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АННОТАЦИЯ
Рассматривается возможность использования биологических отходов (стабилизированного ила
очистных сооружений) в качестве органического удобрения. Приведены результаты биотестирования ила,
химический состав и схема эксперимента.
ABSTRACT
The possibility of using bio-waste (stabilized sewage sludge) as an organic fertilizer. The results of biological
testing sludge, chemical composition and experimental setup.
Ключевые слова: осадки сточных вод, поллютанты, тяжелые металлы, биотестирование, фитотоксичность.
Keywords: sewage sludge, pollutants, heavy metals, biological testing, phytotoxicity.
Неблагоприятная экологическая обстановка,
сложившаяся в некоторых регионах является следствием нарастающего давления на окружающую
среду, загрязнения почв поллютантами различного
происхождения, накоплением отходов, в том числе
осадков сточных вод (далее - ОСВ).
Использование ОСВ в сельском хозяйстве один из альтернативных способов не только их утилизации, но и возможность - повысить почвенное
плодородие таких регионов, как Приморский край
с его растениеводческой отраслью. Высокое содержание органических веществ, фосфора, азота, наличие большого количества микроэлементов делает
этот вид городских отходов несомненно ценным
органоминеральным удобрением.
Основным фактором, сдерживающим применение ОСВ, является наличие в нем тяжелых металлов (ТМ), влияние которых на почву, растения и качество продукции изучено недостаточно. Бесконтрольное использование ОСВ может повысить
экологическую нагрузку на агроэкосистему за счет
введения в нее ряда ТМ.
Разработка научных основ применения ОСВ
как удобрения, возврат в почву широкого набора
элементов питания, в основном естественного происхождения имеет большое научное и народнохозяйственное значение.

Актуальность наших исследований связана с
вопросами использования стабилизированного ила
очистных сооружений в качестве удобрения и решением проблемы снижения детоксикации почв,
разработки технологий применения ОСВ и получения экологически безопасной растениеводческой
продукции на территории Приморского края.
Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:
- изучить химический состав ОСВ г. Уссурийска, включая микроэлементы и контролируемые
ТМ;
- оценить влияние ОСВ на агрохимические
свойства почвы и выявить его удобрительную ценность;
- провести биотестирование стабилизированного ила в лабораторных условиях (тест-культура
кресс-салат)
- определить вынос некоторых элементов амарантовыми сорта Харьковский и Воронежский при
возделывании на почвах с дозой внесения ила
10т/га и 20 т/га и их содержание в зеленой массе и
семенах
Исследования проведены в 2 этапа:
1. Определение состава стабилизированного
ила очистных сооружений МУП «Уссурийск-Водоканал».
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2. Биотестирование и агрохимический анализ
почв до и после применения стабилизированного
ила.
Данные по составу стабилизированного ила
предоставлены экологическим отделом МУП «Уссурийск-Водоканал» (2016 г.).
Метод биотестирования и агрохимический
анализ был проведен на базе лаборатории агрохи-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5
мических исследований кафедры агрохимии, агроэкологии и охраны труда Института землеустройства и агротехнологий ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия.
Состав стабилизированнного ила по представленным данным Центра лабораторного анализа и
технических измерений по Приморскому краю и
представлен в таблице 1.

Таблица 1
Содержание органических веществ, азота и некоторых металлов в отходах МУП
«Уссурийск-Водоканал»
Токсичный элемент
Содержание в стабилизированном иле (в мг/кг)
Алюминий (оксид)
18 900
Железо (оксид)
7 200
Цинк
803,4
Хром
700,0
Медь
200,0
Свинец
143,2
Никель
30,0
Мышьяк
10,0
Кадмий
1,9
Ртуть
1,5

При внесении ила в качестве органо - минерального удобрения в дозе 10т/га и 20 т/га поверхностный слой почвы обогащается микроэлементами и некоторыми токсичными элементами (табл.

2 и 3 соответственно). Вместе с илом в почву вносится органическое вещество (420г с каждым кг),
фосфор ( 92г с кг) и азот(51г с кг).
Таблица 2

Содержание токсичных элементов в почве при внесении ила в дозе 10т/га
СодержаСреднее соСодержание в
ние
Содержадержание
Тяжелые
поверхностмг/кг с
ние
в почве
ПДК мг/кг
металлы
ном слое
учетом
мг/кг в иле
мг/кг
почвы
внесен[ 2]
ного ила
Цинк
803,4
56
66,95
122,95
110
Хром
700
39,8
58,3
98,1
Не установлена
Медь
200
14,2
16,7
30,9
66
Свинец
143,2
20,9
11,93
32,83
65
Никель
30
13,3
2,5
15,7
40
Мышьяк
10
Нет данных
0,83
5
Кадмий
1,9
0,04
0,158
0,162
1
Ртуть
1,5
Нет данных
0,125
2,1
При внесении стабилизированного ила в дозе
10 т/га содержание токсичных элементов в поверхностном слое почвы увеличивается, но превышает
ПДК только по цинку.

фон
мг/кг
[ 2]
56
38
13
18
13
0
-
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Таблица 3
Содержание токсичных элементов в почве при внесении ила в дозе 20т/га
Среднее содерСодержание Содержание
СодержаТяжелые
жание
в поверхмг/кг с учеФон
ние
ПДК
металлы
в почве мг/кг
ностном слое том внесен[ 2]
мг/кг
[ 2]
почвы
ного ила
Цинк
803,4
56
133,9
189,9
110
56
Хром
700
39,8
116,6
156,4
Не установлена
38
Медь
200
14,2
33,4
47,6
66
13
Свинец
143,2
20,9
23,86
44,76
65
18
Никель
30
13,3
5,0
18,3
40
13
Мышьяк
10
Нет данных
1,66
5
Кадмий
1,9
0,04
0,316
0,32
1
0
Ртуть
1,5
Нет данных
0,25
2,1

При внесении стабилизированного ила в дозе
20 т/га содержание токсичных элементов в поверхностном слое почвы увеличивается, но так же не
превышает ПДК только по цинку.

Для оценки токсичности стабилизированного
ила был заложен лабораторный опыт с кресс-салатом, результаты которого отражены в таблице 4.

Таблица 4
Биотестирование грунта с внесением стабилизированого ила в разных дозах
Всхожесть
ФитотоксичеВариант
Уровень токсичности почвы
семян
ский эффект
1 Контроль - торф
50
2.Торф + ил в дозе 1 кг/м2
46
8%
Слабая фитотоксичность
3. Торф + ил в дозе 2 кг/м2
41
18%
Слабая фитотоксичность
4.Стабилизированный ил без добавок
27
26%
Слабая фитотоксичность
Выбор торфа в качестве субстрата обусловлен
необходимостью использования субстрата без тяжелых металлов и поллютантов.
Оценку уровня токсичности субстрата провели
по количеству проросших семян по отношению к
контролю по формуле: фитотоксичный эффект
определяется разностью всхожести семян в контроле и опытном варианте, отнесенное к всхжести
в контрольном варианте, умноженное на 100% [3].
Уровень токсичности почвы оценивали по
шкале:
- экологически чистая почва – если разница с
контролем не превышает 10%;
- слабая фитотоксичность – разница с контролем составляет от 10 до 30%;
- средняя фитотоксичность – всхожесть снижается на 30-50%;
- высокая степень фитотоксичности- всхожесть снижается более чем на 50% [3].
Степень токсичности ила по данным биотестирования слабая.
Содержание токсичных элементов в зеленой
массе салата будет определена позже.
Известны и широко применяются такие методы детоксикации почв, загрязненных тяжелыми
металлами, как известкование, внесение органиче-

ских удобрений, применение фосфорных удобрений, глубокая обработка почвы, подбор устойчивых растений [1].
В последние годы все более широкое применение находит экономичный и экологичный способ
детоксикации почв, основанный на свойствах растений избирательно экстрагировать и аккумулировать из почв тяжелые металлы.
Для определения возможности детоксикации
почв, загрязненных тяжелыми металлами, полученными при внесении стабилизированного ила, на
опытном поле ФГБОУ ВО ПГСХА заложен опыт с
двумя сортами Амаранта гибридного – Воронежским и Харьковским.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАПСОВОГО ЦВЕТОЕДА НА ЯРОВОМ РАПСЕ И ГОРЧИЦЕ В
ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
DYNAMICS OF RAPE WEEVIL POPULATION ON SPRING RAPE AND MUSTARD IN
EASTERN STEPPE OF UKRAINE
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АННОТАЦИЯ
Одним из наиболее опасных вредителей крестоцветных культур во всех регионах их произрастания,
который может повреждать растения в фенофазах бутонизации и цветения является рапсовый цветоед. В
результате иссследований 2007–2012 гг установлено, что первые особи рапсового цветоеда появляются, в
период когда среднесуточная температура переходит через отметку 8°С (I–III декада апреля). Массовый
выход наблюдается, когда среднесуточные температуры колеблятся в пределах 9–11 °С, а сумма эффективных температур выше 5 °С составляет 100–113°С (II–III декада апреля). В III декаде мая (фенофаза
бутонизации) начинается динамичное нарастание плотности рапсового цветоеда и при превышении ЭПВ,
целесообразно провести опрыскивание посевов разрешенными инсектицидами.
ABSTRACT
One of the most harmful pests of Cruciferae in all zones of their growing which can damage the plants in the
phenophases of budding and flowering is the rape weevil. During the researches which took place 2007-2012 it
was determined that the first individuals of rape weevil appeared in the period when the average daily temperature
was over 8 °С (I–III decade of April). Mass rape weevil emission was observed when the average daily temperatures were within limits of 9–11 °С and the sum of efficient temperatures more than 5 °С was 100–113 °С (II–III
decade of April). In the III decade of May (budding phenophase) the dynamic density increase of rape weevil
occurred. At present during the overbalance of the economic threshold of damage it is reasonable to carry out
spraying of sowings with legal insecticides.
Ключевые слова: рапсовый цветоед, яровой рапс, горчица, динамика численности.
Keywords: rape weevil, spring rape, mustard, dynamics of population.
Введение. Одним из наиболее опасных вредителей крестоцветных культур во всех зонах их
произрастания, который может повреждать растения в фенофазах бутонизации и цветения является
рапсовый цветоед (Meligethes aeneus Fabricius,
1775) (Секун, 2008; Сніжок, 2009, Абрамик, 2010,
Станкевич, 2012).
Рапсовый цветоед распространен на всей территории Украины, ежегодно наносит посевам значительный ущерб, снижая урожай семян. Ареал
вида охватывает также всю Европу, Кавказ, Малую
Азию, а в Средней Азии распространен только в
Туркменистане (Павловский, 1949). Д. Шпаар
(Шпаар, 2007) указывает на то, что рапсовый цветоед является опасным вредителем крестоцветных
культур в Германии, Польши и Франции.
В Украине неполовозрелые жуки выходят из
мест зимовки во второй половине апреля – начале
мая (Бардин, 2000). По литературным данным (Гар,
1986) главным фактором выхода перезимовавших
жуков, является температура воздуха достигающая
8,6 (±0,6)°С и прогревание почвы на глубине 5 см
до 8,7 (±0,8)°С. Массовый вылет наблюдается при
температуре 13,8–14,6°С, а другие ученые приводят
другие цифры 11,3°С (Герасимов, 1961) и 10,7 °С,
при сумме эффективных температур 94,1–119,1°С
(Сніжок, 2009).

По данным Б. А. Герасимова (1961) первоначально они заселяют цветы одуванчика, лютика, сурепки, а позже встречаются на цветках плодовых
деревьев (вишня, яблоня и т.д.). На культурных крестоцветных культурах жуки появляются с началом
образования на растениях первых зеленых бутонов
(Кулик ,1940) и на это указывает абсолютное большинство ученых, однако В. В. Стефановский (Стефановский, 1990) отмечает, что растения заселяются начиная с образования соцветий. Этот период
приходится на первую половину мая. Жуки питаются внутренними частями цветков (пестиками,
тычинками, пыльцой, лепестками). Поврежденные
бутоны желтеют и осыпаются (Власенко, 1997).
Материалы и методы. Исследования, по
уточнению биологических и экологических особенностей рапсового цветоеда проводились в 2007–
2012 гг. на полях УНПЦ «Опытное поле» ХНАУ
им. В. В. Докучаева и НИИ растениеводства
им. В. Я. Юрьева НААНУ в период вегетации по
общепринятым методикам (Омелюта, 1986). Определение начала заселения посевов жуками рапсового цветоеда проводили кошением энтомологическим сачком. Для установления сезонной динамики
численности рапсового цветоеда учеты проводили
один раз в пентаду начиная с фенофазы бутонизации, путем стряхивания жуков с растений в поли-
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этиленовые пакеты (по 10 растений в 16 равноудаленных местах поля. Затем плотность пересчитывали в среднем на 1 растение.
Результаты исследований. В результате проведенных учетов по выявлению рапсового цветоеда
в начале весны в 2007–2012 гг нами установлено,
что первые особи рапсового цветоеда появляются
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на цветущих растениях (прежде всего это одуванчик и лютик едкий), когда среднесуточная температура переходит через отметку 8°С. Наиболее раннее
появление жуков на кормовых растениях отмечено
в 2008, 2010 и 2012 гг. Жуки появлялись уже в средине первой декады апреля, в 2007 и 2011 гг. — немного поздний период появления жуков — начало
третьей декады апреля (табл. 1).
Таблица 1
Сроки начала и массового появления жуков рапсового цветоеда на кормовых растениях в условиях УНПЦ «Опытное поле» ХНАУ им. В. В. Докучаєва в 2 0 0 7 – 2 0 1 2 г г .
Начало появления жуков на корМассовое появление жуков
мовых растениях
Год
середнесуточная
середнесуточная
сумма эффективдекада
температура воздекада
температура возных температур,
духа, °С
духа, °С
°С
начало ІІІ
средина ІІІ
2007
9,1
9,1
103,9
дек. апреля
дек. апреля
средина І
средина ІІ
2008
11,0
11,5
112,9
дек. апреля
дек. апреля
конец ІІ дек.
конец ІІІ
2009
8,6
11,5
101,0
апреля
дек. апреля
средина І
конец ІІ дек.
2010
9,1
10,9
110,0
дек. апреля
апреля
начало ІІІ
средина ІІІ
2011
11,7
10,6
105,9
дек. апреля
дек. апреля
средина І
средина ІІ
2012
9,7
13,5
103,5
дек. апреля
дек. апреля
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Таб л и ца 2
Сезонная динамика численности жуков рапсового цветоеда на посевах ярового рапса и горчицы в УНПЦ «Опытное поле» ХНАУ им. В. В. Докучаєва в 2007–2012 гг.
Плотность жуков рапсового цветоеда, экз./растение
Дата учёта
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15.05
0,3
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,5
0,3
0,4
0,4
0,8
0,7
1,1
20.05
0,5
0,5
0,8
0,7
0,6
0,5
0,9
0,9
0,8
0,6
0,7
1,2
1,0
1,3
25.05
0,9
1,1
1,2
1,6
3,1
0,5
1,5
1,7
2,3
1,4
1,7
3,4
2,3
2,5
30.05
2,3
1,5
1,4
1,9
4,3
1,2
5,4
2,2
4,9
2,3
2,2
5,8
5,8
4,9
5.06
4,5
4,1
3,6
3,4
5,1
1,9
5,9
4,2
5,5
4,0
4,4
7,9
6,3
6,8
10.06
5,8
6,2
4,2
5,1
6,0
4,7
8,2
7,4
8,4
6,8
5,7
9,3
6,2
7,1
15.06
9,7
6,8
6,5
5,9
6,1
5,2
8,5
7,6
9,9
6,9
6,7
7,1
5,4
5,2
20.06
8,7
7,1
6,7
5,7
5,3
4,2
9,6
5,1
9,2
6,4
6,6
6,2
4,6
4,3
25.06
8,9
5,8
5,4
4,1
4,1
3,1
6,5
3,8
7,0
4,2
4,4
5,4
3,5
3,9
30.06
2,3
4,2
3,1
3,0
2,0
2,8
3,9
3,1
3,2
3,7
3,2
2,8
2,2
2,0
5.07
1,1
2,2
1,0
2,6
1,1
1,1
2,1
2,7
1,9
2,5
2,7
1,3
1,4
1,5
10.07
0,6
0,9
0,8
0,6
0,3
0,4
1,2
2,2
0,8
1,7
1,5
0,4
0,2
0,4
15.07
0,4
0,3
0,2
0,3
0,1
0,2
0,5
1,4
0,3
1,0
0,3
0,1
0,0
0,1
20.07
0,3
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,3
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
25.07
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Массовый выход жуков рапсового цветоеда
наблюдался, в период когда среднесуточные температуры колебались в пределах 9–13°С, а сумма эффективных температур выше 5°С составляла 100–
113°С. Из данных табл. 1 видно, что в 2008 г. массовый выход жуков рапсового цветоеда из мест зимовки приходился на средину второй декады апреля и был самым ранним за период исследований,
а в 2009 г. — на конец третьей декады апреля и был
наиболее поздним.

