емоційного
впливу мистецтва, прищеплює навички сприйняття, що поєднується з розумінням [8]. Студенти,
в свою чергу, приймаючи участь у дискурсі та вербально інтерпретуючи смисли наданих художніх
текстів, досягають більш глибокого усвідомлення
форми та змісту художнього твору.
Для кореляції навчального середовища з визначеними умовами ми віддаємо перевагу технологіям цілеспрямованого стимулювання розвитку
емоційно-інтелектуальних здібностей студентів
шляхом різноманітних видів опрацьовування художнього тексту. Отже, третя умова, що відповідає
специфіці предмету нашого дослідження – це педагогічне стимулювання студентів до герменевтичної та дослідницько-пошукової діяльності в галузі мистецької педагогіки. Вона ґрунтується на
координаційній та регулятивній складових навчальної діяльності викладача. Йдеться про найбільш вагомі зовнішні стимулюючі фактори у процесі створення навчального середовища – психологічної установки на сприйняття художнього тексту,
заохочення, вимоги, моніторинг результатів навчання, винагороди, покарання, тощо. Для формування художньо-герменевтичних умінь студентів
велике значення має толерантна та творча атмосфера заняття з коректною координацією різних напрямків навчальної діяльності студентів і моніторингом якості виконання завдань з боку викладача.
У наукових працях існує думка, що етапу
сприйняття та усвідомлення будь-чого передує «…
стан готовності до певної активності, виникнення
якої залежить від наявності певних умов: від потреби, актуально діючій в даному організмі, і від
об’єктивної ситуації задоволення цієї потреби» [9].
Особливістю діяльності є те, що вона виникає на основі готовності до певної форми реагування – установки, адже, жодна діяльність не виникає з «пустого місця». Згідно з теорією Д. Узнадзе, установкам належить роль того первинного, що передує
усім психічним процесам [там само]. Таким чином,
ми припускаємо, що метод педагогічного налаштування сприяє формуванню у студентів внутрішньої
мотивації до поглибленого сприймання художнього тексту та внутрішньої установки до розуміння його смислів.
Для досягнення студентами стану готовності
до герменевтичної діяльності ефективним є метод
педагогічного налаштування на поглиблене сприйняття та розуміння художнього тексту, з викорис-

The scientific heritage No 24 (2018)
танням прийомів збудження асоціацій, встановлення протиріч, використанням питань та гіпотетичних відповідей, створення вербальних варіацій,
«перекладу з мови одного виду мистецтва на інший». Ці методи та прийоми є тим емоційно-психологічним імпульсом, який надає герменевтичній діяльності студентів певну спрямованість та потребу
діяти певним чином, сприяє усвідомленню студентами педагогічної спрямованості художньо-герменевтичного опрацьовування художніх текстів в єдності з дослідницько-пошуковою та творчою діяльністю.
Визначена умова відповідає за створення проблемно-пошукового простору, організацію та стимуляцію студентів на самостійну науково-дослідницьку діяльність у галузі мистецтва. Ефективними
засобами є, на наш погляд, застосування індивідуальних науково-дослідницьких завдань та інтерактивних технологій (тренінгу, моделювання, створення авторських проектів та стартапів), створення
та використання моделей проблемно-навчальних
ситуацій у ході семінарських занять з дисциплін
«Основи дослідження художньої культури», «Методика викладання Художньої культури», «Педагогічна практика з Художньої культури».
ВИСНОВКИ.
Таким чином, для ефективного розвитку художньо-герменевтичних умінь виділено певну сукупність факторів та обставин, до яких належать: спеціально-організоване навчальне середовище, особистісні характеристики суб’єкта навчання та його
цілеспрямована навчальна діяльність.
Згідно з представленими концептуальними положеннями, визначено «педагогічні умови формування художньо-герменевтичної компетентності»
як такі, що сприяють створенню навчального середовища для якісного розвитку педагогічно-інтерпретаційних умінь студентів, визначують професійно-фахову спрямованість на художньо-герменевтичну
діяльність,
стимулюють
до
самовдосконалення та саморозвитку у педагогічногерменевтичному напрямку.
Схарактеризовано умови, що поглиблюють
чуйність до художньої форми, удосконалюють здатність до мисленого моделювання нових смислів і
покращують навички художньої вербалізації власних думок та почуттів. Обрано умови, що забезпечують спрямованість, інтенсивність, продуктивність та результативність процесу формування художньо-герменевтичної компетентності майбутніх
викладачів музики та хореографії.
Педагогічні умови визначено як динамічні
конструкти, які можуть змінюватися залежно від
мети та завдань заняття (чи певного його етапу), цілеспрямованості педагогічної діяльності викладача, можливостей (розумових, психічних, фізичних, тощо) студентів, технічних засад, форм та методів проведення заняття.
В рамках нашого дослідження ці положення
отримали практичне втілення у проведенні педагогічного експерименту та апробації наукової моделі
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художньо-герменевтичної компетентності студентів під час педагогічної практики художньої культури, музики та хореографії.
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Анотація
У статті визначено наукові підходи, зміст яких спрямовано на забезпечення процесу розвитку художньо-образної сфери особистості молодших підлітків на уроках музичного мистецтва шляхом формування
у них умінь образотворення. Характеризуються особливості психолого-педагогічного, аксіологічного, мистецько-персоналізованого, герменевтичного та синергетичного підходів. Перелічені підходи є методологічним підґрунтям дослідження процесу формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. Вони уможливлюють розгорнуте і системне вивчення означеного процесу як
актуальної проблеми шкільної мистецької освіти. Комплексне врахування положень розглянутих наукових
підходів сприятиме розумінню сутності, змісту, функцій і структури умінь образотворення.
Abstract
The article deals with defining scientific approaches, whose content is aimed at ensuring the process of developing the artistic and figurative sphere of junior teenagers’ personality in musical art lessons by means of developing their skills of image creation. The peculiarities of psycho-pedagogical, axiological, artistic and personalized, hermeneutic, synergetic approaches are characterized. The above listed approaches are the methodological
basis for the study of the process of developing junior teenagers’ image-creative skills in the lesson of musical art.

42
The scientific heritage No 24 (2018)
They enable a detailed and systematic study of this process as a topical issue of school art education. Comprehensive consideration of the scientific approaches’ provisions is to help to understand the essence, content, functions
and structure of the skills of image creation.
Ключові слова: молодші підлітки, уміння образотворення, психолого-педагогічний підхід,
аксіологічний підхід, мистецько-персоналізований підхід, герменевтичний підхід, синергетичний підхід.
Keywords: junior teenagers, image creative skills, psychological and pedagogical approach, axiological approach, artistic and personalized approach, hermeneutic approach, synergetic approach.
Постановка проблеми. Сучасна мистецька
педагогіка налічує безліч можливостей щодо розвитку художньо-образної сфери особистості, доцільність використання яких підпорядковується динамічним змінам в економічній, соціальній,
освітній, культурній сферах.
Суспільство потребує від сучасної особистості
емоційної гнучкості, багатої уяви, розвиненого
творчого мислення, сформованої системи цінностей, переконань, поглядів. Тому освітньою стратегією, що переважає сьогодні в усьому світі є стратегія формування творчої індивідуальності, спрямована на реалізацію потенційних можливостей
кожного учня, його образної сфери як атрибута духовності, основи самовираження і самореалізації.
Адже ефективність розвивитку художньо-образної
сфери окремої особистості обумовлює більш динамічне і поступальне еволюціонування суспільного життя в цілому.
Як показує аналіз наукових джерел, на
сьогоднішній день існують прогалини в науці: відсутня чітко сформульоване визначення сутності поняття «образотворення»; немає єдиної думки про
структуру образотворення, представленої різною
кількістю критеріїв і показників; немає досліджень
динаміки і характеру формування умінь образотворення в процесі онтогенетичного становлення людини; мало розроблені методики розвитку та
діагностики умінь образотворення на різних етапах
онтогенезу.
Сучасна мистецька освіта має особливі можливості щодо формування системи естетичних та
світоглядних орієнтирів особистості, розвитку не
лише спеціальних мистецьких здібностей учнів, а й
психічних процесів: відчуття, пам’яті, сприйняття,
мислення, уяви.
Для
визначення
сутності
поняття
«образотворення», нами розглянуті дослідження
різних галузей наукового пізнання, такі як філософія, психологія, педагогіка, культурологія, мистецтвознавство, в яких висвітлено різні аспекти,
пов’язані з образною сферою особистості.
Соціальна значущість і практична актуальність проблеми продиктували необхідність визначення наукових підходів до формування умінь образотворення у контексті мистецької освіти.
Аналіз досліджень і публікацій. В даний час
досить повно вивчені загальні теоретичні проблеми
психології творчості (І.Біла, Д.Богоявленська,
Л.Виготський, Є.Ільїн, І.Малахова, Я.Пономарьов,
В.Роменець, Л.Єрмолаєва-Томіна, І.Якимчук,
С.Яланська); питання загальних і спеціальних здібностей (В.Зінченко, О. Ковальов, М. Ростовцев, О.
Терентьєв); специфіка різних видів творчої діяльності та обдарованості (Н.Лейтес, О.Матюшкін,

А.Мелік-Пашаєв, В.Моляко, О.Музика, В.Рибалка).
У галузі мистецької психології зміст досліджень
присвячено музично-слуховим художньо-образним
уявленням
(Л.Благонадьожина,
Л.Бочкарьов,
М.Старчеус, Б.Теплов, Т.Траверсе). Розгляду музично-слухових уявлень в контексті сприйняття музики присвячено роботи С.Беляєвої-Екземплярської, А.Готсдинера, Р.Тельчарової. У зв’язку із вивченням процесів пам’яті й мислення художньообразні уявлення висвітлюються в працях С.Волкова, В.Петрушина, А.Сохора, Н.Суслової. Окремі
аспекти музично-слухових уявлень вивчалися музикознавцями
Б.Асаф’євим,
М.Бонфельдом,
Ю.Кремльовим, В.Медушевським, Б.Яворським.
Дослідженню окремих параметрів, критеріїв,
форм прояву та характеристик художньо-образного
мислення, а також вивченню процесу його розвитку
та методики діагностики присвячені висвітлені вченими на стику психологічної науки й філософії,
естетики, теорії мистецтва, педагогіки (Б. Ананьєв,
Р.Арнхейм, Л.Виготський, О.Костюк, В.Кузін,
О.Леонтьєв, Ю. Лотман, В.Роменець, С.Рубінштейн).
Методологію розвитку художньо-образного
мислення, художньо-творчих здібностей, процесу
сприймання та інтерпретації творів мистецтва розкрито
в
працях
Е.Абдуліна,
Ю.Алієва,
О.Апраксіної, Н.Батюк, Л. Безбородової, Н.Ветлугіної, Н.Гродзенської, А.Козир, О.Колоянової О.
Комаровської, Н.Лисіної, Л.Масол, Н.Миропольської, Г.Падалки, О.Просіної, О. Ростовського, О.Рудницької, Л. Хлєбникової, Л.Шрагіної, С.Шипа, О.
Щолокової, Н.Яковлевої.