После выхода из мест зимовки жуки рапсового
цветоеда питались пыльцой на цветущей растительности. Заселение посевов яровых масличных
капустных культур рапсовым цветоедом происходило по нашим наблюдениям в самом начале фенофазы бутонизации (примерно вторая декада июня),
хотя единичные особи были обнаружены еще с
начала формирования розетки (вторая декада мая).
С началом фазы бутонизации плотность цветоеда
на полях масличных капустных культур динамично
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нарастает, вследствие массового переселения с полей озимых крестоцветных культур, и достигает
своего пика перед цветением, а если не проводятся
защитные мероприятия то в конце цветения.
Начало спаривания отмечалось в III декаде мая – в
начале I декады июня, а откладывание яиц со ІІ декады июня. В конце II – в начале III декады июня
было отмечено отрождение личинок рапсового цветоеда, которые окукливались в конце III декады
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июня – в начале I декады июля. В конце I декады
июля отмечался выход жуков нового поколения. В
III декаде июня, когда растения находятся в фенофазе образования стручков, жуки начинают покидать поле. Сезонная динамика численности рапсового цветоеда на яровом рапсе и горчице отражена в
табл. 2 и на диаграммах (рис. 1, 2, 3).
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Рис. 1 Сезонная динамика численности жуков рапсового цветоеда на посевах ярого рапса в УНПЦ
«Опытное поле» ХНАУ им. В. В. Докучаєва в 2007–2012 гг.
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Рис. 2 Сезонная динамика численности жуков рапсового цветоеда на посевах белой горчицы в УНПЦ
«Опытное поле» ХНАУ им. В. В. Докучаєва в 2007–2012 гг.
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Рис. 3 Сезонная динамика численности жуков рапсового цветоеда на посевах сизой горчицы в УНПЦ
«Опытное поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва в 2007–2012 гг.
\
Выводы: 1. Первые особи рапсового цветоеда І.В. Григорович, В.С. Чабан та ін.; за ред. В. П. Омепоявляются, в период когда среднесуточная темпе- люти. — К.: Урожай, 1986. — 274 с.
ратура воздуха переходит через отметку 8°С (I–III
8. Павловский Е. Н. Вредные животные Среддекада апреля).
ней Азии / под ред. Е. Н. Павловского — М.–Л.:
2. Массовый выход жуков рапсового цветоеда Изд-во АН СССР, 1949. — 404 с.
наблюдается, когда среднесуточные температуры
9. Секун М.П. Технологія вирощування і захиколеблятся в пределах 9–11°С, а сумма эффектив- сту ріпаку. / М. П. Секун, О. М. Лапа, Л. І. Марков
ных температур выше 5°С составляет 100–113°С та ін. — К.: Глобус-Принт, 2008. — 116 с.
(II–III декада апреля).
10. Сніжок О. В. Шкідники генеративних орга3. В III декаде мая (фенофаза бутонизации) нів озимого ріпаку / О. В. Сніжок // Карантин і заначинается динамичное нарастание плотности рап- хитст рослин. — 2009. — № 12. — С. 15–16.
сового цветоеда, и поэтому в этот период при пре11. Станкевич С. В. Шкідники олійно-капустявышении ЭПВ целесообразно проводить опрыски- ного агроценозу в умовах ННВЦ «Дослідне поле»
вание посевов разрешенными инсектицидами.
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / С. В. Станкевич,
В. В. Вільна // Тези доповідей Міжнар. наук. конф.
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АНОТАЦІЯ
В статті висвітлюються деякі історичні фрагменти створення сил спеціальних операцій в різних
країнах Європи, Азії, Америки. Матеріал охоплює період від Другої світової війни до наших днів. Показано, що на початку своєї діяльності спецпідрозділи виконували різноманітні завдання в тилу ворога, а
потім вже після Другої світової війни основними завданнями цих підрозділів стали антитерористичні операції, рейди та сучасні бойові дії, пошук, евакуація і доставка заручників, полонених, підготовка до переворотів, повалення режимів тощо. Враховуючи сучасні збройні конфлікти, Україна також має мати свої
Сили Спеціальних Операцій.
ABSTRACT
This article highlights some historical fragments of creating special-operations forces in various countries in
Europe, Asia and America. The material covers the period since the Second World War to the present. It is shown
that in the beginning the special forces perform various tasks at enemy's rear , and then after World War II the
main tasks of these units were anti-terrorist operations, raids and modern warfare, search, evacuation and haul of
hostages, captives, preparing for coups , overthrowing modes and etc. Taking into account the current armed conflict, Ukraine also have its special operations forces.
Ключеві слова: Сили спеціальних операцій, миротворчі операції ООН, підрозділи SAS, диверсійні
акції.
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У Збройних Силах України нещодавно
з’явився окремий рід військ — Сили спеціальних
операцій (ССО). Указ про їхнє створення був підписаний Президентом України 26 липня цього року.
Серед завдань Сил спецоперацій — спеціальна розвідка, спеціальні заходи, контр-терористичні заходи, аналіз і обробка інформації для вироблення
правильної стратегії та залучення необхідних ресурсів, нетрадиційні методи ведення війни — інформаційно-психологічної операції.
Війська спеціального призначення (спецназ) в
тому або іншому вигляді є у розпорядженні практично будь-якої держави світу і є елітними
підрозділами цієї країни. Сучасний спецназ повинен відповідати сучасним умовам. Підготовка,
склад, оснащеність і прийоми роботи спецназу не
такі як 10-20 років тому. Геополітична картина
миру, що змінилася, і поточний стан нашої країни
також повинні відбитися на військах спеціального
призначення.

Історія миротворчих операцій ООН налічує
вже майже 70 років. Перша група військових спостерігачів у складі Органу Організації Об'єднаних
Націй зі спостереження за виконанням умов перемир'я прибула до регіону арабо-ізраїльського конфлікту, згідно з Резолюцією ООН № 50, у червні 1948
р., що й стало початком практики миротворчих операцій ООН за участю військових.
Українські військовослужбовці вже давно беруть участь у міжнародних миротворчих операціях
і ця участь була повсякденним, невід'ємним видом
діяльності Збройних Сил України.
Сили спеціального призначення в період
Другої світової війни.
Однією з головних причин створення національних формувань спецпризначення стала розгорнена англійцями з 1941 року широкомасштабна
“мала війна” на окупованому німцями європейському континенті. Для проведення диверсійних актів в тилу німецьких військ і підтримки сил Опору
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британцям виявилися абсолютно необхідними
спеціальні підрозділи, укомплектовані солдатами і
офіцерами з цих країн. Одним з перших найбільших
формувань такого роду став 10-й міжсоюзний загін
командос, сформований на початку 1942 року з
французького, норвезького, польського, югославського, голландського, данського і англійського компонентів. Загін аж до самого кінця війни діяв в Північно-західній Європі і брав участь в Нормандській
операції. У 1945 році розформований.
Підрозділ SAS сформований під час другої
світової війни в 1941 році і спеціалізувався на проведенні операції в тилу німецьких військ в Африці,
зокрема, проти корпусу Роммеля.
У 1942 - 1943 роках на основі спеціального
підрозділу SAS була утворена окрема бригада
спеціального призначення що брала участь в забезпеченні операції «Оверлорд» по висадці англо американських військ в Нормандії. Після закінчення другої світової війни ця бригада була розформована. Проте в післявоєнні роки англійське командування було змушене знов звернутися до формування частин і підрозділів спеціального
призначення. У післявоєнний період вони брали активну участь практично у всіх операціях англійських військ по придушенню національно-визвольних рухів на Близькому Сході, в Південно-Східній
Азії і Східній Африці, а також в період зухвалого аргентинського військового конфлікту із-за Фолклендських (Мальвінських) островів. Чисельність
підрозділу SAS строго засекречено, імовірно
налічує 500 чоловік, середній вік: 30 років.
У 1942 році на Середньому Сході, що знаходився під контролем англійців, була сформована
перша грецька бойова одиниця спеціального призначення — так званий “Священний загін” (Hieros
Lochos). Ця частина була майже цілком укомплектована офіцерами грецької королівської гвардії. Її
бойове хрещення відбулося під час Північноафриканської кампанії, де вона діяла під оперативним
керівництвом британської САС. Ще в березні 1942
року, не закінчивши формування, бійці батальйону
кинуті в бої з німцями і італійцями в рядах новозеландського експедиційного корпусу.
2 квітня 1945 року батальйон був розформований.
Для проведення диверсійних акцій в тилу німецьких військ у 1942 році була сформована
спеціальна норвезька рота F. За відсутністю власної тренувальної бази норвезькі диверсанти проходили спецпідготовку в “польській” парашутній
школі Ларго-хаус (Північна Англія). У 1945 році
рота була включена до складу 1-ої англійської повітряно-десантної дивізії. Її підрозділи були скинуті з парашутами в район норвезького містечка
Тронделаг з метою блокування вузла німецької берегової оборони. Це виявилося останнім бойовим
завданням роти F — восени того ж року її розформували.
Після евакуації залишків бельгійської армії
до Англії її командування за прикладом інших
країн антигітлерівської коаліції, що спонукалися
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англійцями, почало підготовку до створення власних сил спеціального призначення. Бельгійські десантники-диверсанти взяли участь в рейдах і операціях на території Бельгії і Франції, а з жовтня
1944 року батальйон застосовувався як мобільна
розвідувальна частина в ході Голландської операції. Після завершення Голландської і Північнонімецької наступальних операцій полк був
розформований.
22 березня 1942 року у Великобританії був підписаний наказ про формування першого голландського підрозділу командос, що отримав позначення Troepe Nederlands Commandos (TNC). Нідерландська рота командос ніколи не приймала участі
в боях у повному складі. Після завершення курсу
навчання діям в джунглях, голландці взяли участь в
боях за Бірму. Літом наступного року їх знов
відправили до Великобританії, потім билися в
Нідерландах, на острові Вальхерен (жовтень 1944
року), а після закінчення війни увійшли до складу
окупаційних сил в Германії.
2-а група розформована в жовтні 1945-го.
Хоча Канада не надто воююча країна, її сили
спеціального призначення (ССП) мають досить
давню історію. Під час Другої Світової війни в Канаді було створено два загони спеціального призначення (СП):
Канадці брали участь в бойових діях на території Бельгії і Голландії, були задіяні при висадці в
Нормандії. Батальйон дійшов до Німеччини.
Другий загін був створений з американських і
канадських добровольців для проведення диверсійних операцій в Європі і інших частинах світу. Так,
спецназівці провели декілька операцій в Італії. На
початку грудня 1944 р. загін був розформований.
Багато бійців перейшли в інші парашутні або
піхотні частини, а командир ССН - Роберт Фредерік
- став наймолодшим генералом в історії Америки.
Звання генерал-майора йому було присвоєно у 37
років. Після війни якийсь час Канада залишалася
без підрозділів спеціального призначення.
Чехословакія, як відомо, першою піддалася
німецькій “мирній” окупації. У передвоєнний
період за рубіж зуміло виїхати достатньо багато
військових і цивільних осіб, готових до продовження боротьби з ворогом. З 3 жовтня 1941 по 29
квітня 1945 року Чехословакія провела 29 десантувань на окуповану територію, зазнавши при цьому
важких втрат. Крім того, чеські групи спеціального
призначення в рамках різних операцій ССО закидалися на територію Австрії, Франції, Югославії і
Італії.
В сухопутних військах (СВ) Фінляндії на базі
центру по підготовці парашутистів був сформований окремий єгерський полк спеціального призначення (СПП). Вважається, що полк веде свою
історію з моменту створення чотирьох рот глибинної розвідки, що діяли в роки Другої світової війни
проти Червоної Армії. Всього ж підрозділи полку
до виходу Фінляндії з війни провели 275 операцій в
тилу радянських і німецьких військ на видаленні до
300 км. від лінії фронту. Рекорд тривалості безперервних дій фінських диверсантів - більше 50 діб -
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належить групі, яка виконувала бойове завдання в
районі залізниці Москва - Архангельськ.
Сили спеціального призначення у післявоєнний період.
Розвал СРСР викликав суперечливий і хворобливий процес становлення нових незалежних держав. "Парад суверенітетів" супроводжується наростанням напруженості усередині нових незалежних
держав, подальшою ескалацією старих, тривалих
конфліктів. В результаті цього, в даний час існує
безліч економічних, національних, територіальних
і інших суперечностей, які істотним чином зачіпають державні інтереси всіх країн. В світі продовжує
залишатися велика кількість ядерної зброї, звичайних озброєнь, крупних угрупувань військ і військових баз. Українські підрозділи в перебігу останніх
років неодноразово виступали в ролі миротворчих
сил в зонах міжнаціональних конфліктів. Специфіка локальних конфліктів полягає в необхідності
вести активні бойові дії на необладнаному театрі
військових дій, у відриві від баз постачання при
мінімальному рівні тилового забезпечення, вимагає
від військовослужбовців спеціальної тактичної і
фізичної підготовки (високий рівень виживаності,
спеціальна психологічна підготовка, здатність автономно вести бойові дії у відриві від основних сил
в складній природно-географічній обстановці і так
далі). Всім цим вимогам найповніше відповідають
частини спеціальних призначень і морської піхоти
(МП), які стали силами швидкого реагування
(СШР) багатьох країн.
У 1952 році в США були створені війська
спеціального призначення. Вони призначалися для
проведення спеціальних операцій, в число яких
входить і організація підривної діяльності і партизанської війни на території ворожої держави. У
1983 році було створено перше командування
спеціальних операцій сухопутних військ з метою
об'єднати під його керівництвом війська СПП і
підрозділу для ведення психологічних операцій.
Необхідність цього перетворення була обумовлена
досвідом ведення війни у В'єтнамі і інших військових конфліктів.
Основною бойовою одиницею сил спеціальних операцій є оперативний загін типу "А"
("Альфа"), який складається з 12 чоловік і призначений для проведення самостійних спеціальних
операцій. "Альфа" не ділиться на підгрупи і завжди
діє в постійному складі. Штатний розклад загону:
командир в званні капітан; заступник командира уорент-офіцер і десять сержантів - фахівців різних
родів військ і служб. Основні військово-облікові
спеціальності цього оперативного загону наступні:
сержант - фахівець з озброєння і військової техніки,
сержант по зв'язку, сержант медичної служби, сержант по інженерному забезпеченню.
Ці невеликі підрозділи, за оцінкою командування армії США, найбільш ефективні при діях
проти партизанських формувань, при здійсненні
тривалих розвідувальних або диверсійних діях в
тилу супротивника, проникнення в тил супротивника з використанням невеликих плавзасобів тощо.
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Росія. У 30-і роки в Червоній Армії створені
повітряний десант і підрозділи по диверсійних роботах. Першим підрозділом ВДВ став сформований
в 1931 році в Ленінградському військовому окрузі
авіамотодесантний загін, що налічував 164 людини.
Після закінчення Другої світової війни розвідувально-диверсійних підрозділів в армії, по
суті, не залишилося, частину з них скоротили, частину — розформували. Але дуже швидко зміркували, що групи спецназу — найефективніший
спосіб боротьби з загрозою, що могла бути, з боку
НАТО. Тому після ретельного вивчення і узагальнення накопиченого під час війни досвіду в 1950
році було вирішено створити у СРСР перші
підрозділи спецназу. Всі вони підкорялися Головному розвідувальному управлінню.
Перша крупна зарубіжна операція спецназу
доводиться на 1968 рік. Саме цього року країни,
об'єднані Варшавським договором, вводили свої
війська до Чехословакії.
В цілому, армійський спецназ посилав свої
війська в два десятки країн Азії, Латинської Америки і Африки. Доводилося їм стикатися і з американським командос. Про бойові операції спецназу
на території Анголи, Мозамбіку, Ефіопії, Нікарагуа, Куби і В'єтнаму до цих пір дуже мало вільної
інформації.
Загони спецназу брали участь в ліквідації безладів в Баку і в Осетії, коли необхідне було втручання в осетино-інгушский конфлікт, воювали на
території Нагорного Карабаху і Північній Осетії. І
наразі частини спецназу Росії приймають участь у
бойових діях у зоні АТО України.
Сили спеціальних операцій як особливе бойове
формування Сухопутних військ Народно-визвольної армії Китаю (СВ НВАК) беруть свій початок в
1988 році, коли в Гуаньчжоуськом військовому
окрузі на базі окремого розвідувального батальйону був створений посилений загін спеціального
призначення (дадуй), у функції якого входило виконання спеціальних завдань в тилу супротивника.
Згодом такі посилені загони спецназу були
створені в решті військових округів НОАК. Вони
мали організаційно-штатну структуру, відмінну від
інших формувань Сухопутних військ НОАК, оснащувалися спеціально створеними для виконання
особливих завдань в тилу супротивника озброєнням, військовою технікою і устаткуванням, проходили спеціально розроблений курс навчання і
підготовки для ефективного вирішення таких завдань. Особлива увага при підборі кадрів для Сил
спеціальних операцій зверталася на фізичну підготовку і морально-психологічний стан кандидата.
Формування сил спеціальних операцій у складі
ВМС Індії. Було створено директивою Штабу ВМС
Індії в квітні 1986 р. на базі легководолазного
підрозділу підводного розмінування. Первинний
склад проходив підготовку у складі американських
і британських підводних диверсійних сил. З 1991 р.
іменується «Сили командос морської піхоти»
(Marine Commando Force / MCF).
Військово-політичне керівництво Королівства Камбоджа в умовах відсутності достатньої
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кількості засобів на проведення повномасштабної
реформи армії особливу увагу приділяє силам
спеціального призначення, які застосовуються для
ведення розвідувальних, диверсійних, штурмових,
пошуково-рятувальних операцій, партизанської і
контрпартизанської боротьби у військових конфліктах різної інтенсивності. Пильна увага військово-політичного керівництва Королівства Камбоджа до сил спеціального призначення обумовлено тим, що, володіючи високою мобільністю і
здатністю ефективно вести бойові дії або виконувати інший вид військової діяльності самостійно
або у складі військ військового округу, вони є могутнім інструментом силової політики держави.
Розвиток Сил спеціальних операцій зараз у самому розпалі. При цьому на перший план виходить
підготовка фахівців.
Висновки. Як видно з вищевикладеного, сили
спеціального призначення (спеціальних операцій)
мають вже достатньо тривалу історію. Практично
немає в світі країни, яка б не створювала такі
спеціальні підрозділи. І, у зв’язку зі зростанням
міжнародної напруженості в наш час, такі
підрозділи (війська) продовжують з’являтись. У
Збройних Силах України таких підрозділів не було.
Існували і існують підрозділи антитерористичних
операцій, які належать Міністерству внутрішніх
справ, але вони не покликані виконувати більш масштабні і серйозніші геополітичні операції. Тому поява сил спеціальних операцій в Україні – достойна
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відповідь на погіршення міжнародної ситуації і
продовження воєнної ескалації в зоні АТО.
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ABSTRACT
This article is devoted to define aspects of teaching foreign verbal communication and elicit ways of modeling
situations of speech communication throughout the process of teaching foreign language. It describes features of
teaching speech situations and methods of modeling situations of verbal communication. On the basis of analysis
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Speech communication is the main way of expressing thoughts and feelings of a man. Speech competence is formed in the course of mastering the types
of the speech activity for verbal communication by students and connected with development of students'
ability to express thoughts, by means of a foreign language tools (pronunciation, vocabulary, grammar).
The aim of teaching a foreign language communication at the English second language lesson is the development of the secondary language features in a person, who is able successfully to carry out social interaction with native speakers of another culture - namely,
it is the formation of speech abilities that would allow
the student to use them out of speech practice at the
level of conventional everyday communication.
The realization of this objective is related to the
formation in students the following communicative
skills:
• understand and produce foreign-language
statements in accordance with a given situation of
communication, a speech task and a communicative
intent (the ability to start, keep and finish the
conversation, build own strategic line, using estimative
arguements);
• communicate in a variety of organizational forms
of communication (establishing relationships,
interviews, discussion);
• to communicate at different levels (in pairs, in
groups, to participate in a mass communication);
• exercise the verbal and nonverbal behavior,
observing the generally accepted rules of etiquette, and
taking into account the rules of communication and
national cultural characteristics of the target language
countries.
This approach involves creation of trust
atmosphere at a lesson and students are involved in
the learning process:
1. During the course students are involved to the
knowledge of the outside world.
2. Students are asked to express their own
opinions and feelings, share experiences.