Мета статті – обґрунтування наукових підходів щодо забезпечення процесу розвитку художньо-образної сфери особистості молодших
підлітків на уроках музичного мистецтва шляхом
формування у них умінь образотворення. Означені
підходи окреслено відповідно до філософського,
культурологічного та психолого-педагогічного
змісту поняття «уміння образотворення» у контексті процесу його формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. На підставі
аналізу досліджень, теорій ми віднайшли ключові
моменти, що дозволяють тлумачити поняття «образотворення» як різнобічний, інтегрований, багатокомпонентний цілісний особистісно-розвивальний
процес, що включає декілька складових системного
характеру. Його основу складають психічні
функції, які також є першоджерелом художньо-образного мислення (пам’ять, увага, уява, уявлення).
Формування умінь образотворення молодших
підлітків на уроках музичного мистецтва розглядаємо як цілеспрямований вплив на особистість з
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метою розвитку й удосконалення її мисленнєвої
діяльності, якостей, знань, навичок, цінностей і
ставлень, здатності до продуктивної художньотворчої діяльності. Цей процес складний, багатогранний, педагогічно спрямований, характеризується керованістю, організованістю, прогнозованістю та результативністю. Його доцільно
розглянути з позицій психолого-педагогічного,
аксіологічного, мистецько-персоналізованого, герменевтичного та синергетичного підходів.
Для розкриття сутності поняття «умінь образотворення» ми покладаємося на психолого-педагогічний підхід, предметом вивчення якого є
внутрішні механізми художньо-творчої діяльності
й зовнішні вияви особистості в процесі сприймання
й виконання мистецьких творів. Так розв’язання
протиріччя (проблеми) у процесі художньо-образного мислення суб’єкта можна представити як модель послідовних операцій: проблемна ситуація –
образ проблемної ситуації – співвідношення образу
з вимогами задачі – модель проблемної ситуації
(гіпотеза) – дослідження моделі – розв’язання [5].
На думку дослідниці І.Якимчук, мислення при
розв’язанні проблемної ситуації має наступну динаміку:
1. За типової ситуації розв’язання знаходиться
на понятійному рівні. За неможливості розв’язати
задачу в поняттях відбувається перехід на нижчий
рівень – вербальний.
2. У цей момент у суб’єкта з’являється підвищена мовно-рухова активність, він проговорює ситуацію, формуючи її образ (Д.Богоявленська).
Суб’єкт відчуває пізнавальні труднощі, які супроводжуються емоційними переживаннями невизначеності (здивування). Зазвичай на цьому етапі з’являється значна емоційна напруженість, емоційний
вибух, який, з одного боку, зумовлений трудністю
подолання психологічної інерції, стереотипів, а з
іншого – дає енергію для запуску наступного процесу пошуку розв’язання (на нижчих рівнях).
3. Ведеться пошук розв’язання шляхом
маніпулювання образами, як еластичнішим, багатшим та менш узагальненим матеріалом – працює
уява. Більшість дослідників (О.Гончарова, Л.Китаєв-Смик, В.Моляко, В.Роменець) відзначають
провідну роль уяви в процесі творчості.
4. Наступний рівень – предметно-чуттєвий для
роботи з інформацією на образному рівні [12, с. 15].
Вищезазначене свідчить про те, що процес
розв’язання проблеми тотожний процесу образотворення та проходить шлях від повністю усвідомленого рівня до неусвідомленого (інтуїтивного).
Розв’язання одержується на інтуїтивному рівні, і
тому суб’єкти творчості не можуть відрефлексувати сам момент знаходження розв’язання,
оскільки він знаходиться поза свідомістю. Після
цього одержане розв’язання послідовно виводиться
в план свідомості, воно вербалізується і усвідомлюється, тобто процес проходження рівнів повторюється, тільки у зворотному порядку. Суб’єкт не
може зрозуміти, чому він так розв’язав задачу і
намагається знайти вже готовому рішенню логічне
пояснення, тобто творчість обов’язково передбачає
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перехід на нижчий структурний рівень мислення.
Тому критерієм образотворення може бути одержання розв’язання на нижчих структурних рівнях,
причому максимально – на рівні інтуїції. З такою
думкою погоджується і В.Дружинін, який вважав
основним критерієм творчості домінування підсвідомості над свідомістю, за паралельного
протікання процесів як у підсвідомості, так і в
свідомості [3].
У рамках психолого-педагогічного підходу образотворення розглядаємо як один з видів активності особистості. Еволюційні та революційні
зміни особистості можуть виникати у процесі
вирішення об’єктивних протиріч між зовнішніми
вимогами та внутрішніми можливостями. В цьому
випадку задіяні всі психічні механізми людини, однак центральну роль відіграє мислення.
Для виникнення творчої діяльності поява
об’єктивних протиріч не є достатньою і обов’язковою умовою. Достатньою умовою для застосування
умінь образотворення є наявність внутрішніх
суб’єктивних протиріч. Результатом вирішення
суб’єктивних протиріч є особистісна новизна [2].
На думку багатьох дослідників, саме особистісні компоненти мислення відіграють істотну
роль у виборі задач і шляхів їх розв’язання. Вони
можуть як сприяти одержанню творчих рішень, так
і ускладнювати їх пошук. Головними аспектами тут
виступають психологічна інерція (Г.Альтшуллер),
існуючі стереотипи (М.Веракса, Р.Грановська), неусвідомлені самообмеження (Д.Богоявленська), образ чи картина світу (Р. Грановська).
Картина світу складається з деяких базових
уявлень, понять, які вкрай статичні і створюють
ілюзію стійкості особистості. Оскільки існуючі у
людини системи понять, уявлень, моделей є тим
контекстом і матеріалом, на основі якого створюється модель проблемної ситуації і ведеться пошук її рішення, то процес перебудови моделі і
розв’язання конфліктної ситуації у процесі творчості є одночасно процесом перебудови структури
особистості. Адже перебудова моделі йде шляхом
усвідомлення та зміни неусвідомлюваних обмежень, постулатів, змістів, які й роблять модель неадекватною [12, с. 16-17].
Важливими чинниками становлення особистості є цінності, які відповідають її актуальним потребам, ідеалам, особистісним смислам й ціннісні
орієнтації (спрямованість інтересів і потреб особистості на певну ієрархію цінностей, що має прояви
у різних життєвих ситуаціях; спосіб диференціації
об’єктів і явищ за їх особистісною значущістю).
У вимірі аксіологічного підходу феномен умінь
образотворення набуває нових якісних характеристик. Аксіологічний підхід має на меті активізувати
в учнів емоційно-ціннісний досвід на основі
усвідомлення ними художніх цінностей та естетичних ідеалів людства. Адже мистецька освіта входить до гуманітарного циклу, а гуманітарна культура передбачає домінування мислення, що продукує не лише логічні конструкції, а насамперед
особистісні духовні смисли. Ці смисли народжуються невід’ємно від емпатії, рефлексії, а не суто
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раціонально, як в освіті поза межами гуманітарного
поля. Аксіологічний підхід до змісту мистецької
освіти дає можливість молодшим підлітками опанувати принципи, норми, способи міжкультурної
комунікації у процесі інтерпретації художніх творів
на засадах суб’єктності, діалогу, толерантності,
критичного мислення. [10, с.14-18].
Мистецько-персоналізований підхід до формування умінь образотворення молодших підлітків
на уроках музичного мистецтва передбачає розгляд
цілого ряду питань, пов’язаних з процесами самоусвідомлення, самооцінки, саморегуляції індивідуально-психологічних властивостей особистості
шляхом мистецько-перетворювальної діяльності.
Базується даний підхід на провідних принципах акмеологічної артпедагогіки (Н.Вишнякова, А.Козир,
О. Отич, Г.Падалка), теоріях особистості і персоналізму (А.Бандура, Г. Костюк, К.Роджерс,
Е.Фромм) та на сучасних інноваційних методиках
навчання (О. Деркач, Л.Масол). Обґрунтувала та запровадила мистецько-персоналізований підхід у
підготовку фахівців вищої кваліфікації О. Андрейко [1]. Означений підхід у дослідженні Ло Чао
переходить в площину дещо схожого поняття 
персоніфікації стосовно пошуку ефективних методик підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва [8].
Дослідниця М.Клєвцова зазначає, що застосування поняття персоніфікації в різних галузях
знань, зокрема у філософії, соціології, психології,
менеджменті тощо пояснюється його двоякістю: з
точки зору суб’єктності особи та проблеми свободи
як умови виявлення її суб’єктної сутності [6].
Згідно з концепцією І.Зязюна, будь яка технологія є персоналізованою бо зосереджена на важливості включення не лише суб’єкта, на якого впливає
технологія, а й суб’єкта, що її здійснює [4, с. 22-27].
Часто персоніфікація розглядається як метод, художній прийом, що передбачає процес перевтілення в різних героїв, тварин, природні явища
тощо. В процесі мистецького навчання, персоніфікація враховує також суб’єктів, які опосередковано є джерелом художньої інформації: образ,
настрій, світоглядні орієнтації, властиві історичним
параметрам існування героя (персонажу), композитора, художника тощо [8].
Осягненню повною мірою особливостей процесу формування умінь образотворення сприятиме
опора на комплекс наукових підходів, серед яких
важливим є герменевтичний підхід. Дослідники
визначають герменевтику (з грец. Hermeneutikos –
роз’яснення, тлумачення) як науку, яка вивчає загальні принципи і методи інтерпретації тексту та
явищ буття (Г.Гадамер, П.Рікер, М.Хайдеггер). До
інтерпретації як категорії герменевтики звертались
у своїх філософських творах ще за часів античності
Арістотель, Платон, пізніше і Декарт. Герменевтичний підхід актуалізовано в мистецькій педагогіці у
працях В.Зінченка, Д.Лісуна, О.Олексюк, Г.Падалки, О.Полатайко, О.Ребрової, О.Щолокової та
ін.
Г.Падалка вважає що герменевтичний підхід є
інноваційним напрямом оскільки передбачає
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емоційно-ціннісне тлумачення мистецтва з
урахуванням соціально-культурних традицій, а також особистісного художньо-творчого досвіду
суб’єкта [11, с. 263].
У нашому дослідженні дійшли думки, що застосування герменевтичного підходу є важливим
чинником формування умінь образотворення в проекції художньо-творчої діяльності учнів, оскільки
художня інтерпретація передбачає глибоке проникнення у зміст художнього твору, виявлення
ціннісного ставлення до нього. Вона спонукає до
роздумів, викликає асоціації, народжує емоції. В
процесі інтерпретації «принципового значення
набуває пошук у мистецтві особиcтісно значущих
смислів, співзвучних власному духовному досвіду
людини… Учень будь-якого віку, як i доросла людина, осягає сенс твopiв мистецтва не тільки в
межах набутого суто художнього досвіду (знань),
але й у широкому полі життєвих цінностей i смислів, загального світовідчуття, світобачення, світорозуміння. Багатогранні образи мистецтва потребують для свого розуміння духовної рефлексії i водночас сприяють її виникненню; лише унікальний,
неповторний духовний cвіт особистості задає «тон»
індивідуальному художньому сприйманню-інтерпретації» [9].