3. Students take imitating real situations as a
type of activities.
4. Promote collaborative work of students.
5. Students develop the ability to learn[1; 56p].
It is obvious that many characteristics of language
use are directly related to the aspects of the situation
(setting) in which particular speech activities take
place. It is these situational factors which govern systems of linguistic expressions (language varieties).
There have been many attempts to classify these situational variables which are themselves not a part of the
system of language, but the majority of them agree on
a certain inventory of factors, such as the setting (time,
place), the participants and their mutual relations, the
type of connection channel, function, topic (subject
matter) and code.
In this work, the situation is given as a means of
communication. The situation is a universal form of operation of communicative process, which exists as an
integrated system of social-status, role, activity and the
temper-governmental relations between subjects of
communication, reflected in their minds and emerged
on the basis of the interaction of situational positions
between communicators. According to Passov E.I. understanding this definition makes it possible to model
situations in the learning process and create conditions
adequate to reality.
Interest in the speech act as a whole, including the
speech act as an act of expression, as well as the intention of the speaker and his effect on the listener, entail
consideration of the speech act as an event of verbal
communication, that is, as an active social interaction.
Verbal communication involves the use of language. When discussing verbal communication, communication scholars do not simply look at language but
rather explore the ways in which it is used when interacting with others. Language is just a collection of symbols that can be arranged in a particular order according
to a particular grammar. The symbols themselves have
no meaning. Words, like all symbols, are given meaning when they are put into use. Verbal communication
involves using speech to exchange information with
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others.
Passov E.I. identifies several types of situations:
• Situations of social and relationship status. (Lesson-teleconference, discussion of the rights and responsibilities of citizens of other countries, conversation
with foreigners about traditions, customs, way of life of
the language spoken country)
• Situations of role relationships. (Playing informal roles in a situation of verbal communication can
help better understand the relationship of children, affect the personal qualities of students, their motivation
for language learning)
• Situations regarding to joint activities. (Exchange of experiences, group work)
• Situations of moral relations.
An approach of the situation is required as a way
of stimulating the speech and as a condition of development of verbal skills. Situationality allows to recreate
the communicative reality and arouse the interest with
authenticity speaking and involves correlation statements with these interrelations. Communicative teaching suggests that the process of teaching is constructed
as a model of communication.
Modeling is known to be a research of objects in
their models; constructing models of the real existing
subjects and features. This approach can be used at different levels of teaching a foreign language at secondary school.
It promotes the development of speaking and writing skills, expands vocabulary and linguistic horizons
of students of all ages. This type of activity can be
started with an early stage of learning[2; 25p].
In this article we analyze how it is possible to realize an adequate modeling of multi-component system
such as communication.
Teaching a foreign language begins with a junior
staff, and, of course, from the beginning stage children
learn to communicate in English and primarily through
a dialogic speech. There is no limits in dialogues and
children are not restricted in the statements. It all depends on their knowledge and skills. Children can express their creativity. The teacher directs and supervises
their activities. Situations are given by teachers and children are involved to the work on this topic or problem.
For instance, “You are in another city.” A poster with
the questions (questions= words) and prepositions are
hung to help the student. The student must make a question about the poster to the neighbor, and the other, using the prepositions of the place must answer the questions of the partner. These posters help children in any
situation to make speech conversations.
As it is known, success in teaching a foreign language is determined with the correct organization of educational process. Engaging students to an active
speech activity in the classroom is the teacher`s task.
The situations can be modeled in various ways: using visual, verbal descriptions, role-playing games. At
the middle stage of teaching in the study of different
themes: "School Life", "London and its sightseeings,"
"the country of the foreign spoken language", "Animal
World", "Ecology", "Charity", "Friendship", "Famous
People", " The place where I live "," Travel "," Traditions " and others., the teacher has a wide opportunity
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to use the teaching speech situations for the formation
of speech skills, based on the life experiences of students, giving new knowledge, comparing the country's
culture with the English-speaking culture. Students enjoy drawing up travel brochures, creating advertisement, writing essays, newspaper articles, creating trips
- presentations, etc[2; 30p].
A pair work, a group work, an individual work are
very effective. Considering the forms of the work and
the type of tasks depend on the level of preparedness of
individual students, their psychological statement at the
time of operation, and so on. The teacher should be able
to vary. At the middle, and particularly at the senior
stages of teaching an effective method is a project
which very well shows the level of the formation of the
speech competence. The project involves the independent work of students, the ability to present the product,
defend it (the theme choice, the situation belongs to the
student, the teacher - assistant - coordinator).
One of the first of what we should take care of is
developing TSS in the reality of the situation. Many
TSS used at school the reality is achieved successfully.
For example, using these tasks: "Act out the dialogue
between the customer and a seller of clothing," or "Tell
me about the proposed trip." Students are required the
ability to imagine themselves in a role, as well as the
desire to participate in a kind of a game essential to
learn the foreign language. They must learn how to
come up with the content of an imaginary conversation.
They are closer to real communication of TSS, in which
the content of speech is not necessary to invent and do
not need to imagine themselves in someone else's role.
These are the tasks that the student faces to suggest the
use of his life experience. For example, it is suggested
to talk about his family or about their hobbies (free time
activities). These tasks are good because they are personal in nature and allow for a variety of content - one
has brothers and sisters, the other not, one loves to ski,
the other skate.
However, while the content of the speech is not
invented, the situation does not fully meet the conditions of real communication, as a reported information
is known there is no novelty, which could generate an
interest. The content is known not only to the person
who is reporting it, but also those who are listening students in the classroom know everything about each
other. However, in this case an emotional attitude can
be caused not with the content of the speech but with
the fact speech in the foreign language. This attitude is
typical for the initial phase of teaching, but it can not
serve as an incentive for advanced students[3].
The situation can be turned so that the conversation would be about a new student enrolled into the
class. Then questions about his hobbies will be more
justified, and it is advisable to instruct them to the students. If it is said that the new student - a foreigner, the
necessity of talking in the foreign language will be
arisen. Although such a situation is possible in the real
life, but in our case - it's still not the life, but a teaching
situation is: a foreign newcomer is imagined and somebody should think of his answers.
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Returning to the issue of the real TSS, we note that
bringing them closer to the real situations of communication, we can make it not only due to the vitality of the
situation, but also increasing the novelty of information, arousing interest in it.
Thus, organizing the classroom discussions of any
exciting events of schoolchildren, we can count on their
interest in the content of the conversation. For example,
the school held an evening (ball, competition), which
caused a mixed assessment. The teacher begins the lesson not with the current material, but with expressing
his attitude to this event: "I was at your party, I did not
like it, it was better last year. What do you think? "And
the teacher offers students to express their opinion. After two or three replicas teacher asks to speak of everybody and, if it is necessary to debate with each other. If
in the heat of discussion someone goes into the native
language, the teacher reminds them that they are at the
foreign language lesson and it is necessary to speak this
language; the teacher helps students with missing
words and expressions. Recall in passing that the
speech tasks should not be stopped to parse language
errors, they should be easily corrected. If any problem
persists, you should take it on a note and at the next
lessons to be learnt with the necessary exercises.
Such discussions succeed only if the teacher
knows well the students` interest and emotional attitude. There are many other more simple themes. For
example, the teacher says: "I would like to better the
equipment of our classroom. “What would you suggest?” Or “It seems that the management is going to organize an evening in the foreign languages. What
would you suggest to include to it? Who wants to participate?” Or “It is said that there will be a school club.
How do you imagine the school club?” [4; 55p]
When working on such tasks, students’ actions are
focused on the independent choice of lexicalgrammatical means and ways to create expressions and
assume an independent planning of the expression, a
justification of the design choice and explanation of the
solution of their position.
Modeling such situations is an effective tool of
communication at the lessons with students of different
ages in accomplishing by a teacher the following conditions:
• First – taking into consideration the individuality
of students.
• Second - lexical and grammatical materials
should be in accordance with the level of students participating in the TSS.