Синергетичний підхід, характерний для складних (нелінійних) і динамічних систем, утверджує
ідею самоорганізації, пробудження власнихсил та
здібностей особистості, окреслює відкритість до
постійних змін, перманентного оновлення,
постійної творчості вчених, методистів, вчителів,
учнів та їхніх батьків. Їхні особистісні естетичні потреби й запити, стимульовані пануючим у суспільстві типом культури, розвитком інноваційних
напрямів мистецтва, також сприяють освітнім
змінам. Людина пізнає світ і себе в ньому не лише
через набуття соціального досвіду, а й через осягнення життєвих цінностей, загальне світовідчуття,
світобачення, світорозуміння. У процесі застосування синергетичного підходу нами враховувався
принцип саморозвитку, який обумовлюється
здатністю особистості до творчої самореалізації та
проектування власної життєдіяльності [10, с. с.1418].
На думку В. Кременя, застосування синергетичного підходу розвиває здатність трансформувати теоретичні й практичні знання у стратегії
розв’язання проблем, методи перетворення нового
знання на власне особистісне мислення й відчуття
[7, с.5].
Охарактеризовані підходи є методологічним
підґрунтям дослідження процесу формування
умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. Вони уможливлюють
розгорнуте і системне вивчення означеного процесу як актуальної проблеми шкільної мистецької
освіти. Комплексне врахування положень розглянутих наукових підходів сприятиме розумінню сутності, змісту, функцій і структури умінь образотворення.
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Подальшого дослідження потребує проблема
застосування у процесі формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного
мистецтва принципів та педагогічних умов на основі окреслених у даній статті наукових підходів.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются основные проблемы, которые могут возникнуть в результате
интерференции при обучении французскому языку студентов, в той или иной степени владеющих английским языком, выученным в качестве первого иностранного. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны этой интерференции и даются рекомендации по оптимальному использованию положительных моментов этой интерференции и даются рекомендации по нейтрализации её отрицательных сторон. Интерференция рассматривается в рамках разных уровней языка.
Abstract
This article deals with the main problems that may arise as a result of interference in the teaching of the
French language to students who are more or less proficient in English, who have been taught as the first foreign
language. Positive and negative aspects of this interference are considered and recommendations are given on the
optimal use of the positive moments of this interference and recommendations are given for neutralizing its negative sides. Interference is considered within different levels of the language.
Ключевые слова: Английский язык, французский язык, интерференция, ложные друзья переводчика,
оптимизация процесса обучения
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Introduction. In the face of the ever-increasing
competition in the labor market, having a command of
at least one other foreign language, apart from certainly
essential English, is an indisputable advantage for graduates of higher education who are beginning their careers. It is known that in Western Europe the percentage
of people who speak two or even three foreign languages is very high. In this country also one can hardly
doubt that the knowledge of two and more foreign languages is an important advantage which could sometimes play a decisive role on the labor market. Besides,
it is of crucial importance to bear in mind the words
written by D. Graddol and cited by S.G. Ter-Minasova:
“English will indeed play a crucial role in shaping the
new world linguistic order, but its major impact will be
in creating new generations of bilingual and multilingual speakers across the world” [12, 342]. From this
point of view, it seems expedient that students of both
linguistic and non-linguistic specialties should be able
to master a second foreign language during the period
of study at a higher educational institution. In modern
conditions in the Russian Federation, such languages
are in the vast majority of cases German, French or
Spanish, although the role of the Chinese language is
constantly increasing. Other languages, such as Arabic,
Portuguese, Japanese, Italian, Korean, Polish for the
time being are learned much more rarely. French, despite the fact that some loss of its former positions can
be ascertained, continues to maintain the status of the

second international language and remains one of the
most important and most studied languages [3, 2002].
Besides, Mr E. Macron, President of France, sees new
brilliant prospects for French after the UK leaving the
EU (Sputnik International). According to some predictions, mainly owing to the rise of French in Africa,
“French speakers will number approximately 500 million people in 2025 and 650 million people, or approximately 7% of the world's population by 2050” [13:
http].
In the conditions of teaching French in a higher
educational institution, one sometimes has to face the
inadequacy of time allocated for studying it as a second
foreign language, which requires maximum optimization of the educational process for achieving the best
results in the shortest possible time. A skillful use of
Anglo-French interference makes it possible, in my
opinion, to extend the well-known principle of exploiting the native language to the principle of exploiting the
first foreign language. I have already examined this
problem [15, 2012]. Skillful teachers manage to avail
of any language that their students can speak [16,
2017].
Main Part
Let us consider the main problems of language interference arising in the teaching of the French language to the students who have mastered English
within the standard program.
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The problem of language interference as such attracted and continues to attract the attention of many
linguists (U. Weinreich, E. Haugen, V. Yu. Rozentsveig, V. N. Yartseva and many others). As my experience shows, the problem of Anglo-French interference in teaching the French language to students in varying degrees knowing English is extremely important,
and for achieving optimal results it must be taken into
account for the proper construction of both strategy and
tactics of their instruction.
In general, the peculiarities of Anglo-French interference have both a positive and a negative value in the
process of acquisition of French. As follows from the
material at my disposal, the following practical moments of Anglo-French interference have the main
practical significance.
Vocabulary
It is common knowledge that the word stock of
English contains a great deal of words of Romance
origin (both Latin and French, the latter are also ultimately derived from Latin). The words of French origin
can play a very important stylistic role in modern English [10, 2016]. In this regard it seems quite expedient
to avail of the existence in Russian of a significant word
stock of Latin origin, so called internationalisms [7,
2014]. It is more difficult to learn the languages in
which the stock of so called international vocabulary
(mainly of ancient Greek and Latin origin) is limited
[14, 2014]. The bulk of the words of Romance origin
came precisely from the French language. Even numerous English surnames are of French origin: Butler,
Fletcher, Baskerville, Chase, Vere etc [6, 2011]. It is
important to bear in mind that the French words were
borrowed by the English language at different periods
of its development, both in Middle English and Early
New English. Of course, the words borrowed in the
Middle English period are much more fully assimilated
by the English language, but even in them students can
easily recognize their French prototypes, borrowed
from both the Norman and the Ile-de-France dialects of
the French language: a river < une rivière, a table <
une table, a veil < unе voile, a choice < un choix, a joy
< unе joie, a gaol/a jail < une geôle, an autumn < un
automne, a chair < une chaire, a butcher < un boucher
etc (one could easily adduce thousands of examples).
Even the words whose spelling has been etymologized
continue to remain easily recognizable: an advantage
< un avantage, an adventure < unе aventure, a fault <
une faute, a doubt < un doute, une dette < a debt [1,
1992]. I believe that this circumstance is an extremely
valuable help in assimilating French lexical material by
students who already know the English language, allowing to save a great deal of time and effort.
At the same time, one should remember the danger
of "false friends", which can lead to distortions in understanding the meaning of certain French words that
resemble the corresponding English lexemes, for example, the English verb to deceive, whose main meaning
is "deceiving", while the French verb decevoir has the
main meaning of "disappointing", albeit it resembles
prima facie the verb to deceive. It should be mentioned
that Cambridge International Dictionary of English
(Cambridge University Press, First published 1995)
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gives a fairly complete list of French False Friends,
containing more than 140 words, which, I believe, is a
precious aid in this regard. As for students who are
striving for an in-depth study of the language, the
teacher applying the principle of individualization can
recommend for their independent work to use various
editions of English-French dictionaries and French-language textbooks for English speakers, or the use of the
corresponding electronic resources to compare English
and French lexical units. For instance, numerous
French-English and English-French dictionaries would
undoubtedly be very helpful. I am certain that this kind
of work is very useful, as it provides more complete
awareness, better understanding of the studied linguistic material and provides an easier and at the same time
a more profound memorization of vocabulary.
Thus, it is at the lexical level that we are confronted with the most significant Anglo-French interference. On the whole, its role in teaching French can
be regarded as positive. However, the assimilation of
concerned lexical units requires special control of the
teacher in order to avoid distortions that may arise due
to the existence of the numerous "false friends" mentioned above. This is all the more important because the
vocabulary of French origin is represented at all stylistic levels of the English language - from colloquial to
poetic. Reliance on "old acquaintances" (in the terminology of S.A. Sandler), as my experience shows, is an
unquestionably valuable methodical tool that significantly accelerates and facilitates the mastering of
French vocabulary by students familiar with English as
the first foreign language. According to my observations, students who studied German as the first foreign
language, other things being equal, experienced greater
difficulties in building up French vocabulary than students who studied English as the first foreign language,
which, in my opinion, is due mainly to the positive role
of Anglo-French interference. That said, one should not
deny the positive role of Anglo-German interference in
this area. Both English and German being Germanic
languages, they share a very significant number of word
stock, especially as far as the basic vocabulary is concerned. However sometimes the material form of these
cognates is so different that a student can hardly recognize their provenance from the same proto-germanic
source: sorrow < die Sorge, elbow < der Ell(en)bogen,
both < beide etc, hence it does not seem expedient to
mention it at all as having no practical value.
Spelling
There is also a very significant Anglo-French interference in the field of graphics and spelling. Even in
the Pygmalion (as far back as 1912), Bernard Shaw
speaks of both English and French as languages, where
there is a very large gap between the graphic and phonetic forms of a word, which complicates and hinders
their acquisition by foreigners. It is well known that
modern English orthography was developed under the
strong influence of French and Latin languages, which
led to its considerable complication in comparison with
the Old English period. Thanks to this, students who
start learning French after having learned English are at
least psychologically quite ready to the existence in the
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studied foreign language of such phenomena as digraphs, trigraphs, mute consonants and vowels, and so
on. Thus, they are in a better position than students who
have studied German before on account of the absence
of such phenomena in this language. At the same time,
one should not underestimate the enormous difficulties
facing the students at this level as well. It seems appropriate to cite here the statement of Stewart Reid in his
article "French for all" about his Scottish pupils studying French: “In the early stages, written work in the foreign language will consist mostly of copying from the
blackboard or course book, but even this causes great
problems for some pupils. They meet accents, for example, for the first time some pupils will have great difficulties putting them on the correct letter facing the
correct way. Those who are slow at writing English will
be even slower here. Recognition of new letter groups
will be very slow, especially if the pupil who has barely
grasped the rules of spelling in English suddenly sees
these rules flouted in French” [Stewart Reid 1987, 323].
This statement lists the same difficulties that Russian
students face when studying French after having
learned English. As my practical experience shows, one
of the main difficulties is indeed the accentual and subacute diacritic marks peculiar to the French language.
Absent both in English (except rare, relatively recently
borrowed words from the French language, such as façade, café, résumé) and in Russian (except for the diaeresis over e), and nowadays sometimes ignored even
by the French especially in the careless writing on the
Internet, these signs require considerable attention, particularly at the initial stage of learning the French language. It should be clearly explained from the very beginning that the French diacritical marks have nothing
to do with the accent in the Russian language and their
setting, unlike the arbitrary setting of this sign in the
Russian language, which can be dispensed with, is still
strictly necessary in the French spelling (in the French
educational institutions the incorrect setting of a diacritical mark when checking the written works, is considered a spelling mistake and thus influences the mark
given). In addition, considerable difficulties are caused
by the assimilation of French letter combinations, outwardly similar to some English ones, but pronounced
in French in a completely different way. I believe that
it is the problem of Anglo-French interference at the
level of letter combinations that requires the teacher to
be particularly vigilant, since, at least in the incipient
stage, English-speaking students tend to transfer mechanically the rules for reading similar English letters
to the corresponding French ones. As my experience
shows, special attention is required for the letter combinations ch, th, eau, oi, au, ou, oy, ai, ei.