17
• Third - assuming the situationality of verbal behavior.
It is important to realize that discourses rarely perform a single communicative function (e.g., a thankyou note - phatic f., a weathercast read by a radio announcer - referential f., syntactic parsing - metalingual
f., etc.); rather, discourses combine more functions hierarchically, i.e., with one being dominating and others
supporting. For example, a conversational event at a
bus stop is principally a social encounter (greeting, addressing, enquiring about one´s general well-being, i.e.,
phatic f.) which may address particular aspects of the
immediate environment (weather, traffic, quality of bus
service, i.e., referential f.) and in which participants reveal their physical and mental states (mood, health, i.e.,
expressive f.). In politicians´ speeches (e.g., during an
election campaign) the conative function may dominate
(i.e., persuading the audience of the rightness of the
speaker´s conviction or attitude), while the persuasive
power is being enhanced by the use of special turns of
phrase, imagery, intonation (i.e., poetic f.)[5; ].
In conclusion, it should be noted that modeling situations of verbal behavior at the English lessons is an
aspect of the realization of a communicative approach
in teaching foreign languages at all stages of teaching
communication; in addition, it: contributes the formation of key competences; stimulates the speech activity of students; develops their dedication, an interest,
hardworking; It attaches to the cultural values of other
people.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен материал, касающийся психофизиологической структуры и особенностей профессиональных действий музыкантов в процессе игры на музыкальном инструменте. Обоснована необходимость формирования сложнокоординационных движений в процессе физического воспитания студентов музыкально-педагогических специальностей с целью повышения их профессиональной направленности в условиях вуза.
ABSTRACT
The paper presents material concerning the psycho-physiological peculiarities of the structure and activities
of professional musicians in the process of playing a musical instrument. The necessity of forming complex coordination of movements in the course of physical training of students of musical and pedagogical skills to enhance
their professional orientation in the conditions of high school.
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Введение. Сегодня приоритетной задачей физического воспитания студентов является не только
укрепление здоровья, но и развитие двигательных и
психических способностей, формирование двигательных умений и навыков для их положительного
переноса на будущую профессиональную деятельность. Поэтому необходимой составляющей подготовки будущих специалистов любой профессии является рационально организованная двигательная
активность в условиях обучения, вызывающая интерес и имеющая как оздоровительную, так и профессиональную направленность.
Проблема координации двигательных действий во время игры на музыкальном инструменте
– одна из главных в музыкальной педагогике. Точность пространственной ориентации рук зависит от
межмышечной и внутримышечной координации;
динамика и тембр звучания обусловлены точностью дифференцирования усилий и времени; метроритмическая сторона исполнения музыкального
произведения связана со статической и динамической выносливостью, точностью временных ощущений и скоростными характеристиками движений; чистота исполнения детерминируется свойствами психики и сенсорными системами
организма [4; 6; 8; 9]. При игре на клавишных,
струнно-смычковых и духовых инструментах движения рук и рабочая поза принципиально разные,
что предопределяет особенности мышечной деятельности. Рационально организованная координа-

ционная подготовка студентов музыкально-педагогических специальностей в процессе физического
воспитания с учетом музыкальной специализации
способствует более эффективному усвоению молодежью навыков игры на музыкальном инструменте
и предотвращению профессиональных заболеваний. Поэтому изучение структуры сложнокоординационных движений исполнительской деятельности является предпосылкой для формирования профессионально
направленного
содержания
физического воспитания студентов музыкально-педагогических специальностей
Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ Национального педагогического
университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев,
Украина).
Цель, задачи и методы исследования. Цель
работы – на основе анализа психофизиологической
структуры и особенностей сложнокоординационных движений исполнительской деятельности
обосновать содержание физического воспитания
будущих учителей музыки. Методы исследования –
обзор научно-методической литературы, теоретический анализ и синтез.
Результаты исследования. Игра на музыкальном инструменте обеспечивается слаженной
работой моторики, психики и сенсорных систем
специалиста. Исполнительская деятельность связана со сложными по технике и координацией движениями, требующими высокой точности. Рабочие
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движения музыкантов характеризуются значительным превышением количества стереотипных движений по сравнению с нормальными показателями
в единицу времени [5]. Ориентируясь на известную
теорию Н.А. Бернштейна, музыкально-исполнительская техника относится к самому высокому
уровню Е построения движений. Более глубокому
пониманию психофизиологической структуры исполнительской деятельности и сложных механизмов рабочих движений музыкантов в сложном координационном взаимодействия способствует теория функциональных систем П.К. Анохина. Схема
физиологического механизма управления отдельным двигательным актом исполнительской деятельности музыкантов подробно представлена описана в исследовании А.В. Тимошенко и Ж.Г. Деминой [2].
С точки зрения физиологии труда рабочие поза
и движения во время исполнительской деятельности осуществляют управление музыкальным инструментом, их конкретные характеристики определяются видом музыкального инструмента и морфофункциональными особенностями исполнителя
в системе «человек+ инструмент».
С точки зрения биомеханики двигательная
структура исполнительской деятельности отражена
закономерностями взаимосвязи движений в пространстве и времени, силовых взаимодействий частей тела с музыкальным инструментом, которые
соответственно составляют кинематическую и динамическую структуры в системе движений.
Е.Н. Федорович и Е.В. Тихонова заметили, что
согласно классификации свойств движений
С.Л. Рубинштейна, к основным характеристикам
исполнительских движений можно отнести:
1) скорость (нажатие клавиш, движение
смычком, переборы струн и т.д.);
2) силу (нажатие смычка на струну, растяжения меха баяна и т.п.);
3) темп (частота движений за промежуток
времени, которая зависит не только от скорости, но
и от интервалов между движениями);
4) ритм (временной, пространственный и силовой);
5) координированность (одновременное выполнение различных движений разными частями
тела);
6) точность мелких локомоций;
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7) пластичность и свобода движений [7].
С точки зрения психологии профессиональной
деятельности Е.П. Ильина, психомоторная структура движений во время игры на музыкальном инструменте обеспечивается пространственной, силовой и временной точностью движений, скоростью
движений и силовой выносливостью, двигательной
памятью [3]. Так, пространственная ориентация
обеспечивает точность постановки рук, временная
точность, силовая выносливость и скорость движений влияют на темп, метроритмическую сторону
музыкального произведения и чистоту звука, от регулирования усилий зависят сила звука и некоторые параметры его качества - динамика и тембр.
Логико-аналитический подход к представлению психофизиологической природы исполнительской деятельности, изучение содержания и механизмов игры на музыкальном инструменте с позиции физиологии, психологии и биомеханики
позволили определить структуру профессиональных движений музыкантов (табл. 1).
Характер движений музыканта отражает функциональное содержание исполнительской деятельности и связанные с ним специфические особенности рабочих действий. Психофизиологическая
структура профессиональных движений музыкантов раскрывает характеристики факторов, обеспечивающих выполнение рабочей позы и рабочих
операций в условиях мышечной деятельности.
Система профессиональных движений музыканта состоит из статической и динамической составляющей и соответственно включает
исходное положение и рабочие операции в
условиях исполнительской деятельности. Учитывая представление А.В. Бримака, исполнительский
аппарат музыканта представляет собой часть
опорно-двигательной системы, состоящей из пассивной части – костных звеньев и активной – мышц
[1]. Моторный компонент обеспечивает внешнюю
сторону исполнительской деятельности, тогда как
физиологический компонент – ее внутреннюю сторону.
Моторный компонент профессиональных движений музыканта включает совокупность психомоторных, сенсомоторных и двигательных показателей, обеспечивающих мышечную деятельность и
участвующих в выполнении координированных
движениях при музицировании.

Псхоэмоци- Физиологиональный ческий комкомпонент
понент

Моторный компонент
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Таблица 1
Психофизиологическая структура профессиональных движений музыкантов
Исходное положение
Рабочие операции
Рабочая поза
Постановка рук
(посадка или
относительно
Сопутствующие
Исполнительские движения
стойка музымузыкального
движения
канта)
инструмента
Скорость зрительномоторных реакций
Частота движений
Статическая силовая выносливость
Динамическая силовая выКоординированносливость
ность движений
Координированность движеПространственТочность воспроизний
Статическая синая
ведения временных
Чувство ритма
ловая вынослиориентация
параметров движеТочность воспроизведения
вость
Способность
ний
временных параметров двиСтатическое
произвольного
Чувство ритма
жений
равновесие
расслабления
Пластичность СпоПространственная
мышц
собность произвольориентация
ного расслабления
Точность дифференцировамышц
ния мышечных усилий
Пластичность Способность
произвольного расслабления
мышц
Координационная выносливость
Осанка
Мышечный тонус
Осанка
Постановка правильного дыхания
Мышечный тонус
Внутримышечная и межмышечная координация
Двигательная память
Психоэмоциональная стойкость
Внимание
Память

Так, статическая силовая выносливость и статическое равновесие обеспечивают устойчивость
рабочей позы музыканта; пространственная ориентация рук и способность к произвольному расслаблению мышц – правильную постановку рук на музыкальном инструменте; скорость зрительномоторных реакций, частота движений, статическая
силовая выносливость, динамическая силовая выносливость, координированность движений, чувство ритма, точность воспроизведения временных
параметров движений, пространственная ориентация, точность дифференциации мышечных усилий,
пластичность, способность к произвольному расслаблению мышц и координационная выносливость влияют на техническую сторону игры на музыкальном инструменте – осуществление исполнительских
движений;
координированность
движений, точность воспроизведения временных
параметров движений, чувство ритма, пластичность и способность к произвольному расслаблению мышц формируют сопутствующие движения
музыкантом в условиях рабочих операций.

А.В. Бирмак предлагает рассматривать исполнительский аппарат как единую кинематическую
цепь, звенья которой связаны между собой и включают мышцы, связки и кости с их суставами, мера
подвижности которых определяется степенями свободы [1]. В сложнокоординационных исполнительских движениях музыкантов-инструменталистов
участвуют плечевой пояс, предплечья, кисти и
пальцы. В сопутствующих движениях в определенной степени участвует весь корпус (наклоны, покачивания, ритмические движения ногами, изменение позы во время игры). Плечевой пояс в зависимости от музыкальной специализации создает
опору для музыкального инструмента (аккордеон,
скрипка и др.) и движений руками (фортепиано, гитара, духовые инструменты). Движения в плечевых
суставах осуществляются совместными усилиями
мышц плеча, спины и груди. Плечо направляет и
регулирует подъем, опускание и ротацию предплечья и кисти при движении со смычком или растяжение мехов аккордеона, осуществляет перенос
рук во время манипуляций с клавиатурой или струнами, поддерживает руку в мелких локомоциях.
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Анатомическая особенность запястья создает возможности для гибких и эластичных движений кисти, способствует их пластичности, обеспечивает
единство и взаимосвязь в мелкой моторике пальцев. В рабочих операциях музыканта участвуют
различные группы мышц, изолированные действия
отдельных мышц не встречаются.
Каждое движение или его изменение в любой
части исполнительского аппарата музыканта вызывают в других его частях, близких или отдаленных,
реактивные (сопутствующие) движения, которые,
как правило, повторяют ритмическую структуру
основных. Взаимосвязь основных и сопутствующих движений обусловлена согласованностью деятельности систем, задействованных в рабочих операциях.
В условиях игры на музыкальном инструменте
меняется поза исполнителя, дополнительно включаются в движение туловище, голова, плечевой
пояс и ноги. Однако каждое сопутствующее исполнительское движение должно быть свободным,
удобным, экономичным и художественно необходимым, иначе оно лишнее. К последним можно отнести чрезмерные повороты плеч, слишком высокий подъем пальцев, чрезмерный наклон туловища
к инструменту, сильное отведение локтя, слишком
энергичные махи головой и т.д.
Двигательная система исполнительской деятельности регулируется и координируется нервной
системой и находится в тесном взаимодействии с
другими функциональными системами – кровообращением, дыханием, обменом веществ и т.д., поэтому управление ею осуществляет физиологический компонент. Осанка музыканта определяет
непринужденность рабочей позы и обеспечивает
правильную постановку рук, обеспечивает свободу
движений плечевого пояса, оказывает влияние на
работу органов дыхания. Высокое положение головы и правильная осанка позволяют сохранять
устойчивость посадки и дает возможность наклоняться и поворачиваться в разные стороны. Правильная осанка при положении стоя позволяет сохранять длительное время устойчивую позу и держать инструмент.
Важным фактором, влияющим на функции
двигательного аппарата в условиях игры на музыкальном инструменте, является мышечный тонус,
причем даже для мышц, находящихся в состоянии
покоя. При выполнении рабочих операций в условиях напряжения мышцы сокращаются, при расслаблении – восстанавливается их нормальная
длина. Игровой аппарат музыканта обеспечивается
работой мышц-синергистов и мышц-антагонистов.
Статические напряжения возникают при длительном удержании музыкального инструмента, при
этом сокращение их не чередуется с расслаблением. В результате рабочие мышцы приходят в состояние устойчивой фиксации - так называемого
«зажима» [1].
Сложная координационная структура исполнительных движений построена на восприятии и
анализе музыкантом собственных движений, нали-
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чии образов, динамических, временных и пространственных характеристик движений в сложном взаимодействии. Управление мышечной деятельностью музыкантов обеспечивается совокупностью
нервно-мышечных механизмов - внутримышечной
и межмышечной координации. Внутримышечная
координация осуществляет синхронное управление
подвижными единицами, а межмышечная координация - взаимодействие мышц или мышечных
групп, участвующих в двигательных действиях.
Внутримышечная и межмышечная координация
участвуют в физиологических механизмах проявления двигательных способностей - силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости.
В структуру исполнительской деятельности
музыканта входит правильное дыхание, что особенно важно для игры на духовых музыкальных инструментах наряду с особой работой мышц губ и
лица, координированными движениями пальцев и
специфическими движениями языка. Особенностью правильной постановки дыхания духовиков
является быстрый вдох и медленный выдох.
Двигательная память лежит в основе исполнительской деятельности. Так, двигательная память
музыканта обеспечивает качественную сторону исполнения музыкального произведения. Слуховомоторная память обеспечивает запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений, которое проверяется слуховой сферой. Двигательная
(мышечная) память лежит основе исполнительской
деятельности, поскольку вся техника игры на музыкальном инструменте построена на динамических
стереотипах - определенной системе чередования
процессов возбуждения и торможения, основанной
на двигательных навыках.
Если моторный и физиологический компоненты обеспечивают практическую сторону игры
на музыкальном инструменте, то исполнительскую
надежность определяет психоэмоциональный компонент, в частности внимание (объем, устойчивость, концентрация, переключение), память
(объем и точность) и нервно-эмоциональная устойчивость. Внимание и память оказывают влияние на
точность исполнения музыкального произведения,
а также участвуют в координации рабочих операций. Психоэмоциональная устойчивость исполнителя обеспечивает качество игры. Так, перевозбуждение может проявиться в невольном изменении
силы или темпа звука, или же в скованности движений. Для правильной деятельности нервно-мышечного аппарата необходимо, чтобы в звене «возбуждение-торможение» сохранялся точный ритм, который
является
основой
согласованности
(координации) в исполнительской деятельности.
Техника игры на музыкальном инструменте
составляет согласованную систему движений, позволяющую манипулировать им при исполнении музыкального произведения. Исполнительская техника игры базируется на основе четкой периодизации процессов напряжения и расслабления,
включает движения плечевого пояса предплечий,
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кистей и пальцев, отличающиеся точностью, определенной метроритмической структурой и пластичностью, а также разной частотой локомоций и приложенными усилиями. Основу техники игры на духовых
инструментах
также
составляет
согласованность дыхания и манипуляций верхних
конечностей музыканта.
Техника игры на различных музыкальных инструментах принципиально отличается по структуре мышечной деятельности и функциональной
специфике [8; 9]. Кроме того, каждому музыканту
присущи характерные, индивидуальные особенности движений, отличающие его технику игры и зависящие от морфофункциональных и психофизиологических особенностей развития его организма,
свойств его нервной системы, эмоциональности и
подготовленности.
Однако в исполнительской деятельности существуют общие двигательные акты, которые составляют систему сложнокоординационных движений. Механизм исполнительской деятельности заключается в согласованности, точности и
одновременности этих движений и определенных
пространственных, временных и силовых ритмах,
которые постоянно изменяются.
Выводы. В основе идеи формирования сложнокоординационных движений музыкантов в процессе занятий физическими упражнениями лежат
закономерности положительного переноса двигательных навыков и качеств з физической на профессиональную деятельность, закономерности
адаптационных (приспособительных) изменений в
моторике исполнителя под действием систематических физических нагрузок подобной структуры, локализации и направленности.
Изучение структуры сложнокоординационных
движений музыкантов обусловлено важностью
упорядочения физиологических механизмов построения рабочих операций и возможностью их
усовершенствования с помощью физических
упражнений. Дифференциация физических нагрузок в процессе физического воспитания будущих
педагогов-музыкантов на основе особенностей мы-
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шечной деятельности при игре на конкретном музыкальном инструменте позволит реализовать закономерности положительного переноса навыков и
качеств, а также обеспечить кумулятивный эффект.
Перспективой дальнейших исследований
является изучение возможностей повышения эффективности физического воспитания будущих
учителей музыки средствами аквафитнеса.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности дифференциации физических нагрузок школьников 11-15
лет с нозологиями на уроках физической культуры. Изложены материалы собственных исследований по
состоянию здоровья детей, определены их морфофункциональные, соматотипологические показатели,
уровень физического здоровья по методике Апанасенка. Описаны результаты анкетирования учащихся с
целью определения мотивационного состояния к занятиям и экспертного опроса учителей по вопросам
организации уроков по физической культуре. Обоснована эффективность применения дифференцированного обучения физических упражнений школьников с нозологиями как действенный способ сохранения
их здоровья.
ABSTRACT
This article describes the features of differentiation of physical activity students 11-15 years nosologies at
physical training lessons. Set out materials on their own research of the health of children identified by their morphological and functional, somatotypological indicators, the level of physical fitness by Apanasenko procedure.
The results of the survey of students to determine the motivational state of their studies and expert survey of
teachers on the organization of the lessons of physical culture. The efficiency of use of the differentiated training
exercise with students nosologies as an effective way to preserve their health.
Ключевые слова: дифференциация, нозологии, физическая культура, физические нагрузки, школьники, здоровье.
Keywords: differentiation, nosologies, physical education, physica l activity, students, health.
По данным ВОЗ состояние здоровья детей является одной из наиболее актуальных проблем во
всем мире. Ее важность во многом обусловлена
прогрессирующим ухудшением состояния окружающей среды. Организм ребенка, находящегося в
процессе развития, в большей степени подвергается воздействию как благоприятных, так и неблагоприятных факторов, более быстро и остро реагирует на изменение окружающей среды.
Глобальные экологические проблемы, экономические и общественно-культурные проблемы,
безразличное отношение к физической культуре и
спорту лишают человека самого ценного - здоровья. Хотя наше государство уделяет большое внимание физическому воспитанию нации. Как свидетельство этого внимания, принятая 12 сентября
1998 Целевая комплексная программа «Физическое
воспитание-здоровье нации». Она предусматривает
конкретные меры по внедрению физической культуры в повседневную жизнь и быт населения Украины, как средства улучшения и укрепления здоровья. Однако, статистика состояния здоровья школьников, в частности, подросткового возраста сегодня
достаточно неутешительная.
По данным Министерства здравоохранения в
50% школьников наблюдаются функциональные
нарушения различных систем организма, а в 42% различные хронические заболевания. В первый
класс вступают лишь 27% здоровых детей. Остается высокий уровень общей заболеваемости детей,
который за последние годы вырос более чем на
20%. Этому способствуют рост и распространение

гиподинамии, резкое ухудшение экологии, увеличение стрессовых ситуаций, низкий уровень медицинской помощи, осложнения учебных программ,
недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов по данной проблеме. Наибольший процент занимают болезни сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и иммунной систем, а
также нарушения функции опорно-двигательного
аппарата. Все это приводит к снижению активной
жизнедеятельности человека, сокращение продолжительности жизни и вызывает беспокойство за будущее нации.
Заболеваемость детей, не занимающихся физическими упражнениями на 24% выше, чем у детей,
которые регулярно посещают занятия по физической культуре. У детей четко прослеживаются неблагоприятные тенденции параметров физического
развития: снижение темпов роста, дефицит морфологических и отставание функциональных показателей от возрастных норм, повышение уровня общей заболеваемости и т.д. [3, с 52].
По данным Украинского института социальных исследований среди подростков здоровыми
можно считать лишь 20%. Кроме того, уже в
начальной школе каждый 3-4 ребенок имеет различные отклонения в состоянии здоровья, а в основной школе этот показатель значительно возрастает и только 25% выпускников общеобразовательных учебных заведений можно отнести к разряду
здоровых людей [2, с. 32].
Итак, на сегодняшний день проблема состояния здоровья школьников 11-15 лет с нозологиями
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является весьма актуальной и требует повышенного внимания со стороны специалистов, ученых
данной сферы и поиска новых методик для решения
этого вопроса.
Цель исследования - провести анализ литературных источников и статистических данных по заболеваниям учеников 11-15 лет, определить особенности дифференциации физических нагрузок
школьников с нозологиями на уроках физической
культуры.
Методы исследования - анализ литературных
источников, анкетирование, экспертный опрос,
морфофизиологические измерения и функциональные пробы для определения показателей физического состояния, соматоскопия для визуальной
оценки соматотипологических статуса.
На современном этапе развития украинского
общества большое значение приобретает поиск новых путей позитивного влияния на улучшение физического развития школьников 11-15 лет, особенно, нозологиям и формирования у них ценностного отношения к собственному здоровью.
В последнее время в связи с увеличением умственной деятельности, активизацией творческой
работы уровень здоровья детей резко ухудшается,
поэтому, сегодня, остро встал вопрос о внедрении в
повседневную жизнь учащихся физической культуры. Научными деятелями давно доказано, что систематическое выполнение физических упражнений способствует эффективному восстановлению
не только физических, нервно-психических возможностей организма, но и повышает умственную
работоспособность, способствует улучшению успеваемости школьников [1, с. 45].
Реальности сегодняшнего дня указывают на
то, что длительное время наблюдается устойчивая
тенденция к снижению уровня здоровья населения
Украины. По данным государственных учреждений и различных ученых, в настоящее время каждый пятый ребенок рождается с отклонениями в состоянии здоровья; у 90% школьников диагностируют различные заболевания. Существенно
возросло количество нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Резко «молодеют» хронические болезни сердца, гипертония, неврозы, остеопороз, артрит, ожирение и т.д. [3, с. 68 ].
С целью изучения современного состояния
проблемы исследования и определения особенностей дифференциации физических нагрузок школьников с нозологиями было проведено экспертный
опрос и анкетирование. Среди учеников 11-15 лет с
отклонениями в состоянии здоровья было проведено анкетирование с целью определения соответствия содержания уроков физической культуры интересам, потребностям и возможностям школьников, а также изучение мотивации подростков к
двигательной активности. Анкетирование проводилось в школах Винницкой, Черниговской, Сумской,
Полтавской, Львовской областей и школах г.. Киев
общим количеством 217 человек. Для этого были
разработаны соответствующие анкеты, которые содержали 14 вопросов для учеников и 11 вопросов
для учителей физической культуры.
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Результаты исследования позволили получить
информацию о мотивационном состоянии школьников, физкультурно-спортивных интересов, выявления и анализа причинно-следственной связи
между субъективной оценкой содержания уроков
физической культуры и успешностью обучения физических упражнений.
Нами также был проведен экспертный опрос
среди учителей физической культуры, целью которого было обобщение опыта практической работы
по физическому воспитанию учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, изучение наличия знаний, методических умений и практических навыков
обучения физическим упражнениям учащихся с нозологиями, определение особенностей организации
и методики преподавания предмета «Физическая
культура» для учащихся с ослабленным здоровьем.
В опросе приняли участие 22 респондента из 10
средних общеобразовательных учебных заведений.
Обработав данные с помощью методов математической статистики, мы получили следующие
результаты: мотивация детей к занятиям физическими упражнениями в 5 классе составила 35,2% у
мальчиков и 39% у девочек; в 6 классе - 48,3% у девушек и 49% у мужчин; в 7 классе - 60% мальчики
и 40% девочки; в 8 классе наблюдается ухудшение
показателей как у мальчиков так и у девочек 28, 6%
и 30,2% соответственно; в 9 классе только 25% девочек проявляют интерес к занятиям физической
культурой и 27,5% мужчин.
Кроме того, анализ полученных данных показал, что большинство школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья (76%) не заинтересованы в содержании уроков по физической культуре и лишь 23% учащихся имеют спортивнофизкультурные интересы: занимаются самостоятельно, выполняют домашние задания, посещают
спортивные кружки.
По результатам экспертного опроса можно
утверждать, что большинство учителей физической
культуры (85%) имеют соответствующие методические знания и практический опыт в работе с учащимися, имеющими нозологические проявления.
Однако почти (90%) опрошенных отмечают несоответствие условий для занятий с детьми, имеющие
заболевания, и недостаточно новейших программ
разработанных для занятий физической культурой
не только с учетом нозологий, но и индивидуальных, морфофизиологических и психосоматотипологичних показателей.
В ходе исследования нами было определено
факторы, которые влияют на успешность процесса
обучения физических упражнений школьников,
имеющих нозологические проявления: показатели
физического здоровья - проводилась методика Апанасенко. Анализ результатов измерения морфофункциональных показателей учащихся в 5-9 классах с нозологиями подтверждает общую проблему
неудовлетворительного состояния их физического
здоровья.
Данный факт, по нашему мнению, вызван, несовершенством программы по физической культуре для школьников с нозологиями, которая бы
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учитывала дифференциацию физических упражнений не только за болезнями, но и с учетом соматотипологических, морфофункциональных и психофизиологических особенностей учащихся 5-9 классов.
Уровень физического здоровья и успешность
физической деятельности школьников в основном
зависит от индивидуальных способностей, определяются психофизиологическими показателями развития организма [4]. Психофизиологические характеристики организма школьников 11-15 лет с отклонениями в состоянии здоровья обусловлены
свойствами нервных процессов, особенностями
развития психики, моторики и сенсорных систем.
Нами было проведено диагностику психофизиологических особенностей развития организма школьников-подростков с нозологиями, которые условно
можно разделить на следующие группы:
• моторные психомоторные показатели (сила
кисти, теппинг-тест, ощущение силовых параметров движений - точность воспроизведения половины и четверти собственных мышечных усилий,
ощущение временных параметров движений - точность воспроизведения длинных (10 с) отрезков
времени, ощущение пространственных параметров
движений;
• скорость сенсомоторных реакций - реакция
на движущийся объект; особенности нервно-психических процессов психическая устойчивость, характеристики внимания - объем, распределение, переключение, свойства памяти - уровень развития
кратковременной зрительной памяти.
Кроме определения показателей соматического здоровья и психофизиологических характеристик в ходе эксперимента нами было проведено
компьютерное тестирование для определения нозологий у детей. На основе данного тестирования сделано анализ и дифференциацию изучаемых по болезням, что необходимо учитывать при дифференциации физических нагрузок на уроках физической
культуры.
В результате мы получили следующие данные:
заболевания опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиотическая осанка, нарушение
осанки) - 67,2%, желудочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит, панкреатит, холецистит) - 21,2%,
болезни дыхательной системы (бронхит, гайморит,
бронхиальная астма) - 5,1%, заболевания сердечнососудистой системы (аритмия, врожденный порок
сердца) - 3,2% и нервной системы (гипертония, гипотония ВСД).
Таким образом, сравнительный анализ особенностей соматического здоровья, психофизиологического развития организма школьников 11-15 лет
с отклонениями в состоянии здоровья и норм аналогичных показателей для здоровых детей позволил получить информацию о преимуществах и недостатках физического, психического здоровья детей-подростков.
Так, что касается моторных, психомоторных и
сенсомоторных показателей, то скорость зрительно-двигательных реакций, способности к точ-
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ному воспроизведению специализированных параметров движений (пространства, времени и мышечных усилий) имеют недостаточный уровень развития. По развитию психических, то недостатки
имеют свойства внимания, в частности ее объем,
распределение и переключение.
Именно поэтому особое место при реализации
задач физического воспитания занимает работа с
детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Они отличаются низкими показателями сопротивляемости организма, чаще заболеваниями, длительным течением болезни, низкий уровень физической подготовленности.
Неопределенность самой системы организации уроков физической культуры учащихся с отклонениями в состоянии здоровья вызывает определенное беспокойство. Подходы, практикуемые в
этой системе, в частности, проведение совместных
занятий со здоровыми детьми под руководством
одного учителя, занятия учащихся с нозологиями
на общих уроках или вообще, освобождение их от
занятий физическим упражнениями оказываются
необоснованными и неэффективными.
Поскольку таким детям можно и нужно заниматься двигательными действиями и выполнять оптимальные для них физические нагрузки, ведь
научные исследования доказывают положительное
влияние активной деятельности на состояние здоровья детей. Кроме того, совместные занятия под
руководством одного учителя не принесут желаемого результата, потому что он вынужден будет
распределять свое внимание на большое количество детей [4, с. 20].
Одной из эффективных методик является использование дифференциации физических нагрузок на уроках физической культуры. О эго важности и значении указывали в своих работах известные педагоги и ученые такие как: Ж.Ж. Руссо, К.Д.
Ушинский, Я.А. Коменский. Существенный вклад
в развитие данной проблемы сделали: И.М. Чередовать, Е.С. Рабунскому, И.Е.Унт, С.У. Гончаренко,
А.И. Бугаев, М.И. Бурда и др. Также в последние
годы проблеме дифференциации нагрузок уделяют
все большее внимание представители отрасли физического воспитания (В. Арефьев, В. Кротов, О.
Сугоняко, А. А. Безкопильний, А. В. Кузьмин А. В.
Фурман) . Как компонент управления обучения, во
время которого ученики делятся на группы по общим психическими особенностями, дифференцированный подход рассматривается в трудах В.В.
Веселовой, Т.И. Дейниченко, Т.Ю. Круцевич, О.В.
Скалий. О влиянии дифференцированного подхода
на развитие физических качеств указывали в своих
исследованиях Н.А. Огановська, А.В. Цьось и др.
[1, с. 15]
Необходимость дифференциации физических
нагрузок с учетом нозологического разделения на
группы обусловлено тем, что каждое заболевание
имеет свои особенности и непосредственно влияет
на подбор содержания физических упражнений,
методов, средств и форм обучения физических
упражнений. Поэтому разработка и внедрение методики дифференцированного обучения на уроках
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физической культуры школьников 11-15 лет с нозологиями является одним из эффективных путей решения данной проблемы.
Анализ литературных источников и научных
трудов отечественных и зарубежных ученых показал, что дифференциация физических нагрузок у
школьников 11-15 лет с нозологиями на уроках физической культуры требует дальнейшего совершенствования, а необходимость повышения оздоровительной направленности содержания занятий и рационального дозирования физических нагрузок
требует дифференциации не только по медицинским показателям, но и по индивидуально-типологическими особенностями морфофункциональных
показателей школьников одного возраста и пола.
Кроме того, результаты исследования указывают,
что показатели физического здоровья детей достаточно низкие. Поэтому научного обоснования и совершенствования требует разработка учебной программы по предмету «Физическая культура» для
учащихся 5-9 классов с отклонениями в состоянии
здоровья, в основе которой является учет мировых
концепций здоровья, современных аспектов повышения психофизических кондиций подростков, а
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также формирование основ здорового образа
жизни.
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АННОТАЦІЯ
Автором обґрунтовуються педагогічні умови формування культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Подано визначення «педагогічні умови», під якими розуміється необхідний і достатній комплекс об’єктивних обставин освітнього процесу у вищих навчальних
закладах, від яких залежить ефективність підготовки до безпеки життя і професійної діяльності та формування культури безпечної життєдіяльності майбутнього фахівця соціономічних спеціальностей. Для
формування культури безпечної життєдіяльності таких фахівців визначені педагогічні умови: представлення ідеї безпечної життєдіяльності як наскрізної лінії у структуруванні змісту дисциплін з безпеки; прагматична орієнтація змісту й навчальної діяльності студента; практична перевірки та використання у власному досвіді засвоєної інформації під час навчально-виховного процесу дисциплін про безпеку людини.
ABSTRACT
The author substantiates pedagogical conditions of formation of culture of safe life and activity of the future
socionomic specialties experts. It is proposed the definition of "pedagogical conditions". They are understood as
a necessary and sufficient set of objective circumstances of the educational process in higher educational institutions, which determine the effectiveness of training to safe life and professional activity, and build a culture of safe
life and activity of the future socionomic specialties expert. To build a culture of safe life and activity such professionals determined pedagogical conditions: the idea of representation as a safe life through the line in structuring
the content of the safety disciplines; pragmatic orientation of content and learning activities of the student; practical
testing and use in their own experience assimilated information during the educational process of the disciplines
of human safety.
Ключові слова: культура безпечної життєдіяльності, соціономічні спеціальності, педагогічні умови.
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Питання безпеки і захисту особистості, колективу, соціуму у повсякденні, під час трудової діяль-