Phonology
At the phonetic level, Anglo-French interference
plays an essentially negative role, as students often try
to automatically transfer the pronunciation skills acquired by them during the study of the first foreign language to the phonetic system of the French language,
which is absolutely unacceptable and requires immediate correction. Particular attention should be paid to the
lack of interdental consonants in French, the difference
in the pronunciation of French /ʁ/ and English / r /, as
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well as the problem of shwa sound transfer to French
students' speech production. It seems appropriate for us
to focus a student’s attention on the French sound / o /
and its specifics. A special students’ attention should
also be drawn to the presence in French of such a specific phonemic phenomenon as nasal sounds, absent
both in English and in Russian, and the phonological
significance of these sounds. My teaching experience
shows that the problem of nasal sounds is one of the
most difficult and it has to be repeatedly returned to
during the learning process. The French grapheme h,
which in French, unlike English, is never uttered, also
gives rise to numerous difficulties, as, divided into two
varieties h mute and h aspirated, it participates in the
realization of such a complicated for proper mastering
by foreigners phonetic phenomenon, as the liaison.
Very important is also the problem of the inadmissibility of the diphthongization of French vowels, to which
some students show a strong inclination under the influence of the English phonetic system. To the positive
moments from the point of view of mastering the
French phonetics by students, one can attribute the skill
acquired by them in the study of the English language
to avoid devoicing of the final consonants, - a phenomenon proper to both Russian and German, but non-existent in either English or French. Students who have
studied German as their first foreign language usually
do not possess such a skill and have to acquire it from
the scratch. Besides, students familiar with English experience less difficulty in mastering the phonological
significance of the openness / closure of the French
vowels.
Grammar
As is known, the English language, having assimilated in the course of its historical development a huge
amount of vocabulary of Romance, mostly French,
origin, has retained, in the main, its initial Germanic
grammar system, though it has been significantly modified under the influence of French as well. Due to this
circumstance, English-French interference in the study
of French by students who are more or less familiar
with English in this field is relatively small. I believe
that in some cases it is possible to cautiously point to a
certain similarity between the English Present Perfect
and the French passé composé, but in general, in this
case, any drawing of grammatical parallels between
English and French seems to me inexpedient. Besides,
at a higher level one could explain to the students the
unusual place of some English adjectives: court martial,
President elect, Attorney General etc. by the impact of
French.
Conclusion. Thus, English-French interference
while teaching French to the students who have already
learned English as their first foreign language has both
positive and negative sides with a clear preponderance
of the former. However, one should be always on the
alert while exploiting these positive sides, taking into
account numerous “traps” such as “false friends” etc.
Nevertheless the similarities between the two languages when skillfully turned to good advantage could
significantly reduce time and efforts required for the acquisition of French. It goes without saying that this is
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only possible when a teacher has a good command of
both English and French.
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Аннотация
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В современной социальной философии проблема мировой цивилизации представлена в трудах
Фрэнсиса Фукуямы (1952 г.р.). Мыслитель полагает, что приоритет западной цивилизации приведет к «концу истории», у либерализма не останется
никаких жизнеспособных альтернатив [6, с. 134]. В
«конце истории» человечество ожидают строгий
экономический расчет, бесконечные технические
проблемы, забота об экологии и удовлетворении
изощренных запросов потребителей. Однако, по
справедливому замечанию Н.В. Зайцевой‚ «утопическая историософия Ф. Фукуямы не выдерживает
критики. Особенно перед лицом резко обострившихся национальных, экономических и политических кризисов начала ХХI века. В современном
мире активно развивается множество различных
форм национализма, авторитаризма, рыночного
коммунизма, корпоративизма, религиозного фундаментализма, что не исключает саму идею универсализации западного либерализма. Кроме того, ценности, имеющие первостепенную важность на Западе, как правило, теряют свою значимость в
странах «незападного мира», что также подтверждает несостоятельность высказанных Ф. Фукуямой претензий на их исключительность» [4, с. 63].
Это первая точка зрения.
Последние исторические события подтверждают, что превосходство Запада в мировом сообществе определяется не наличием идей, ценностей
или религии, а применением во многом согласованной политикой. Например, авторитетный политолог С.Ф. Хантингтон отмечает, что формирование
международной системы происходит в результате
международной торговли, охватывающей большую
часть совокупного мирового продукта, а также

международного права, основанного на традициях
Г. Гроция. Но такая международная система, по его
мнению, осуществляется по западной модели. Хантингтон во всемирной цивилизации тоже видит
«продукт Запада» [7, с. 33–48]. Столкновения цивилизаций, которые он описывает, на самом деле происходят лишь вследствие необходимости реализации политических и экономических интересов,
борьбы за свою долю на рынке, конкуренции в рамках экономики. Другими словами, конфликты возникают прежде всего между государствами, руководствующимися своими корыстными интересами
и поэтому вступающими в конфронтацию вопреки
цивилизационному критерию. Следовательно, не
столкновения угрожают мировым отношениям, а
именно ослабление цивилизационного принципа.
Поэтому восстановление и налаживание социокультурных, политических и экономических механизмов в регуляции общества должны способствовать предотвращению драматических издержек
столкновений между странами, причем эти механизмы должны быть определены вопросами существования.
Таким образом, такой подход рассмотрения
мировой цивилизации предполагает единство различных культурно-исторических типов общества,
продвигающихся по пути прогресса путем постоянного диалога и сохранения цивилизаций. Подобного взгляда и придерживается Хантингтон, считающий, что идея мировой цивилизации означает в
общих чертах культурное сближение человечества
и расширяющееся признание различными народами во всем мире общих ценностей, верований,
ориентиров, форм деятельности и институтов, но
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при этом он говорит о неизбежности столкновений
цивилизаций.
К мыслителям, представляющим историю через истории отдельных народов, каждый из которых реализует общую цель человечества гуманность и совершенство культуры, в чем, по сути, и
заключается поступательное движение всего человеческого рода, можно отнести Ф. Гизо (1787–
1874), И.Г. Гердера (1744–1803). Разделяя идею
прогресса как естественное последствие исторической жизни человечества, идеальную цель эти мыслители видели в понятии «Humanitat». Признавая
прогресс как общий закон природы, общий закон
мироздания, в самой идее прогресса они усматривали противоречие между национальным принципом и общечеловеческим, – в связи с чем делали акцент на многообразии исторических форм культуры и их самоценности. Отметим, что концепции
Гизо и Гердера пронизаны идеями гуманности и являются попыткой разрешения антиномии между
национальным принципом и общечеловеческим
[2].
При рассмотрении цивилизаций как локальных общностей следует обратить особое внимание
на выделение материальных основ, анализ которых
приводит к возникновению идеи миросистемного
подхода, связанного с именем французского историка Ф. Броделя. В 1979 г. он выпустил трехтомное
сочинение «Материальная цивилизация, экономика
и капитализм ХV – ХVIII вв.» [1]. Эта книга, наряду
с некоторыми другими его работами, считаются
высшим достижением школы «Анналов». По мнению Броделя, экономическая история предстает как
важнейшая и во многом определяющая наука.
Становление миросистемного взгляда на человеческое сообщество происходило в конце 60-х годов XX столетия параллельно с осознанием глобальных проблем и процессов усиления взаимозависимости разных стран мира. Глобалистское
видение современного человечества как взаимосвязанной общности помимо биологического и духовного единства формируется и через взаимодействие
разных хозяйственных и политических структур.
Дискуссия миросисгемных и цивилизационных теоретиков разворачивается вокруг соотношения между концепциями «миросистемы» и «цивилизации». Некоторые исследователи считают, что
миросистемный и цивилизационный подходы являются идентичными. Другие утверждают, что это
разные концепции. Высказывается предположение,
что миросистемная теория может поглотить цивилизационный анализ [10]. Кроме того, существуют
различные мнения о количестве миросистем. Так,
например, И. Валлерстайн ведет разговор о существовании только одной современной миросистемы, которая представляет не территорию, связанную коммерческим обменом, а систему, являющуюся «миром в самом себе». Выделяя критерии
миросистемы способ производства и торговля
крупными товарами, Выллерстайн отвергает культурные факторы как конституирующие элементы
миросистемы. Кроме того, ученый выделяет в этой
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категории два подтипа: мировую империю, в которой разделение труда осуществляется в рамках единой имперской общины, и мироэкономику, в которой политическая система состоит из многих государств, соперничающих друг с другом в рамках
межгосударственной системы [11]. По нашему мнению, данная концепция обладает недостатком
иерархической структуры, который проявляется в
том, что в ней не находится места людям и их
жизни. Наряду со слагаемыми социогенеза в образовании цивилизационного устроения общества
необходимо учитывать роль процесса антропогенеза и культурогенеза в духовно-ценностном контексте.
Другие исследователи, такие как А. Франк, Т.
Джилс, К. Чейз-Данн, полагают, что в мировой истории существовало много миросистем, а их движущей силой является процесс накопления капитала. Указанные авторы определяют миросистемы
как сети взаимодействия между обществами (через
торговлю, войну, перекрестные браки и т. д.), которые являются важным фактором воспроизводства
внутренних структур сложных образований и существенно воздействуют на изменения в локальных структурах [3].
Из приведенной характеристики миросистемного подхода видно, что его основой стало рассмотрение регионов или же мира в целом как исторически складывающихся систем взаимодействия, в которых отдельные страны, общества и цивилизации
выявляются только как временный результат соединения тех или иных системных факторов. Мир
для «миросистемников» есть некая историческая
система, мироэкономика, основанная на разделении труда.
Сторонников единственной миросистемы и
тех, кто выдвигает идею о существовании множества миросистем в истории общества, сближает выделение центра и периферии в миросистеме. Однако такое восприятие, с нашей точки зрения, ведет
к неравномерному распределению прав и привилегий, ответственности и обязанностей, наличия и отсутствия ценностей, власти и влияния среди членов
мирового сообщества.
Мы убеждены, что спор между сторонниками
миросистемного и цивилизационного подходов может быть приравнен к противоречию между материализмом и идеализмом во взглядах на общество
и историю. По-прежнему идеологическая привязанность к двум крайним принципам – идеализму
или материализму – является одной из наибольших
трудностей в конструировании единой социальной
парадигмы.
Заслуживает внимания тот факт, что в ходе
дискуссии о преимуществах миросистемной и цивилизационной теорий М. Мелко выдвинул критические обвинения в адрес первой. По его мнению,
миросистемная теория имеет материальную основу
и ориентирована на обобщение, касающееся мира в
целом [9, p. 8–19].
Кроме того, центральное место в миросистемной теории отводится экономическим и политиче-
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ским аспектам, так как именно торговля, дипломатия и военные конфликты составляют реальную основу истории. Миросистемная теория базируется
на представлении об однолинейной эволюции и игнорирует возможности эндогенного развития. Она
слишком много внимания уделяет взаимодействию
между обществами, не интересуясь их внутренней
спецификой. Культурные, или «идеациональные»
(по П.А. Сорокину), факторы входят в сферу ее рассмотрения как сопутствующие хозяйственным аспектам. Процесс эволюции является сложным,
структурированным, имеющим свои формы исторической приемлемости.