ності та в різних надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного, воєн-
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ного характеру потребує втручання науковців різних галузей для забезпечення гідного рівня
існування людини як в Україні, так і у світі в
цілому. Особливу увагу слід приділити підготовці
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей
до безпеки життя і професійної діяльності та формуванню в них культури безпечної життєдіяльності
як якості, що окреслює таку підготовленість. Серед
спеціальностей соціономічного профілю науковці
зазначають професії, що опікуються і контактують
з іншими людьми: педагоги, лікарі, юристи, менеджери, державні службовці, психологи, соціальні
робітники, журналісти, політологи тощо. Отже,
спектр соціономічних професій охоплює велику
кількість спеціальностей, які потребують ретельної
підготовки до безпеки життя і професійної діяльності для забезпечення як власної безпеки, так і безпеки тих, кому вони допомагають, виховують, захищають та ін. Така підготовка може реалізовуватись при певних педагогічних умовах формування
культури безпечної життєдіяльності.
У педагогічних дослідженнях оперують поняттям «педагогічна умова», яке визначається вченими
як сукупність заходів, спрямованих на підвищення
ефективності педагогічного процесу (К. Єфіменко,
М. Д. Джанібекова, І. А. Ільїна, Л. П. Качалова,
Є. В. Коротаєва, І. В. Макрушина, Н. Ю. Посталюк,
Л. А. Сорокіна, А. Г. Тулегенова, Н. М. Яковлєва та
ін.). Педагогічні умови визначались ученими щодо
формування організаторської культури у майбутніх
менеджерів (Л. М. Базавлуцька), формування професійної культури у майбутнього соціального
робітника (Н. А. Бочарнікова), формування духовно-ціннісної сфери особистості студентів
(К. А. Єфіменко), формування екологічної свідомості у майбутніх учителів безпеки життєдіяльності (І. В. Макрушина) та інші. Проте, педагогічні
умови формування культури безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців групи соціономічних
спеціальностей не були предметом окремого дослідження.
Мета статті є обґрунтувати педагогічні умови
формування культури безпечної життєдіяльності у
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
Для досягнення поставленої мети вирішувались
наступні завдання: визначити поняття «педагогічні
умови» та представити власні педагогічні умови
щодо формування культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
Для коректного виявлення, обґрунтування та
представлення педагогічних умов, за яких ефективним буде підготовка до безпеки життя і професійної
діяльності та формування культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей, розглянемо визначення, що пояснюють поняття «педагогічні умови» у сучасній
науці.
У філософських словниках «умова» визначається через відношення предмета до оточуючих
його явищ, без яких він існувати не може. У тлумачному словнику під «умовою» розуміється «обставина, від якої що-небудь залежить; обстановка,
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в якій відбувається щось» [21, с. 588]. У психології
умови розглядаються як сукупність явищ зовнішнього і внутрішнього середовища, які ймовірно впливають на розвиток конкретного психічного явища,
причому цей вплив опосередкований активністю
особистості [22]. З точки зору педагогіки, «умова –
це сукупність зовнішніх обставин, в яких протікає
навчальна діяльність, і обставини життєдіяльності
її суб'єкта» [28, с. 398]. Виявлення умов у філософському розумінні має сенс по відношенню до предмета, явища, процесу або системи, тому що в даному випадку вони розглядаються стосовно
існування, функціонування і розвитку того чи іншого предмета, явища, стану Таким чином, умови,
складають зовнішнє по відношенню до суб'єкта середовище, яке забезпечує його життєдіяльність і
функціонування [3].
Н. Боритко під педагогічною умовою розуміє
«зовнішню, в тій чи іншій мірі сконструйовану педагогом обставину, яка істотно впливає на перебіг
процесу, передбачає, але не гарантує результат» [7,
с. 88]. У роботі А. Я. Найна, під педагогічною умовою розуміється: «Сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених у дослідженні
завдань» [18, с.153]. Р. Г. Гурова зазначає: «все те,
від чого залежить інше»; «середовище, обстановка,
в якій знаходяться предмети і без якої не можуть
існувати предмети, явища» може розумітися як педагогічна умова [10]. Як сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх
впливів, що впливають на фізичний, моральний,
психологічний розвиток людини, її поведінку, виховання і навчання розуміють педагогічні умови
З.М. Явгільдіна та Л.П. Єфімова [35].
Крім означеного, нами поділяється точка зору
О.Ю. Нікітіної [20], Н.Ю. Посталюк [24], Н.В.
Насурової [19] та ін. про те, що «педагогічні умови»
– це й взаємопов'язана сукупність заходів, що
здійснюються в освітньому процесі вищої школи, в
нашому дослідженні – для успішної підготовки до
безпеки життя і професійної діяльності та формування культури безпечної життєдіяльності. Це
визначення є найбільш продуктивним, оскільки в
його основу закладено досягнення студентів як кінцевий результат впливу умов.
Отже, під педагогічними умовами ми розуміємо необхідний і достатній комплекс об’єктивних обставин освітнього процесу у вищих навчальних закладах, від яких залежить ефективність
підготовки до безпеки життя і професійної діяльності та формування культури безпечної життєдіяльності майбутнього фахівця соціономічних
спеціальностей як якості, яка окреслює таку підготовку.
Культура безпечної життєдіяльності формується у нашому дослідженні під час навчальноговиховного процесу вищого навчального закладу з
професійно-орієнтованих дисциплін про безпеку
людини для освітнього ступеня «бакалавр» (Безпека життєдіяльності – БЖД, Основи охорони праці
– ООП). Педагогічні умови, які забезпечують цей