Редукционизм рассматриваемой теории по отношению к духовным факторам можно уподобить
«базисно-надстроечной» парадигме социальной
науки. Отбрасывая духовные факторы, миросистемники возвращают свою теорию к однолинейному экономическому детерминизму. Редукции
подвергается познавательная и ценностная проблематика тех человеческих общностей и структур, которые не вытекают непосредственно из потребностей организации производства, обмена товарами и
защиты
ресурсов.
Поэтому
А. Франк и И. Валлерстайн сводят этнос, нацию и
цивилизацию к функции миросистемных отношений, т. е. представляют их как формы разделения
труда и организации отношений обмена. Цивилизации, по И. Валлерстайну, – это идейно-символический атрибут мировых империй или продукт сопротивления неравноправным миросистемным отношениям.
Полагаем, что одномерность и редукционизм
миросистемной теории ограничивают ее эвристические возможности, сводят на нет ее претензии на
общее объяснение мировых процессов и макросоциального устроения общества. Критика в адрес
теории вынуждает ее авторов прибегать к введению
различных дополнительных или ситуативных объяснений, случайных и неопределенных факторов и
обстоятельств. В этой связи следует сделать акцент
на том, что каждый подход имеет свою сферу применения и что необходимы взаимные коррективы.
Например, С. Сандерсон призывал ученых, относящихся к разным лагерям, к открытому и постоянному диалогу, который помог бы миросистемникам
использовать исходный фактический материал, а
цивилизационщикам – новые концептуальные подходы.
Основной вывод, который можно сделать из
дискуссии между цивилизационщиками и миросистемниками, состоит в том, что различные подходы
к общественным процессам и истории не исключают, а дополняют друг друга, так как в них отражаются разные стороны исторического процесса.
Совсем недавно американская исследовательница К. Гилб, указывала на то, что усиливающееся
общее осознание глобальной взаимосвязанности и
приближение нового тысячелетия заставили ученых по-новому посмотреть на то, что называется
всеобщей историей, и на то, что принято теперь
называть мировыми системами (различного рода),
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сравнительным изучением цивилизаций, международными отношениями или историей глобализации
[8, p. 43–55].
Важнейший вопрос заключается в определении адекватной единицы изучения. Если это не
нация-государство, то за такую единицу следует
принять широкие сферы взаимодействия, известные в прошлом как «мир», целостные цивилизации
(как бы мы их ни определяли), политические и экономические системы или же весь земной шар. За
каждым из подходов стоят скрытая или явная концепция, принятые аксиомы, критерии содержательности, методология и соответствующие требования
к фактам.
В развернувшуюся дискуссию, как считает К.
Гилб, внесли вклад три книги: «Цивилизации и мировые системы: изучение мироисторических перемен» (под ред. С. Сандерсона); «Концептуализация
глобальной истории» (под ред. Б. Мазлиша и Р.
Буултьенса); посмертное собрание работ М. Ходгсона, озаглавленное «Переосмысление мировой
истории». Авторы первой книги и часть авторов
второй склоняются к номотетическому подходу, т.
е. ищут общие законы. До сих пор очевидными источниками такого подхода оказываются взгляды
древних греков, особенно Платона, концепция естественных законов, вытекающая не только из коперниковской революции, но также из представления,
родственного греческой концепции универсального логоса, о том, что формы первичны, а их конкретные проявления имеют производный характер.
Варианты локализма возникли вследствие того, что
в древности «мир» большей частью не имел глобального характера, а идея всеобщности истории
основывалась на цивилизационной гордыне и географическом невежестве (греческое слово «ойкумена» означает «обитаемые территории»).
Другой подход заключается в том, что начало
«мировой истории» относится к периоду, когда мир
стал связан экономическими институтами. Именно
это имел в виду К. Маркс, когда утверждал, что до
1500 года не существовало единства мира в экономическом плане и поэтому выражение «мировая история» применимо только к периоду после 1500
года. История экономически интегрированного
мира, как ее представляют ученые марксистского
направления, весьма отличаются от глобальной истории, рассматриваемой Б. Мазлишем, который
подчеркивает, что мир всегда был единым в плане
природной среды [3, с. 534–535].
Завершая статью, подчеркнем, что дискуссии
происходят и между цивилизационщиками, например, относительно того, как соотносятся между собой империи и цивилизации. Как правило, они основаны на опредмечивании цивилизации как пространства,
имеющего
определенные
географические и исторические границы, так или
иначе связанные с государствами.
Познавательная ситуация отражает реальные
процессы, происходящие в мире. Формирование
глобальных экономических сетей, подчиняющих
деятельность самых различных субъектов общим
принципам, соответствующая социокультурная
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адаптация, приводящая к расширению общемировой культуры, позволяют говорить о едином (в
смысле общем) пространстве. Однако эти тенденции не отменяют социокультурного разнообразия,
а также самобытности малых и больших культур.
Последние характеризуется не только переплетением экономических связей и господством науки
и техники над существованием все большее количество людей видят в нем единое пространство, в
котором они объединены для развития и выживания. «Если человек полагает обрести в государстве
существенное, то вскоре поймет, что государство
само по себе еще не все, а лишь сфера осуществления возможного. Если же он доверится духу как бытию в себе, то присутствие его в каждой существующей объективности начнет вызывать у него сомнение. он должен вернуться к началу, к бытию
человека, которое придает государству и духу полнокровность и действительность» [5, с. 336].
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема понимания времени в современной философии и науке.
Приводятся мнения различных ученых и специалистов, таких как П.Рикер, Р.Рорти, В.И.Молчанов и другие. Анализируется проблема релятивизации времени.
Abstract
In this article the problem of a comprehension of time in the modern philosophy is considered. Opinions of
various scientists and experts, such as P. Riker, R. Rorti, V.I. Molchanov and others are given. Time relativization
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Для каждого жителя планеты Земля время значит очень многое, однако о нем нам известно совсем мало. Не зря в философии данная проблема занимает ведущие место, ведь множество вопросов

относительно времени до сих пор остаются неразрешенными. Оно существует как отдельно от нас,
так и вместе с нами. Следует заметить, что время
живет внутри человека, который не только изучает,
но и проживает его.
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«Во времени исчезает все, и исчезает без следа,
и в этом-то и состоит подлинная сущность времени» - В.И.Молчанов[4, С.133].
Проблема, связанная с пониманием времени в
философии, вероятно, никогда не будет до конца
разгадана, что придает ей еще больший интерес и
актуальность. Нам остается лишь гадать над ее истоками. С одной стороны, время является чем-то
очевидным, но с другой стороны – загадочным,
субъективно прекрасным и таким далеким, непостижимым. Свойства данного феномена неразрывно связаны с человеческой жизнью, т.к. для нас
много является ценным, в особенности время.
Вероятнее всего, под понятием «время» первоначально понималось какое-то обобщающее впечатление о жизни: о повторяемости, длительности.
Ученые, которые изучали поведение людей в древние века, определили связь, где погода и время
были неразрывными явлениями, связанные друг с
другом. Можно предположить, что люди считали
дни, недели, месяца и года по осадкам, которые выпадали на землю. Однако позже они стали понимать, что между их жизнью и погодой не существует никакой связи. Поэтому у нас сейчас столько
выражений, связанных с этим феноменом, например, время года. Все потому что, время означает не
только пространство, но и движение. «Открытие
большой длительности может выражать забвение
человеческого времени, которое всегда требует
ориентира в настоящем. Этих губительных последствий можно избежать лишь при условии сохранения аналогии между временем индивидов и временем цивилизации: аналогии роста и упадка, создания и смерти, аналогии судьбы» - П.Рикер[7 С. 257].
В современной философии также стараются
определить понятие времени. Выдающийся ученый
и лауреат Нобелевской премии И.Р. Пригожин
утверждал, что ключевое место в науке сейчас
должно занимать выход времени на первый план,
подразумевая необходимость в выявлении природы
объективно-реального времени. Он также считал,
что введение нового понятия времени в уравнения
динамики приведет к новому этапу научно-технической революции [5]. Теоретик Г.П. Аксенов говорит, что нам по-прежнему не известно истинное понятие времени. Для нас это лишь то, что измеряется
в часах [1]. А.П. Левич сказал, что под временем
необходимо понимать одну из самых неподвластных и неуловимых человеческой воле сущностей
мира, волнующей умы и чувства современников не
меньше, чем их далеких предков [2].
В своих научных трудах философ Ю.Б Молчанов задает множество вопросов относительно значения времени, одним из которых является вопрос
соотношения прошлого, настоящего и будущего.
Он уверен, что если человечество найдет решения
всех вопросов, связанных с пониманием времени,
но не сможем определить отличия физического бытия событий настоящего от бытия событий прошлого, которые когда-то были такими же реальными, как и в настоящем, но нереальны сейчас, то
проблема понимания времени никогда не будет разрешенной [3].
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Можно с уверенностью сказать, что прошлое и
будущее едины между собой, они существуют
неразрывно. Наше прошлое и будущее возникают
только тогда, когда мы соприкасаемся с настоящим. К примеру, я не могу существовать сама для
себя в настоящий момент времени. Но с другой стороны, если рассматривать ситуацию глобальнее, то
моим настоящим может быть день, месяц, год или
вся жизнь. Я не рассуждаю и не наблюдаю тот переход от настоящего к другому состоянию, т.к. я его
осуществляю самолично, в данный момент я уже в
наступающем настоящем, я сама являюсь временем, которое «живет» внутри меня, нежелающим
уходить в прошлое или в будущее. Для меня время
существует, потому что я обладаю настоящим.
Время – это то, чем я живу сейчас.
Множество философов и ученых считает, что
под временем нельзя понимать точную цепочку
(вчера-сегодня-завтра), которая переходит от прошлого к будущему. Если продолжить рассуждение
в подобном русле, то можно прийти к мысли, что
время может принять форму физического потока,
который, в свою очередь, должен принимать, хоть
какой-нибудь, объем. Вполне подходящей объемной фигурой можно назвать спираль (спираль времени). Также можно сказать и о том, что феномен
времени мы, как правило, рассматриваем со стороны какого-то наблюдателя. Следовательно,
напрашивается вывод, что проблема времени является во многом или полностью субъективной. В качестве примера можно привести ситуацию с пулей.
В армии проводились тестирования, где для одного
солдата полет пули был незаметным, а в глазах другого все происходило как замедленная картинка с
точностью попадания в миллиметрах. Иными словами, при одинаковых условиях и в одно и то же
время для людей время может протекать с различной скоростью. Данный пример порождает еще
больше дополнительных вопросов: время субъективно? Непостоянно? Индивидуально? На сегодняшний день в современной философии существует три основные тенденции исследования времени. Тенденция плюрализации времени является
одной из них. Ее сущность заключается в попытках
расщепления времени, представлении его как множества фактически несовместимых гетерогенных
концепций. Ярким представителем данной тенденции является Поль Рикер, который считал, что на
уровне эпистемологии разрыв, с одной стороны,
между феноменологическим временем и, с другой
стороны, физическим, астрономическим и биологическим временем непреодолим. Он также утверждал, что взаимное и частичное совпадение понятий истории и эволюции не имеет никакого фактического основания, следовательно, оно должно
быть отвергнуто [6].
Вторая тенденция исследования и понимания
времени связана с его унификацией. Посредством
данной тенденции формируется подход, позволяющий преодолеть конфликт между философским,
физическим и биологическим пониманием времени, которые были характерны для начала 20 века.
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Третья тенденция характеризуется релятивизацией и историзацией времени. Одним из наиболее
известных представителей данной тенденции стал
Ричард Рорти. Он признавал ту роль времени, которую оно играет в понимании человеческого «я»,
культурного дивергентного мира и индивидуальных культур как предмета изменения во времени.
По его мнению, этого можно достигнуть, если перестать мистифицировать время, понимания его радикально как результат изменений. Такой подход
должен ликвидировать концепцию времени и вечности, которая основана на теологии [8].
В настоящее время мы часто задаёмся вопросом: что такое время? Но в век современных технологий и достаточно раскрытого понимания для человека трёхмерное пространство, нам не удаётся
дать ответ крайне ясно. Современные учёные основывают свои работы на «стрелах времени», которую сформулировал астроном-философ сэр Артур
Эддингтон в 1927 году. В 2009 году Попеску, Шорт,
Андреас Уинтер и Ной Линден сообщили об открытии в области физики, где утверждают, что объекты
достигают состояния равномерного распределения
энергии в бесконечном количестве времени за счёт
квантово-механического запутывания с окружающей средой.
История стрелы времени (если, конечно, новая
теория верна) начинается с квантово-механической
идеи, в которой основа своей природы неопределима. Элементарная частица определяется только
вероятностями нахождения в определенных состояниях, так как эта частица не достаёт конкретных
физических свойств. Квантовая неопределенность,
так или иначе, приводит к запутанности, то есть к
источнику стрелы времени[9].
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Время является самым неопределённым и непонятным для человека. Над каждым из нас есть невидимый циферблат, ведущий свой отсчет в обратном направлении. Время уникально и важно для
нас, однако оно таит в себе слишком много загадок.
Неизвестно, сможет ли человек дать объективное
определение данному феномену, философский
смысл которого уже многие века остается исключительно субъективным.
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Аннотация
Статья посвящена проблематике переживания женщинами периода средней взрослости кризисной ситуации развода. Представлены результаты эмпирического исследования, выборку составили 50 женщин,
переживших ситуацию разрыва отношений. Используя контент-анализ полученных данных анкетирования и психологических консультаций, описаны особенности эмоциональных проявлений и закономерности переживания кризиса развода женщинами. В качестве эмпирического материала представлены диагностические результаты анкетирования.
Abstract
The article tells us about problem of women experience of divorce, during period of middle maturity. Exposed
results of empiric study with sample of 50 women after divorce. Features of emotional manifestations and patterns
of experiencing the crisis are generalized.
Ключевые слова: переживание, кризис, травмирующая ситуация, развод, разрыв отношений, эмоциональные проявления, контент-анализ.
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Постановка проблемы. В настоящее время у
консультирующих психологов и психотерапевтов
отмечается высокий интерес к проблеме оказания
психологической помощи женщинам, находящимся в кризисном состоянии развода. Во многом
это обуславливается тем, что в последнее время в
институте семьи произошло усиление деструктивных тенденций. Неуклонно увеличивается число
разводов и неполных семей, возрастают масштабы
таких явлений как пьянство, компьютерная зависимость, расторможенное сексуальное поведение и
другие явления, усиливающие деструкции во внутрисемейных отношениях. Свидетельством данных
негативных тенденций является увеличение количества обращений в психологические консультации, психологические центры и социальные
службы как отдельных членов семьи, так и семей в
целом. Но уровень рефлексивности и понимания
проблемы потенциальными клиентами не столь высок, как того хотелось бы, и поэтому, на наш взгляд,
крайне актуальным является активная популяризация психологических знаний профессиональными
психологами и раскрытие широких возможностей
психологической практики в оказании помощи семье в преодолении нормативных и ненормативных
кризисов. Одной из наиболее сложных ситуаций в
жизни семьи является развод или разрыв отношений (без официального расторжения брака).
Цель настоящей публикации - описание психологических особенностей переживания кризиса
развода женщинами средней взрослости (35-55

лет), полученных на основе проведенного эмпирического исследования, что дает возможность разработки наиболее эффективных методов и приемов
психологической консультативной помощи.
Теоретические предпосылки изучаемой
проблемы.
Такие исследователи, как Ю.Е. Алешина, Г.М.
Андреева, А.И. Антонов, Э. Берн, А.Я. Варга, Д.
Виттакер, Д. Винникот, Л.С. Выготский, С.И. Голод, В.Н. Дружинин, В.П. Ильин, С.В. Ковалев,
И.С. Кон, С. Кратохвил, М.С. Мацковский, Г.А. Навайтис, Л.Ф. Обухова, Н. Пезешкиан, В. Сатир, Е.Г.
Силяева, В.А. Сысенко, 3. Файнбург, А.Г. Харчев,
Г.Т. Хоментаускас, Б.Ю. Шапиро, Э.Г. Эйдемиллер, В.В.Юстицкис отмечают первоочередное значение семьи для женщины любого возраста.
Именно поэтому развод, разрыв семейных отношений вызывает целый комплекс психологических
проблем и последствий в жизни женщины. В этой
связи описание кризисной ситуации развода со
всеми его психологическими проявлениями тесно
связано с описанием переживания как психологического феномена.
Сущность категории переживания довольно
подробно отражена в работах российских психологов: К.А. Абульханова-Славская, 2001; Ф.В. Бассин, 1988; Л.С. Выготский, 2004; Ф.Е. Василюк,
1984; С.В. Духновский, 2005; С.Л. Рубинштейн,
2000; и др. Переживание как психологическая категория, по мнению исследователей, это комплексный процесс, соединяющий в себе отражение, деятельность, отношение, эмоциональные состояния,
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связанные с реагированием и осмыслением кризисной ситуации. [Василюк, 1984; Духновский, 2005].
В современной психологической науке все активнее появляется такое понятие как «переживание
событий», на наш взгляд, более тесно связанное с
субъективным жизненным пространством личности, его ценностно-смысловой наполненностью,
доминирующими значимостями в жизни субъекта.
Так, К.А. Абульханова-Славская склонна рассматривать феномен переживания событий как самостоятельное явление, изучаемое на личностном уровне
(К.А. Абульханова-Славская, 2001); А. Кроник, Е.
Головаха рассматривают его с точки зрения биографического масштаба времени (А. Кроник, Е. Головаха, 1984). [4]. Магистральной в изучении проблематики переживания, безусловно, является концепция Ф.Е. Василюка [3]. Исходя из рассмотрения
Ф.Е. Василюком переживания как многоуровневого образования, ученые М.К. Кабардов, Н.А.
Аминов, С.А. Гусев [5] рассматривают конструкт
«переживание событий» как «переживание-созерцание» и «переживание-деятельность». По их мнению, «переживание-созерцание» событий имеет
для субъекта личностное значение, выражающееся
в аффективной форме как эмоциональная реакция
на значимую ситуацию. В данном случае в переживании проявляется смысловая значимость события,
наполненная личностным содержанием, выраженная в эмоциональном отношении. «Переживаниедеятельность» представляет собой деятельностную
составляющую и может быть проявлено в форме
внутренней работы. (Кабардов М.К., Аминов Н.А.,
Гусев С.А., 2010). [5]. У Ф.Е. Василюка: «Переживание как деятельность реализуется и внешними, и
внутренними действиями» (Василюк Ф.Е., 1984).
[3, c. 10]. Деятельностный вектор переживания воплощается в попытках преодолевающего поведения, особенно это имеет значение в кризисных,
травмирующих ситуациях.
О личностном смысле событий пишет и Е.Е.
Насиновская (2003), выделяя в его переживании две
основные субъективные формы представленности
в сознании – «аффективную» и «вербальную»
(Леонтьев, 2005; Насиновская, 2003). [6]. Речь идет
об эмоциональном переживании события, которое
и является индикатором его значимости в жизненном пространстве личности. Способность же к вербализации личностного смысла события во многом
зависит от рефлексивности личности и осмысления
ею происходящего, причинности возникающих ситуаций и собственной роли в них. Рефлексивность
сущности переживания отмечается многими авторами [Л.С. Выготский, 2004; Ф.Е. Василюк, 1984;
А.Н. Леонтьев, 2005; Ж. Нюттен, 2001; С.Л. Рубинштейн, 2000]. Известные исследователи, работающие в ключе кризисной помощи, В.А. Конторович,
Е.И. Крукович, В.Г. Ромек считают, что в кризисном состоянии изменяется восприятие человеком
окружающего мира, людей, отношений, ценностей,
субъект видит все в мрачных тонах, теряет чувство
психологической безопасности. [7].
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Какими бы ни были обстоятельства, приведшие к разрыву отношений, развод имеет существенное влияние на все стороны жизни членов семьи. Это сказывается и на эмоциональном благополучии человека, и на состоянии здоровья, создает
серьезные юридические проблемы, осложняет экономическое состояние разведенных, изменяются
отношения с ближайшим социальным окружением,
могут возникнуть острые проблемы в выполнении
родительской роли. Разведенным супругам приходится одновременно адаптироваться к разрыву отношений и формированию нового стиля жизни.
Существуют различные типологии развития
стадий разрушения семейных отношений. Разные
авторы в основе таких типологий называют различные определяющие факторы. К таковым можно отнести типологии К. Аронс, Т.В. Андреевой, А. Маслоу, С. Дак, Дж.А.Ли, Р. Кочюнаса и др. [1; 2]
По мнению Т.В. Андреевой, типы реагирования на развод зависят от ряда факторов [1, с.218]:
- особенностей развода (его формы, глубины
кризиса, длительности, количества вовлеченных в
него участников);
- отношение супругов к этому процессу;
- ресурсов, имеющихся в наличии (эмоциональное состояние, здоровье, материальная обеспеченность, наличие жилья, проблемы детей, возраст
пары).
Таким образом, развод – это сложная кризисная ситуация в семейной истории. Она изменяет целый ряд семейных характеристик, влияя на психологическое состояние как самих супругов, так и детей, независимо от их возраста. Все вышесказанное
говорит о необходимости дальнейшего изучения
данной проблемы и актуализации прикладных консультативных, психотерапевтических аспектов исследований.
Результаты эмпирического исследования. В
ходе эмпирического исследования перед нами стояла задача изучения содержания эмоциональных
переживаний женщин, переживших или переживающих кризисную ситуацию развода, что дает возможность понять, какими должны быть шаги по
оказанию эффективной психологической помощи.
Выборка исследования. В исследовании приняли участие 50 женщин разного социального статуса, от 35 до 55 лет, которые пережили в своей
жизни разрыв отношений, рассматривая эту ситуацию как кризисную.
Процедура исследования. Следует отметить
тот факт, что не все женщины согласились участвовать в исследовании, некоторые мотивировали свой
отказ тем, что это очень травмирующие воспоминания, другие – тем, что данная ситуация не являлась
кризисом, а скорее освобождением, избавлением. С
теми женщинами, которые стали участницами исследования, в силу особой травматичности события, исследование проводилось с каждой клиенткой
строго индивидуально в несколько этапов с возможностью отреагирования травмирующей ситуации и оказания психологической помощи. На
начальном этапе проводилась вступительная бе-
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седа, целью которой было получение предварительной информации от респонденток с тем, чтобы с
дальнейшем выстроить логику проведения других
диагностических и терапевтических мероприятий.