28
процес, зумовлюються специфікою навчання у
вищому навчальному закладі та особливістю феномена, який формується.
Аналіз типових програм з дисциплін про безпеку людини продемонстрував відсутність інформації про значення, сутність, шляхи формування
культури безпечної життєдіяльності, а зміст, закладений типовими програмами, потребує доповнення
та актуалізації в контексті феномена КБЖД.
Обґрунтуємо першу педагогічну умову через наукові положення та розробки психологів, педагогів,
філософів та інших учених. Сьогодні на рівні нормативно-правового законодавства введено чи мало
документів, які регламентують поведінку людей,
уповноважених осіб у небезпечних ситуаціях, наведено безліч літератури, методичних вказівок та інструкцій щодо забезпечення безпеки на робочому
місці, у побуті, довкіллі, під час небезпек та при їх
загрозі. Проте, ані література, ані законодавство не
дають можливості населенню (від дошкільного віку
до старших поколінь тощо) усвідомити важливість
питань безпеки. Виникає необхідність вивести ці
питання на рівень індивідуальної цінності кожної
конкретної та окремої людини, надати їм особистісний сенс, який реально впливає на свідомість
та поведінку. Вивчення питань безпечної життєдіяльності здійснювати через усвідомленість навчання.
Звернемось для цього до сучасної теорії сенсу
та сенсоутворення. У психолого-педагогічних дослідженнях, присвячених проблемі сенсоутворення, можна виділити наступні основні напрямки,
які розглядають проблему смислових ініціацій в
студентському віці:
– дослідження проблеми виведення знань на
особистісно-смисловий рівень (В.В. Знаков, Ю.М.
Шор, В.П. Зінченко);
– Вивчення питання про співвідношення мотиву і мети навчальної діяльності (А. Н. Леонтьєв і
його послідовники);
– Вивчення форм існування особистісного
сенсу (Д.А. Леонтьєв, В.Е. Мільман);
– Дослідження особистісного сенсу як педагогічного чинника (І.В. Абакумова, В.Т. Фоменко);
– розробка технологій спрямованої і опосередкованої трансляції сенсів у навчальному процесі (І.
Абакумова, Л.Ц. Кагермазова).
У роботах О.М. Леонтьєва сенс інтерпретується як узагальнення з точки зору потреби або
мотиву, а безпосереднім сенсоутворювальним фактором
виступає
мотив
діяльності
[16].
О. М. Леонтьєв [16, с.278] вказує на те, що сенс виступає в свідомості людини як те, що безпосередньо відображає і несе в собі його власні життєві
відносини». В якості однієї з основних характеристик сенсу О.М. Леонтьєв визначає його
нестійкість, схильність до змін. Особистісний сенс
відбивається в зовнішньому світі через діяльність
суб'єкта. Так, діяльність спрямовується особистісним сенсом в зіткненні з реальним предметом. Сенс сам по собі не може зв'язати свідомість з
зовнішнім світом; реально цю функцію виконує
діяльність, яка хоч і спрямовується сенсом, однак
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здійснюється реально в зіткненні з предметом в
його об'єктивних і стійких властивостях і
змінюється відповідно до реального предмета і реальними властивостями. Особистісний сенс це сполучна ланка між свідомістю і діяльністю [17].
Особистісні сенси виникають в результаті
взаємодії людини (що розуміється як відкрита система, яка саморозвивається і самоорганізується) з
її середовищем. В силу цього сенси виступають в
якості динамічних поза-чуттєвих системних якостей, які фіксують відповідність явищ і предметів з
поточними станами людини, її запитами і очікуваннями, зверненими в світ. Ось ці надчуттєві якості
предметів (сенси і цінності) і «зчитують» емоції.
Сенси можна розглядати як своєрідний відгук світу
на ці запити, а емоції виступають у функції того, що
забезпечує сенсовий характер свідомості, завдяки
чому досягається ефект свідомості. У поле ясної
свідомості завжди потрапляє те, що має для людини
актуальний зміст і цінність. Завдяки цьому
свідомість людини виявляється сконцентрованою
не на будь-якому фрагменті «об'єктивної реальності», а на виділеному сенсовою розміткою актуальному («напруженому») секторі простору життя
[14].
Значення засвоюється суб'єктом в ході
розпредметнення людської культури, воно є
похідним сукупної суспільної практики, в той час
як смисли є похідними від реальних життєвих
відносин конкретного суб'єкта, від його індивідуальної практики. П. Я. Гальперін [9, c. 6] пише, що
значення характеризує річ в її ставленні до інших
речей, а сенс характеризує ту ж річ в її безпосередньому відношенні до індивіда. Звідси особистісний сенс це – сенс, похідний від реальних
життєвих відносин конкретного суб'єкта, від його
індивідуальної практики.
Якщо розглядати сенс, що характеризується
різноманітністю смислів і смислових відтінків, то є
ймовірність того, що суб'єктивний досвід конкретної людини «відгукнеться» на що-небудь в її навколишній смисловій безлічі, прилучиться й відреагує
на нього. Суб'єктивний досвід у вигляді перед-думок, переживань, уявлень, таким чином, пов'язує
реальну сьогоднішню ситуацію і попередню
історію, сприяє підтримці цілісності внутрішнього
світу людини [12].
Насичення програмного матеріалу сенсом безпечної життєдіяльності може відбуватися як шляхом його наповнення програмними питаннями
(звернення до офіційних джерел, хронік, підручників, сайтам та ін., що створює сесноутворюючий
контекст), так і шляхом посилення персональної
складової. Персоналізація навчального предмета
передбачає включення в процес навчання поряд з
навчальними текстами, літературними джерелами,
довідковими матеріалами також тих матеріалів, які
запропоновані студентами, співзвучні їх роздумам,
переживанням: в даному випадку педагог надає
можливість змістоутворення, а контекст привноситься або створюється учнями в процесі обговорення.
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Отже, зміст освіти набуває якості «особистісного знання», якщо перетворено тими, хто
навчається, в суб'єктивно значущі знання, що характеризуються причетністю, входженням культурного знання в простір індивідуальної свідомості,
системи відносин і діяльності, якщо вони сприймаються як актуальні для вирішення соціально-особистісних, життєвих завдань [13].
На сьогоднішній день викладання дисциплін
«Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони
праці» ведеться за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, і не
прослідковується єдиної сенсоутворюючої лінії,
ланки, які б поєднували між собою сьогоденну
дійсність та навчальний матеріал означених дисциплін у вищих навчальних закладах у сенси «значення-для-мене», які визначають поведінку особистості студента. Тому першою педагогічною умовою, яка об’єднувала між собою буття особистості,
цінності та процес навчання є представлення ідеї
безпечної життєдіяльності як наскрізної лінії у
структуруванні змісту дисциплін з безпеки.
Під час формування культури безпечної життєдіяльності у навчальному процесі дисциплін з
безпеки (аудиторних та позаадиторних заходах)
викладачу потрібно підтримувати постійну діяльність, звертання уваги студента на питання безпеки
життя і професійної діяльності через приклади,
звернення до практики, повсякдення, довкілля, оточення тощо. Перше звернення до ідей безпеки
викличе в студентів лише первісну орієнтувальну
реакцію, їх увагу, яка, без додаткової підтримки її
актуальності, може зникнути. При цьому той чи інший зміст щодо безпечної життєдіяльності має
бути контрольованим свідомістю в умовах, коли актуально усвідомлюваним є зовсім інший зміст.
Необхідним і важливим є те, що зміст щодо безпечної життєдіяльності під час навчання займав структурне місце безпосередньої мети дій, тобто був актуально усвідомлюваним. Отже, усвідомлення
знань характеризується саме тим, який сенс вони
мають для людини.
Цікавий навчальний предмет, це і є навчальний
предмет, що став «сферою цілей» учня в зв'язку з
тим чи іншим його особистим мотивом. При такій
умові структурне місце мети в навчальній діяльності студента займає саме істотний зміст даного
предмета; він робиться актуально усвідомлюваним
і легко запам'ятовується [13].
Тому ідея безпечної життєдіяльності залишається як постійне звернення до діяльності студента, мети навчання, як наскрізна лінія процесу
формування культури безпечної життєдіяльності і представлення ідеї безпечної життєдіяльності як наскрізної лінії у структуруванні змісту
дисциплін з безпеки ми вбачаємо як першу педагогічну умову.
Формування культури безпечної життєдіяльності під час підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності потребує власної мотивації, актуалізації та усвідомлення необхідності безпечного
життя і професійної діяльності студентом. Задля
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цього звернемось до визначення напрямку орієнтації змісту й навчальної діяльності студента.
Ми спираємось на думку С. Рибакова, який
стверджує, що мова йде про реалізацію прагматичної парадигми Дьюї в структурі вищої освіти. Дьюі,
орієнтуючись на положення прагматизму, запропонував побудувати роботу в освіті за принципом
«вчити, роблячи». Даний принцип відповідав вирішенню завдань щодо пристосування учнів до навколишнього середовища з метою найбільш успішного подолання ними виникаючих життєвих труднощів [25].
Зміст освіти щодо питань безпечної життєдіяльності повинен бути спрямований на вироблення
самостійного мислення і практичних дій. Враховуючи унікальність феномену «культура безпечної
життєдіяльності» та особливості процесу його формування, нами вбачається необхідним виходити
саме з положень прагматизму. Розглянемо поняття
«прагматизм» для розуміння сутності та можливості подальшого використання.
Слово «прагма», за деякими науковими поглядами, має грецьке походження і означає дію. За дослідженням Л. Смольської, в до цивілізаційну культурну епоху слов’яноаріїв «прагма» (доцільна дія,
звідки походить «праця», «прана», «прагнути»)
була потребою, що давала енергію і насолоду. Вона
ґрунтувалась на природних бажаннях пізнавати,
творити, долати перешкоди, радувати людей [29].
Прагматизм (від грецького pragma, родовий
відмінок pragmatos – справа, дія), філософське
вчення, яке трактує філософію як загальний метод
рішення проблем, які постають перед людьми в різних життєвих ситуаціях; напрямок думки, в якому
фактор практики використовується в якості методологічного принципу філософії; розглядає дію, доцільну діяльність в якості центрального поняття, що
визначає властивості людської сутності. Об'єкти пізнання, з точки зору прагматизму, не існують незалежно від свідомості, а формуються пізнавальними
зусиллями в ході вирішення практичних завдань;
мислення – засіб для пристосування організму до
середовища з метою успішної дії; поняття і теорії –
лише інструменти, знаряддя; істина тлумачиться в
прагматизмі як практична корисність. У «Словнику
з суспільних наук» дається таке визначення: «Прагматизм – заперечення необхідності пізнання об'єктивних законів дійсності і визнання дійсним лише
того, що дає практично корисні результати» [27].
Згідно прагматизму, досвід ніколи не дається нам
спочатку як щось визначене, але всі об'єкти пізнання формуються нашими пізнавальними зусиллями в ході вирішення виникаючих життєвих завдань [32].
Ч. Пірс під прагматизмом розумів в основному
теорію мислення і метод встановлення значення понять й, згідно Ч. Пірса, прагматизм є вчення про те,
що кожне поняття виступає в якості поняття про
мислимі і практичні наслідки. Так, згідно Ч. Пірса,
єдина функція мислення полягає в подоланні неспокійного і неприємного стану сумніву і в досягненні стану стійкої віри, на підставі якої людина
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могла б діяти без вагань, бо вірування або переконання (belief) це і є готовність, або інакше, усвідомлена звичка діяти певним чином при відповідних
обставинах [1, p. 23].
Прагматизм, згідно міркувань В. Джеймса,
вчить тому, що наукові знання мають відносний характер, тобто людське пізнання має межі. Однак ті
відомості, які людина в змозі придбати, можуть
бути достатніми для більш-менш ефективної практики. Вільям Джеймс писав про прагматистське поняття істини: «Як істину, яка може бути прийнята,
прагматизм визнає лише одне те, що найкращим
чином керує нами, що найкраще пристосовано до
будь-якої частини життя і дозволяє найкраще злитися з усією сукупністю досвіду» [11, c. 23].
Пізнання, на думку В. Джеймса, виконує роль
засобу пристосування до середовища. Життя людей
неможливе без використання знань. Філософ уважав, що єдиною основою всього є досвід. Істинність будь-якого знання, на думку В. Джеймса,
треба виводити з його корисності для наших дій.
Прагматичний метод намагається тлумачити думки, посилаючись до їхніх практичних наслідків.
Істинними є ідеї, які можемо засвоїти, підтвердити,
підкріпити і перевірити [11, с.33, с. 123].
При поясненні, що ж таке прагматизм,
В.Джеймс зазначає: «Наші переконання суть фактично правила для дії. Для того, щоб з'ясувати сенс
будь-якого твердження, ми повинні лише визначити той спосіб дій, яке воно здатне викликати: в
цьому способі дій і полягають для нас всі значення
цього твердження ... Тому, щоб домогтися повної
ясності в наших думках про який-небудь предмет,
ми повинні тільки розглянути, які практичні наслідки містяться в цьому предметі, тобто яких ми
можемо очікувати від нього відчуттів і до якого
роду реакцій зі свого боку ми повинні підготуватися. Наше уявлення про ці наслідки – як найближчих, так і віддалених – і є все те, що ми можемо уявити собі про цей предмет ... »[ 11, 15].
Дж. Дью висунув ідею про те, що метою освіти
виступає підвищення ефективної соціальної діяльності, крім того, слідом за своїми попередниками,
Дж. Дьюї стверджує, що головні в людському пізнанні – наслідки, які мають значення для поведінки [31]. Джон Дьюї сформулював ідею освіти як
засобу соціальної трансформації і самопізнання як
способу вирішення проблем і досягнення мети. При
цьому Дж. Дьюї стверджував, що необхідна єдність
і гармонія індивідуального і суспільного, поєднання установки на особистий прагматизм з соціально значущою системою цінностей [8, c. 292].
Прагматизм представляє собою відому теорію
істини. Прагматизм вивчає істину через її дію в
окремих випадках і потім узагальнює. Істина є родова назва для всіх видів певних дієвих цінностей в
досвіді. Прагматисти намагаються показати докладно конкретні факти, з яких вилучена їх власна
абстракція. Також прагматизм не тяжіє до матеріалізму, так як він приймає лише такі висновки,
які виробляються спільно духом і досвідом. Він не
має апріорних упереджень проти релігії, якщо виявиться, що релігійні ідеї мають цінність для
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дійсного життя. Таким чином, істинні ідеї для прагматизму – це ті, які людина може засвоїти собі,
підтвердити, підкріпити і перевірити. Помилкові ж
ідеї – це ті, з якими людина не може цього зробити.
В цьому і полягає практична відмінність між істинними і помилковими уявленнями. В цьому і полягає
сенс істини для прагматика. Під реальністю прагматисти розуміють конкретні факти, абстрактні речі і
відносини між ними, всю сукупність, наявну в людському володінні істин, а також нові ідеї.
Відповідати дійсності означає рух до неї або активне зіткнення з нею [34].
Прагматичний метод приймає не тільки прямі,
але і непрямі перевірки істини. Тобто там, де вся сукупність обставин дає досліднику достатню гарантію, він може обійтися без того, щоб побачити
все на власні очі. Але тут мається на увазі лише область фактів. Прагматизм впливає на студента в
теоретичному, а перш за все в практичному відношенні. Прагматизм приймає лише зручне в образі
людського мислення, а «справедливе» – це лише
зручне в образі людської поведінки [34]. Тому в
контексті освіти студентів їм необхідно надавати
певні орієнтири. До таких можуть відноситися
цінність життя, здоров'я і безпека, культура безпечної життєдіяльності.
Слід підкреслити, що при вивченні дисциплін
«Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони
праці» у вищих навчальних закладах студенти мають керуватися не абстрактною метою підвищення
свого освітнього рівня, а прагматичними намірами
використання їх у повсякденній життєдіяльності.
Таким чином, спираючись на основні ідеї та положення прагматизму, ми можемо стверджувати, що
саме прагматична орієнтація змісту й навчальної
діяльності студента під час вивчення дисциплін
«Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони
праці» може бути педагогічною умовою підготовки
майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей
до безпеки життя і професійної діяльності. Впровадження прагматичного підходу до формування
культури безпечної життєдіяльності дозволяє студентам активно засвоювати, підтверджувати,
підкріплювати, перевіряти отримані знання, уміння
та навички. Поєднання установки на особистий
прагматизм з соціально-значущою системою цінностей дає можливість підготувати фахівця, здатного
швидко, адекватно, в інтересах особистості та суспільства реагувати на виклики сьогодення. Отже,
під другою умовою формування культури безпечної
життєдіяльності
майбутніх
фахівців
соціономічних спеціальностей ми вбачаємо прагматичну орієнтацію змісту й навчальної діяльності студента.
Культура безпечної життєдіяльності нерозривно пов’язана із уміннями та навичками, що
формуються протягом теоретичної та практичної
аудиторної та позааудиторної діяльності майбутніх
фахівців соціономічних спеціальностей у вищому
навчальному закладі. Філософи, педагоги, психологи підкреслюють важливість практики для пізна-
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вального процесу, у нашому випадку – це одна з базових установ для формування культури безпечної
життєдіяльності.
Практика – це цілісна органічна система сукупної матеріальної діяльності людства в усьому
його історичному розвитку, завжди здійснюється в
певному соціокультурному контексті. Категорія
практики, активної чуттєво-предметної діяльності
людей, спрямованої на зміну реальної дійсності,
стала центральною категорією діалектико-матеріалістичної філософії в цілому і її гносеології зокрема. З введенням практики в теорію пізнання
було встановлено, що людина пізнає реальний світ
не тому, що предмети і явища цього світу пасивно
діють на її органи чуття, а тому, що вона сама активно і цілеспрямовано впливає на навколишню
дійсність і в ході її зміни пізнає її. Практика – специфічно людська форма діяльності, в процесі якої
людина створює нову реальність – світ матеріальної і духовної культури, нові умови свого
існування, які не дані їй природою в готовому вигляді ( «друга природа»). Практика і пізнання – дві
взаємопов'язані сторони єдиного історичного процесу, але вирішальну роль тут відіграє практична
діяльність [30, с. 396].
Практика є джерелом пізнання тому, що всі
знання покликані до життя через потреби; практика
виступає як основа пізнання, його рухома сила.
Практика «пронизує» всі сторони, моменти, форми,
ступені пізнання від початку до кінця. Практика
ставить перед пізнанням певні проблеми й вимагає
їх рішення; служить основою пізнання через убезпечення його технічними засобами, приладами,
обладнанням тощо, без яких пізнання не може бути
успішним. Крім переліченого, практика є метою
пізнання, тому що вона здійснюється заради спрямовування та регулювання діяльності людей. Усі
наші знання повертаються наприкінці знову до
практики й здійснюють активний вплив на її розвиток. Практика являє собою вирішальний критерій
істини, тобто дозволяє відокремити справжні
знання від помилок. Таким чином, завдання людини полягає не тільки в тому, щоб пізнавати і пояснювати світ, а в тому, щоб використовувати отримані знання в якості «керівництва для дії» по їх перетворенню, для задоволення матеріальних і
духовних потреб людей, для поліпшення і вдосконалення їх життя. Отже, однією з педагогічних
умов при формуванні культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних
спеціальностей повинна бути практична перевірка
отриманої інформації під час освітнього процесу у
підготовці до безпеки життя і професійної діяльності.
Одним із «продуктів» практики щодо безпечної життєдіяльності студента є досвід. У зв'язку з
модернізацією освіти, зміною освітньої парадигми,
посиленням антропоцентриського і особистісноорієнтованих стратегій в педагогічній науці і практиці посилюється інтерес до феномену досвіду, що
в контексті культури безпечної життєдіяльності
викликає особливий інтерес.
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За думкою М. Барболіна [4], досвід є стрижнем
не тільки розвитку людини, а й стрижнем освітнього процесу. Філософське значення досвіду трактується так: «Вся сукупність чуттєвих сприймань,
отриманих у процесі взаємодії людини з
зовнішньою природою і утворюючих джерело і основу всіх наших знань про матеріальний світ» [23].
К. Роджерс підкреслює важливість усвідомлення
навчального використання індивідуально-особистісного досвіду учня для саморозвитку і самореалізації його особистості, де суб'єктне відкриття
свого внутрішнього світу супроводжується розвитком пошуку сенсу, креативності, відповідальності
та саморегуляції, що характеризують дорослу людину дійсно дорослою [2, p. 32].
З точки зору педагогічної науки досвід є сукупністю практичних знань, умінь, навичок, набутих
під час повсякденної навчально-виховної роботи
[6]. В. Сєріков трактує «досвід» як «практичний
вплив людини на зовнішній світ» [26]. У процесі
впливу відкриваються необхідні зв'язки, властивості, закономірності явищ, відшукуються і випробовуються різні методи і засоби діяльності і т. ін..
Досвід розуміється як взаємодія соціального
суб'єкта із зовнішнім світом і як результат такої
взаємодії [26, с. 25]. Можна стверджувати, що в такому розумінні досвід безпосередньо зливається з
усією сукупною суспільною практикою і служить
найважливішим засобом збагачення науки, розвитку теорії і практики.
Будь-який досвід буде пов'язаний з переживанням, з емоціями – це його характеристика. Випробувати на собі – значить пережити. Емоції є
«провідниками» досвіду, так як досвід проживається, переживається, характеризується подіями,
яскравими враженнями, при цьому ми говоримо
про яскраве, емоційно насичене життя спільноти
або особистості. Емоції виконують, з одного боку,
роль стимулів (позитивні переживання – підтверджують правильність дій, негативні – навпаки,
гальмують використану раніше послідовність дій),
з іншого боку, – роль яскравих образів, відображених в пам'яті. Поява подібної дійсності викликає в
пам'яті асоціативний образ минулого досвіду, який
породжує ставлення (позитивне чи негативне) до
прийнятого тоді рішення і до обраного способу
діяльності. Концентруючись на полюсах успіхунеуспіху, досягнень-помилок, проходячи певні
стадії, вітагенна інформація трансформується в
вітагенний (життєвий) досвід [5].
Але в цілому, повсякденне використання досвіду доводить виконання програми до автоматизму, що прискорює і оптимізує цей процес. На
етапі критичного використання наявного досвіду
знову виникає проблемна ситуація, яка вимагає
максимального напруження сил людини в творчому пошуку. Прогнозуюча функція досвіду може
передбачати можливі наслідки дій, проте проекція
в майбутнє не може з'явитися вагомим доказом наявності творчості. Таким чином, можна зробити
висновок, що досвід, як вже вироблене знання або
програма дій, не володіє творчістю. В рутині життя
вони відпрацьовуються до автоматизму, стаючи
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навичками. У моменти народження досвіду проявляється творче зусилля, в результаті якого з'являється нове знання і новий алгоритм дій. Але разом з тим ми бачимо, що досвід на всіх етапах в
більшій чи меншій мірі супроводжує творчість, і
творчість є його супутником [33]. Досвід – це,
швидше за все, не стандартне виконання дій, а
вміння вирішувати виникаючі нестандартні завдання в певному виді діяльності. Досвід – це інтеграція вже наявного знання з новим знанням на основі рефлексивної діяльності суб'єкта, отриманим в
результаті практичної взаємодії з об'єктами навколишньої дійсності на трьох рівнях – когнітивному,
технологічному, орієнтаційному – при збереженні
емоційного фону події, підсумовує С. Христофоров
[33].
Таким чином, досвід як педагогічна категорія
являє себе в освітньому процесі в якості принципу
для спирання на наявний досвід того, хто навчається при вивченні нового матеріалу, принципу
наочності, мотивації пізнавальної діяльності як особистого відкриття, дослідницького метода навчання, використання знань на практиці, збагачення
досвіду учня, контроль наявного досвіду.
При формуванні культури безпечної життєдіяльності під час освітнього процесу дисциплін
про безпеку людини у майбутніх фахівців
соціономічних спеціальностей засвоєна інформація
повинна бути привласнена, практично перевірена
та використана у власному досвіді, що ми вбачаємо
як третю педагогічну умову формування культури
безпечної життєдільності: практична перевірка
та використання у власному досвіді засвоєної інформації.
Таким чином, обґрунтовані нами педагогічні
умови формування культури безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей є основою, на якому базується підготовка до
безпеки життя і професійної діяльності. Без представлення ідеї безпечної життєдіяльності як
наскрізної лінії у структуруванні змісту дисциплін
з безпеки, прагматичної орієнтації змісту й навчальної діяльності студента, практичної перевірки
та використання у власному досвіді засвоєної інформації під час навчально-виховного процесу дисциплін про безпеку людини неможливо сформувати на високому, діяльнісно-усвідомленому
рівні культуру безпечної життєдіяльності майбутнього фахівця соціономічної спеціальності. Дотримання зазначених педагогічних умов дозволить
вищим навчальним закладам підготувати фахівців,
які будуть здатні забезпечувати як власну безпеку
життя і професійної діяльності, так і людей, про
яких піклується, кого виховує, захищає тощо.
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АНОТАЦІЯ
У статті автор аналізує особливості, досвід і перспективи профорієнтаційної діяльності учителів в
умовах допрофільної підготовки й подальшого профільного навчання учнів. Визначено пріоритетні завдання з огляду на процес модернізації змісту шкільної освіти. Розкрито специфіку функціонування центру
допрофільної підготовки, профільного навчання і профорієнтації.
ABSTRACT
In the article author analysis of features, experience and prospects of activity of teachers in process career
guidance of schoolchildren. Activity of teachers comes true in the conditions of preprofile and further profile
training of schoolchildren. An author defined the tasks of teachers stemming from terms of modernization of
school education. In the article an author writes about a functioning of center of preprofile preparation, of profile
training and vocational orientation schoolchildren.
Ключові слова: шкільна освіта, профорієнтація, допрофільна підготовка, вибір майбутньої професії,
здатності, компетентності, портфоліо.
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Входження України до європейського освітнього простору передбачає модернізацію освітньої
політики, зокрема в галузі середньої освіти. Сучасна модель школи має бути інноваційною, враховувати нові підходи до реалізації завдань, визначених у системі середньої освіти. Ці вимоги відбито в
основних документах про школу: Національна доктрина розвитку освіти (2002), Законі України «Про
загальну середню освіту» (1999), Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) (2002), Концепція профільного навчання в старшій школі
(2003) та ін. Згідно з останнім документом допрофільна підготовка та профільне навчання здатні
забезпечити рівний доступ до здобуття якісної
освіти, забезпечити допрофесійну підготовку, виховати людину, здатну адаптуватись до сучасних
економічних і соціальних викликів.
Пріоритетні завдання, що стоять перед сучасною школою: навчити учня правильно вибирати
для себе профіль навчання і здійснювати (переважно за допомоги варіативного компонента змісту
навчання) внутрішньо-профільну диференціацію,
тобто визначати орієнтири майбутньої професії і
професійної кар’єри. Відтак, ідея вибору спочатку
профілю навчання, а потім орієнтації на вибір професій певної групи (або – ще краще – конкретної
професії) полягає в тому, щоб: у змісті навчання
були відомості професійного спрямування; у
підлітків формувались інтереси до різних видів
діяльності з метою полегшення вибору тієї з них, до
якої «лежить душа»; у процесі екскурсій, експедицій учнів знайомили їх зі світом професій і
спеціальностей.
Проаналізувати особливості, досвід і перспективи профорієнтаційної діяльності учителів в умовах допрофільної підготовки й подальшого
профільного навчання учнів, визначити пріоритетні
завдання закладу з огляду на процес модернізації
змісту шкільної освіти, розкрити специфіку
функціонування гімназійного центру допрофільної
підготовки, профільного навчання і профорієнтації,
схарактеризувати чинники свідомого вибору учнями профілю навчання і майбутньої професії.
Публікації (у т.ч. за результатами наукових і
педагогічних досліджень), присвячені питанням
профорієнтації учнів, ми широко використовуємо у
нашій професійній діяльності. Особливу увагу зосереджуємо на проблемі допрофільної підготовки
як складника успішної соціалізації підростаючого
покоління (Алєксєєнко Т., Андрущенко Т., Боришевський М., Бульвінська О., Васьківська Г.,
Гера Р., Косянчук С., Лукашевич М., Михальченко
М., Рябченко В., Самчук З., Скотна Н., Ткаченко В.,
Уваркіна О., Червона Л., Шоробура І. та ін.). У дослідженні Р. Григорович розроблено профдіагностичну програму з визначення профілю навчання
учнями. В. Журахівська розглядає дослідницький
проект як провідну діяльність з допрофільної підготовки учнів. Н. Репко з позиції соціального працівника висвітлює значення допрофільної підготовки