Диагностический инструментарий. Нами
использовались анкетирование, проективные методики, подвергнутые процедуре контент-анализа,
опросник «Личностный профиль кризиса» (А.Е. Тарас), опросник «Копинг-тест» (Р. Лазарус), диагностика стратегий совладающего поведения (адаптованный нами вариант).
В рамках статьи мы сможем рассмотреть лишь
некоторую часть полученных результатов.
Результаты анкетирования. Анкета состояла из 12 вопросов. Контент-анализ ответов показывает, что 80% женщин были удовлетворены браком до разрыва отношений, поэтому ситуация как
психологическая травма была оценена 90% выборки. Даже те, кто считал свой брак не очень удачным, поставили высокие баллы в оценке переживания кризиса. Среди причин развода респондентки
указывают: измена, появление увлечения, других
отношений «на стороне» – 60% опрошенных, отсутствие взаимопонимания – около 30%, алкоголизм супруга – 10%. Наиболее травматичной причиной развода является измена, именно в этой ситуации женщины наиболее остро переживали
разрыв (точнее, выявление обмана со стороны партнера). Острота ситуации сохранялась и тогда, когда
женщины оценивали свой брак как неудачный.
Другие причины переживались, как менее травматичные. В ситуации с алкоголизмом партнера некоторые женщины оценивали разрыв отношений как
избавление от деструктивных, ненавистных отношений, которые себя исчерпали. В этом случае проблемной представлялась сама формальная процедура развода (вопросы жилья, экономические вопросы,
раздел
имущества,
оскорбительное
поведение со стороны мужа или его родственников
и подобное). Инициатором развода в 55% случаев
были женщины, в 45% - мужчины.
В момент разрыва отношений женщины переживали шок и обиду – 60%; бессонница была характерна для 20% респонденток, это можно расценивать, как застревание на травмирующих переживаниях, соматизацию чувств и эмоций; чувствовали
гнев, желание отомстить – 10% женщин; только
10% женщин верили в лучшее. Такие результаты
указывают на то, что кризисность ситуации в большой степени зависит от причин развода.
С течением времени женщины ощущали одиночество – 90%, жалели о случившемся – 60%, ощущали опустошенность – 50%. Это свидетельствует
о том, что переживание разрыва отношений имеет
неблагоприятное, пролонгированное действие с сохранением интенсивности переживания. Очевидно,
негативные чувства одиночества и сожаления о
том, что случилось, можно расценивать как свидетельство особой значимости супружеских отношений для женщин.
Больше всего, в момент разрыва отношений,
женщины боялись остаться одинокими – таких
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60%, думали о детях – 45%, волновало материальное положение – 25% опрошенных (приводится
«вес» фактора среди других показателей). Не волновало в ходе развода: «что скажут люди» - 75%,
собственный внешний вид – 20%, материальное положение – 10% испытуемых. Незначимость материальной составляющей для женщин, переживающих
развод, возможно, подчеркивает нравственный, духовный вектор кризиса. Стоит также помнить о
том, что женщины 40-летнего возраста часто являются уже состоявшимися в профессиональной деятельности и нередко материально независимы. Индифферентное отношение к общественному мнению и реакции окружающих свидетельствует о
сосредоточенности женщин на собственном внутреннем психическом состоянии, погруженность в
собственные переживания, кроме того говорит и об
определенной личностной самостоятельности респонденток. Глубину кризиса подчеркивает и тот
факт, что даже внешний вид (столь важный для
женщин) не имел для них значения в этот период.
На вопрос, что помогало преодолеть внутренние переживания и разрушающие эмоции, женщины отмечают: общение (44%), проживание ситуации и внутренние раздумья (23%), алкоголь и сигареты (13%), погружение в работу (10%), спорт
(10%). Справиться со своим эмоциональным состоянием женщинам помогали друзья (65%), справились сами (25%), не справились с ситуацией (13%),
другой мужчина (10%), родители (7%), обращались
к психологу (7%). Такие результаты говорят о том,
что для преодоления кризиса большинство женщин
прибегают к чьей-либо помощи, некоторые находят
эффективной активную деятельность (работа,
спорт), что можно рассматривать как экологические способы преодоления внутреннего напряжения. Однако часть женщин использовала аддиктивные способы поведения, что увеличивает вероятность тяжелого течения кризиса. Часть женщин,
которые «не справились с ситуацией», пребывают в
пролонгированном негативном эмоциональном состоянии разрыва отношений, что может спровоцировать глубокие психо-эмоциональные расстройства и отразиться на общем состоянии здоровья. Из
приведенных указаний мы видим, что обращение за
психологической помощью не является распространенным методом выхода из кризиса и переоценки ситуации, хотя как раз работа с психологом
могла бы минимизировать последствия травмирующей ситуации. Этот факт свидетельствует о том,
сколь актуальна популяризация психологической
помощи и необходимость расширения центров доступной профессиональной психологической помощи среди населения.
После разрыва отношений женщины столкнулись с такими трудностями: одиночество – 63%,
проблемы психологического самочувствия и психического здоровья – 30%, страх не полюбить
больше – 27%, осуждение со стороны социума ощутили на себе 20% испытуемых, финансовые проблемы испытали 47%, проблемы в воспитании детей были характерны для 40%.
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Мы проанализировали, как изменилась жизнь
женщин за 3 года после разрыва отношений. Материальная сфера у 65% респонденток осталась прежней, 35% нашли работу или открыли свой бизнес. В
карьере: изменений не произошло у 95% женщин, а
5% женщин пошли учиться. В личной жизни: 90%
женщин остались одинокими, у 10% появился партнер. Круг общения не изменился у 85% женщин,
15% расширили свой круг общения. Отношения с
детьми после разрыва отношений улучшились у
80% женщин, они отмечают, что отношения с
детьми стали более доверительными. Такая же картина в отношениях с родителями: 79% опрошенных
говорят о сближении с родителями, у 21% женщин
в отношениях с родителями произошло некоторое
отдаление.
Выводы. Подводя итоги анкетирования, можем отметить, что развод для некоторых женщин
оказался стимулом для самореализации в деятельности, улучшения отношений с детьми и родителями, расширения круга общения. Однако отсутствие устроенной личной жизни у преобладающего
большинства разведенных женщин говорит об актуальных проблемах в сфере интимно-личностных
отношений с противоположным полом. Можно
предполагать, что основными аспектами этих проблем являются низкая самооценка женщин, недоверие мужчинам, боязнь повторения травмирующих
ситуаций (неудачных отношений), глубокая психологическая травматизация.
Таким образом, развод (разрыв отношений)
бесповоротно меняет жизнь женщины. Здесь уже
не важно, кто виноват, жизненная ситуация и человек в ней не будут прежними. Надо признать, такие
личностные трансформации являются не всегда
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негативными, поскольку пережив стресс такого
уровня, человек может открыть в себе новые возможности, посмотреть на себя по-новому. Результаты нашего исследования показали, что существенная часть наших испытуемых нуждалась в
профессиональной психологической помощи, о
специфике которой мы поговорим в следующих
публикациях.
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Анотація
Статття присвячена дослідженню трансформацій національного наративу як значимої оповіді нації
про себе під впливом сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Висвітлено нові характеристики
національного наративу під впливом інтерактивності як включеності користувачів у створення, трансляцію та трансформацію контенту.
Abstract
The paper presents the research of the transformations of the national narrative as significant narration of the
nation about itself under the impact of modern information and communication technologies. The new
characteristics of the national narrative under the impact of interactivity as inclusion of users into creation,
transmission and transformation of content are covered in the article.
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У національному наративі, як розповіді про історично значимі події, дуже важливий спосіб його
поширення, оскільки він повинен одночасно розділятися великою кількістю людей. Н. Яковенко, говорячи про систему сенсів, знакових для певної спільноти, що сприймається її членами за обов’язковий набір цінностей, що забезпечує «адекватність»
повсякденної поведінки як комунікативну пам’ять,
або комунікативний код культури, з щоразу новою,
на виклик часу, інтерпретацією/сприйняттяя «нашого» минулого, наголошує, що формують цей комунікативний код література, мистецтво, ЗМІ [7].
Водночас сучасні інформаційно-комунікаційні
технології, посилюють можливості як для колективної рефлексії суспільства, так і практики створення політично корисної пам'яті, включаючи прищеплення штучної та пропагованої пам'яті. Йдеться
про зростання залученості аудиторії в процес виробництва контенту та розвитку нових видів масових
комунікацій – важливу рису сучасного медіаспоживання, що істотно впливає як на процеси творення
медіаконтенту та відповідного середовища, так і на
особливості його сприйняття. Активне впровадження новітніх технологій змінює медійні практики та стандарти спілкування і обміну інформацією, сприяє залученню до створення контенту користувачів, розширюючи можливості співпраці і
співтворчості. Користувач Мережі, виходячи в Інтернет, «знаходить там відображену культуру і самостійно вписується в той чи інший її сегмент» [2,
с. 222].
Інформаційні технології, демократизуючи
процеси інфотворення, сприяють наповненню інформаційного простору новою (в тому числі, новою

за якісними характеристиками) інформацією. Оскільки найвищим рівнем інтерактивності, в якій виявляються соціальні практики, виробляються і транслюються світоглядні преференції, характеризуються соціальні медіа, що об’єднують цифрові
медіа та он-лайнову комунікацію, саме вони стають
предметом наукових досліджень різних напрямків.
Отже, одночасно із розвитком соціальних медіа, відбувається наукове осмислення цього явища, зусиллями як зарубіжних [2; 13; 14; 16; 19], так і вітчизняних дослідників [5; 6; 9; 10; 11].
Концепція національного наративу як значимої оповіді нації про себе видається перспективною
у якості дослідницького та практичного підходу до
питання наповнення культурного простору не лише
інституціалізованими / впорядкованими соціальними інформаційними базами, що охоплюють свідомо виготовлену й організовану за принципом доцільності інформацію [4, с. 68], а і неструктурованою інформацією приватного порядку та
виробленими на їх основі колективними уявленнями про минуле та майбутнє групи.
Власне, про таке співіснування «культурної
пам'яті» та «абстрактного фонду енциклопедичного
знання», що має універсальну значимість, але не
пов'язане з конкретною ідентичністю, пише німецька дослідниця Алейда Ассман. Пам'ять, наголошує дослідниця, базуючись на символах, служить
для соціальної групи формою самовизначення і орієнтиром на майбутнє, таким чином культура створює транспоколінний простір знань і систему координат, за допомогою яких носії цієї культури оформляють власний досвід. Культурна пам'ять є не
тільки пасивною накопичувальної пам'яттю, вона
включає в себе реактивацію минулого і можливість
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його широкого засвоєння активною функціональною пам'яттю. Важливу роль відіграють при цьому
структури перцепції, завдяки яким діють вторинні
процеси індивідуального і культурного сприйняття
[1]. Отже, пам'ять набуває принципового значення
як сфера смислотворення, де актуальні моделі поведінки спираються на загальноприйняте, «норму»,
яку формують повторювані – можливо, впродовж
поколінь – практики. Тобто, національний наратив
може розглядатись як «…впорядкування, надання
смислу досвідам… як конденсований ряд правил,
який включає в себе те, що є узгодженим та
успішно діє в межах даної культури” [3, с. 36].
Іншою стороною інтерактивності як включеності користувачів у створення, трансляцію та трансформацію контенту є «вибух авторства», і, відповідно, зростання контенту, що змінює і специфіку
дистрибуції та споживання: якщо ера Гутенберга
характеризується інформуванням як завданням, то
в галлактиці Інтернету вже стоїть завдання утримання уваги, що призводить до зростання образності продукованих текстів, спрямованої на те, щоб
«вихопити» увагу користувача до свого елементу
інформації у її загальному потоці, орієнтація не стільки на раціональне мислення (на нього просто немає часу), скільки на емоції, чуттєве мислення.
Звідси – зростання впливу мозаїчної культури, для
якої характерна презумпція колажності – потоки інформації настільки великі й змінюються настільки
швидко, що для їх обробки найкраще годиться вихоплення суті окремих знаків, формування певної
мозаїки. Отже, на зміну раціонально організованому процесу пізнання (знання впорядковане, чітко
структуроване, в цілому ієрархічно вибудуване)
приходить мозаїчне світобачення: різнорідне, хаотичне, уривчасте поєднання інформації, причому
людина пізнає навколишній світ шляхом спроб і помилок, її уявлення зав’язані на власний досвід, на
конкретні інформаційні потоки, з якими вона має
справу. Ця нова культура заснована на символах,
кодах, моделях інтелектуальних презентацій, переважанні емоційного над раціональним. Часто йдеться про заміщення абстрактного об’єкту чуттєвими образами. Це, з одного боку, призводить до дієвості символів, а з іншого – спонукає уважніше
придивитися до слабких сторін такого сприйняття,
яке загалом обертається меншою продуктивністю,
здатністю трансформувати зміст аж до повного викривлення.
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Показовим прикладом сприйняття найрізноманітніших соціокультурних процесів через образи і
метафори є вплив масової культури і стрімке зростання пояснювального потенціалу розтиражованих
медійних образів. Серед таких культових3 трансмедійних текстів4 - світи «Гри престолів», «Володяря
перстнів», Гаррі Потера5 та ін. Наприклад, через
аллюзії на «Гри престолів» сприймаються виборча
кампанія 2016 р. у США та її учасники; герої вигаданого світу стикаються із кризою біженців, кліматичними загрозами, зброєю масового знищення
(дракони, за визнанням самого автора, – це система
ядерного стримування) [18;15]. На прикладі оповіді
серіалу і книги дослідниками вивчаються економічні моделі, соціально-економічні уявлення, особливо ідеї про соціальний порядок та роль, яку відіграють мирне співробітництво, торгівля та гроші в
організації суспільства [17].
Для українських інтерактивних практик також
характерні приклади апеляції до художніх образів,
створених названими трансмедійними оповідями.
Так, один із центральних образів світу «Гри престолів» – «Залізний трон», було обіграно у досить резонансному перформансі українських військових і
волонтерів – трон з уламків танкової броні, залишків деталей підбитої техніки та відстріляних снарядів було зконструйовано за 4,5 км від Донецька та
представлено у фото та відеороликах; трон був проданий врешті на благодійному аукціоні на користь
армії [12]. Цікаві тут і рівень використання популярних образів – світлину об'єкту у своєму Facebook
опублікувало Міністерство оборони України, інформація була розтиражована як українськими, так і
зарубіжними ЗМІ; і символічність акції. Не менш
цікаві і ті характеристики метафоричності символічної комунікації, що їх можна проілюструвати на
прикладі цієї акції. Отже, показовою в наведеному
прикладі є інформаційна компресія – здатність у
стислому вигляді передавати значні масиви інформації: образ влади (держави) та війн, покликаних
утворити їх і утримати – «Залізний трон», викуваний з мечів переможених ворогів, високий, незручний і небезпечний; гасло «Зима близько» (англ.
Winter Is Coming) – девіз роду Старків, що уособлюють честь та самовідданість, попередження-засторога про наближення ворога і постійну готовність до рішучої битви. Очевидною є конвенційність таких образів: сприйняття їх за домовленістю,
прочитування смислів усіма учасниками спільноти

Культовим називатимемо текст (книга, фільм, серіал,
графічні романи (комікси), довкола якого формується
стала група споживачів, які створюють практики вшанування – регулярні і символічні відтворювання текстів (перегляди, інсценізації, ритуали) аж до створення субкультури і навіть релігії на основі вигаданого світу («Зоряні
війни»). Знаковий текст, що відкрив нову епоху у своїй
галузі, якісно відрізняється від попередніх, є проривом
для свого часу і об’єктом наслідування.
4 Термін трансмедійний текст (оповідь) вказує на сучасну
медіаконвергенцію як культурну практику; одна з характеристик трансмедіа – розкриття історії не просто через
кілька медіаформатів, а за допомогою різних текстів, що
представляють собою різні «точки входу» для наративу.

У таких випадках прийнято використовувати формулювання «світ» певної історії, розказаної через книги, фільми, комікси, ігри паралельно. Детальніше див. [8].
5 «Гра престолів» (англ. Game of Thrones) – американський телесеріал у жанрі фентезі, створений за мотивами
циклу романів «Пісня льоду й полум'я» Дж. Мартіна;
«Володар Перстнів» (англ. The Lord of the Rings) – епічний роман у жанрі фентезі, створений філологом професором Оксфордського університету Дж. Р. Р. Толкіном,
що фактично започаткував цей напрям у літературі; «Гаррі Поттер» (англ. Harry Potter) – серія фантастичних романів англійської письменниці Дж. Роулінг. У кожному
випадку існують екранізації романів, комп’ютерні ігри і
навіть віртуальні світи за їх мотивами.

3

62
шанувальників, значення «за умовчанням», що не
потребує додаткових пояснень. Одночасно таке дешифрування окреслює групу «своїх», тих, хто говорить однією символічною мовою, і якщо офіційна
структура зможе бути природньою в такій неформальній комунікації, вона може бути включена до
такої групи і почута значно краще, ні за умови офіційної комунікації. Ця характеристика окреслює інтеграційний потенціал символічних образів. Очевидними також є такі риси як прецедентність – часта
повторюваність, упізнаваність та адаптивність –
спрощення інформації для масової свідомості, відповідно – ефективність у донесенні меседжу.
Досить цікавою можна вважати метафору «горокраксів» (англ. Horcruxes) – спеціальних магічних предметів світу Гаррі Поттера, створених антагоністом головного героя і уособленням зла Волдемортом за допомогою чорної магії для зберігання
частинок душі окремо від хазяїна і відродження з
них навіть після смерті. Цей образ, серед інших, неодноразово використовувався в досліджуваних інтернет-дискусіях щодо процесів декомунізації в
Україні6 для означення артефактів радянської доби
і носіїв відповідної ідеології, що залишаються і вкорінюються для відродження сталінської ідеології
або її сучасних метастаз. Горокракси радянського,
за логікою тих, хто вдавався до цієї метафори, відповідно, повинні бути знищені, навіть якщо видаються лише рудиментами минулого чи ностальгійними спогадами. Відзначимо, що антагоніст у створеному
Дж.
Роулінг
віртуальному
світі
відроджувався завдяки на позір буденним предметам 7 разів, отже, образ посилюється ідеєю «живучості» носіїв зла і необхідності ретельно вичищати
такі зачіпки.
Наведені приклади демонструють високий рівень впливовості фільмів і книг, тобто принципово
емоційних наративів, та художніх образів у якості
пояснювальних схем та соціальних метафор. Також
можна стверджувати про пріоритетність візуальних
і яскравих, образних текстів у сучасних інформаційних потоках. Сьогодні тексти, навть соціально
значимі, не розважального характеру сприймаються за законами художньої реальності – реальність справжня занадто «бліда» і прісна поряд із насиченою художньою.
Наведені приклади апелювали до вигаданих
світів і свідчать, щвидше, про формування підходів
до осмислення навколишнього світу та оцінних суджень. Водночас, за вдалою метафорою Г. Почепцова, якщо минулі покоління вчилися за підручниками історії, то сьогоднішнє і майбутнє навчатимуться за серіалами [10]. Додамо, що сучасні
інтерактивні практики посилюють вплив художнього дискурсу, створюючи додаткові платформи
обговорення, трансформації і трансляції закладених у ньому сенсів. Саме інтерактивний інформа-
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ційний простір пропонує можливості не просто трансляції, а колективного спів-творення смислів, виявляючи таким чином ідентичності учасників комунікації (посилюючи, проявляючи латентні, трансформуючи, змінюючи ієрархію існуючих). Отже,
споживання розважальних історій та художніх текстів з високою вірогідністю формує вищу сприйнятливість до політично релевантних меседжів. Водночас важливо враховуваати психологічну схильність реципієнта споживати і сприймати те, що
відповідає його моделі світу та відкидати те, що підважує її. Відповідно, книги, фільми, серіали, ігри
та інтерактивні майданчики для їх обговорення і
осмислення швидше закріплюють вже наявні уявлення, а не впроваджують абсолютно нові; пропонують пояснювальні схеми, яскраві метафори.
Сказане підтверджує тезу про те, що інтерактивна комунікація поляризує думки і погляди в суспільстві: рецепієнту необхідно або відстоювати
свою точку зору, формулюючи аргументи, або виходити із дискусії, захищаючи таким чином свої погляди від атак, або погоджуватись із аргументами
опонента. Останній випадок трапляється рідше.
Два перших – швидше зміцнюють переконання,
аніж примушують їх змінити (що, зввісно, не виключено) – або як логічно обгрунтовані, або як загрожені. Дискусії на різних майданчихах утверджують вже існуючі інтенції. Цікавими у цьому контексті є ті, хто не визначився зі своєю позицією з
того чи іншого питання – вони швидше за все виходять із «сірої зони» і займають ту чи іншу сторону,
акцентуючи світоглядні преференції, але і поляризуючи, як було сказано, суспільство.
Підсумовуючи, зазначимо: явище цифрової культури є знаковим, оскільки вказує на домінуючу
форму соціалізації сучасного суспільства – інформаційно-віртуальну. Завдяки цифровим телекомунікаціям стають можливими принципи «поліфонічної», «безперервної», «перманентної» трансляції,
коли постійні потоки повідомлень про ті чи інші
процеси набувають статусу окремої «гіперреальності». Сучасні інформаційно-комунікаційні системи
дозволяють виробляти певною мірою одну з форм
громадянського політичного солідаризму. Швидкими темпами відбувається процес формування як
віртуальних спільнот і віртуальних соціальних
груп, так і формування вже цілком відмінних від
попередніх «цифрових» поколінь, зі своїми формами соціалізації та соціальної поведінки, зокрема
й на побутовому рівні.

Декомунізація – процес очищення фізичного та символічного простору від об’єктів, що репрезентують комуністичну ідеологію. Хоча декомунізація розпочалася
ще в період розпаду СРСР, проте її стихійна активізація

припадає на період Революції гідності; офіційного статусу процес декомунізації набув у 2015 р. із ухваленням
Верховною Радою України пакету так званих «декомунізаційних законів».
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