у професійному самовизначенні учнів.
Профільне навчання покликане забезпечити
(крім поглибленого вивчення окремих предметів і
допрофесійної підготовки) розвиток соціальної
компетентності, а відтак, й успішну соціалізацію
учнів. Тобто, пріоритетними завданнями, які має
розв’язати сучасна школа, є розвиток нахилів учнів,
їх інтересів і здібностей до соціального самовизначення [1, c. 176]. Щоб завдання профільного навчання не дисонували з потребами особистості, слід
розвивати їх інтереси, здібності й уподобання. Допрофільна підготовка і профільне навчання мають
формувати, передусім, світогляд, систему цінностей, готовність до вибору майбутньої професії [3,
с. 13]. Отже, до завдань допрофільної підготовки
можна віднести: виявлення нахилів, інтересів, здібностей і навчальних можливостей школярів і формування практичного досвіду, орієнтованого на
вибір профілю навчання; надання психолого-педагогічної допомоги у здобутті знань та розвиткові
вмінь, пов’язаних з професійним становленням; розвиток сфери пізнавальних і професійних інтересів,
практичних знань і умінь, що сприяють успіху в
майбутній професійній діяльності; формування
здатності до адекватного самооцінювання і прийняття правильного рішення про вибір напряму подальшої освіти і здобуття професії тощо.
Підручники нового покоління, сучасні дидактичні матеріали спрямовуються, переважно, на
формування в учнів досвіду професійного самовизначення. Проте, як зазначає більшість авторів,
якщо така робота проводитиметься лише у 8–9 класах (офіційно визначений у Концепції профільного
навчання етап допрофільної підготовки), то не будуть винятком помилки у виборі профілю навчання, бо у 14–15-річному віці це вже запізно робити, адже підготовка учнів до вибору профілю
професійного самовизначення – тривалий, багатоетапний процес [6, с. 46]. Наш досвід показав, що
відповідну роботу можна розпочинати вже з першого класу, але з урахуванням вікових особливостей, досвіду практичної діяльності, інтересів і потреб учнів. Цей етап (1–7 кл.) ми визначаємо як пропедевтичний або підготовчий до допрофільної
підготовки. Адже відомо, що ще до шкільного віку
діти знайомляться з деякими поширеними професіями: лікар, учитель, продавець, кухар, перукар
і т.ін. Зважаючи на вікові особливості дітей доцільно проводити діагностування за інтересами й
нахилами, спостерігати за їх діяльністю (одні діти
полюбляють ліпити, працювати руками, конструювати, інші – вивчати біологічні об’єкти, треті –
рахувати й обчислювати тощо). Тому в цей період
відбувається визначення мотивів до вибору улюблених предметів. Відповідно, завданням учителя є
створення ситуації успіху, заохочення до виконання того виду навчальної діяльності, до якої дитина схиляється чи віддає перевагу. У 5–7-х кл.
підліток «шукає себе», «примірює» різні види
діяльності, відвідує гуртки і секції тощо. Тож може
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відбутися різка зміна захоплень, видів навчальних
діяльностей. Тут завданням учителя є вивчення
особливостей характеру, інтересів, якостей особистості та розвиток відповідних задатків, що полегшить у 8–9 кл. вибір профілю навчання. Отже, основним завдання на підготовчому етапі є створення
умов для вільного розвитку здібностей і інтересів,
їх перетворення з аморфних на концентровані, формування мотивів до вивчення певних навчальних
предметів, певних видів навчальної діяльності.
Допрофільну підготовку можна умовно
розділити на два важливих етапи: професіональне
орієнтування і професійне консультування учнів.
Перше характеризується тим, що в цей період вчитель стає помічником, тьютером, консультантом у
виборі учнем профілю навчання, він створює умови
для професійного самовизначення. А от профконсультування з вибору профілю є спільною діяльністю учня й учителя, котрий керує цим вибором
[5]. Відтак, робити вибір не є простим умінням.
Його формування пов’язане зі специфічними умовами й організацією, методами і формами навчання. Можливість робити вибір ставить учня перед необхідністю приймати відповідальне рішення,
будувати адекватний образ майбутньої професії [2,
с. 53]. Тож як вагома й суттєва постає ситуація
відповідального вибору. Профконсультування має
запобігати помилковому вибору профілю навчання,
тому ми надаємо вичерпну інформацію про профілі
навчання в гімназії й сусідніх закладах освіти.
Для полегшення вибору профілю навчання і
профільних предметів створюються відповідні
умови. У 8–9-х кл. організовуються курси за вибором, аби сприяти вибору майбутнього профілю навчання, зацікавити учнів певними предметами. Для
8-класників проводяться короткотривалі 6–8-годиннні курси: з математики – «Цікава математика»,
з української мови – «Мова моя калинова», з географії – «Україна – найкраща країна», з історії –
«Історія українського козацтва» та ін. Учні, яких
після відвідування курсів у 8-му кл. зацікавив певний навчальний предмет, у 9-му продовжують навчатись, відвідуючи курси за вибором більшої тривалості (68–102 год) за тією тематикою, якою вони
зацікавляться. Щоправда, на допрофільному предметні курси є пробними. Вони поглиблюють знання
з певного предмета, розвивають відповідний інтерес. Звісно, інтерес, наприклад, до піротехнічних
ефектів, що цікавлять учнів цього віку, ще не є прихильністю до хімії, проте, набуваючи знання на таких курсах, діти переконуються у правильності обраного напряму навчальної і майбутньої професійної діяльності або відмовляються на користь
іншого.
На етапі допрофільної підготовки успішними з
погляду свідомого вибору учнями профілю навчання і майбутньої професії є й пропедевтичні
курси, що ми організовуємо їх за рік до вивчення
предмета, з яким учні ще не знайомі. Наприклад, за
рік до вивчення східних мов учнів ознайомлюємо з
культурою, традиціями, звичаями народів Кореї і
Японії.
Для вибору профілю, де профілюючими є два
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предмета (наприклад, біолого-хімічний профіль), у
9-му кл. ми організовуємо міжпредметні курси.
Наприклад, «Основи агрохімії». Курси такого типу
ефективніші, якщо учні відвідували ще й гуртки і
секції в закладах додаткової освіти.
А от орієнтувальні курси виявились
успішними для учнів, які вже попередньо визначились з вибором майбутньої галузі діяльності, бо такі
курси орієнтують не стільки на вибір профілю,
скільки на вибір певної професії.
За нашими спостереженнями, свідомому вибору профілю навчання сприяє й функціонування
шкільного центру допрофільної підготовки,
профільного навчання і профорієнтації. Інформація, розміщена на стендах центру та на його
комп’ютерах (наприклад, про профільні предмети
кожного навчального профілю і кількість годин на
їх вивчення, про професії, які «випливають» з того
чи іншого профілю, про адреси й телефони закладів
для здобуття подальшої освіти тощо), допомагає
учням у свідомому виборі профілю навчання. Полегшенню вибору профілю навчання сприяє й удосконалення на етапі допрофільної підготовки змісту
основних базових курсів (інваріантний компонент)
за рахунок: а) професійно спрямованої інформації;
б) розроблення завдань самостійної роботи; в) створення завдань з проблемним підходом до їх
розв’язку; г) складання навчальних проектів. Отже,
орієнтування на вибір профілю навчання відбувається за поглиблення й розширення знань з навчальних предметів за інтересами учнів. Тут учителі
активно застосовують такі методи: тестування, анкетування, бесіди, опитування, інтерв’ювання.
На успішність вибору профілю навчання, як
засвідчив педагогічний експеримент, значно впливає й реалізація технології портфоліо як інструменту самоосвітньої діяльності. Портфоліо – цілеспрямована збірка доробку учня, що засвідчує його
зусилля, розвиток і досягнення в одній або кількох
галузях навчального плану, тобто це «портфоліозвіт» або «портфоліо-досягнення», за допомоги
якого фіксуються, накопичуються й оцінюються
індивідуальні досягнення школяра в окремий
період його навчання [4, с. 8]. Ця технологія дає
змогу поєднувати три складові: викладання, учіння
й оцінювання. Вона сприяє появі потреби в самоосвіті і створює умови для самостійної навчальної
діяльності учнів. У процесі навчальної діяльності
портфоліо сприяє також розвитку цілей, мотивів,
навчальних дій, контролю й оцінювання. Самооцінка результатів діяльності дає змогу стимулювати навчальну мотивацію як до процесу, так і до
результату діяльності.
Профконсультування, яке проводять шкільний
психолог і класний керівник, запобігає можливим
помилкам при виборі профілю навчання і професійному самовизначенні. За результатами цієї
діяльності зроблено висновок, що варто врахувати
моральний бік діагностувального висновку на предмет профнепридатності. Важливо шукати шляхи
подолання цієї непридатності, а не просто констатувати її. Крім того, учню бажано порадити зайнятись самопізнанням, вивченням свого «Я», своїх
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психічних особливостей (характеру, волі, спрямованості особистості, темпераменту, здібностей, інтересів, мотивацій і т.ін.), відвідувати курс за вибором типу «Пізнай себе», уявити себе професіоналом високого рівня. Це буде першим кроком на
шляху до вибору спочатку профілю навчання, а
потім – і професії. Наступним кроком стане самовдосконалення, самовиховання, робота над собою з
метою досягнення професійної мети.
Вважаємо, що успіх у свідомому виборі
профілю навчання і професії визначається такими
чинниками: обсягом знань випускника основної
школи, його компетентністю, загальною ерудицією, повнотою і глибиною світогляду; інтегрованістю (цілісністю) знань, що забезпечується міжпредметними зв’язками і структурно-логічною їх
побудовою; спрямованістю особистості, рівнем інтересів, мотивів, захоплень, здібностей; сформованістю спеціалізованих інтересів до певних галузей знань і видів діяльності; адекватністю уявлень
про свої психофізіологічні особливості і їх
відповідністю вимогам бажаної професії. Водночас
на етапі допрофільної підготовки слід ознайомлювати учнів з порадами щодо профільного, а потім
професійного вибору. Серед основних порад до вибору профілю навчання виокремлюємо: потребу
ознайомитися з якомога більшою кількістю професій (скласти словник професій для портфоліо),
докладніше дізнатися про ті, що цікавлять більше;
вивчення вимог, що висуваються до кожного типу
професій: «людина –людина», «людина – техніка»,
«людина – природа», «людина – знакова система» і
«людина –художній образ»; пізнання себе (докладно вивчати свої навчальні можливості, інтереси, нахили, здібності, захоплення, стан здоров’я,
психічні особливості); зіставлення свої можливостей з обраним типом професії і формулювання
відповідного висновку; відвідувати з метою консультування психолога, вчителів-предметників,
урахувати поради батьків щодо групи схожих професій і конкретно обраної професії; обрання кількох курсів за вибором, що остаточно допоможе задовольнити власні інтереси і визначитись з вибором профілю; необхідність довідатися, знання з
яких предметів є найнеобхіднішими для обраної
професії і визнати їх для себе як основні; свідомий
вибір назви профілю, що відповідає цим основним
предметам, продовження навчання у 10-му кл. за
обраним профілем.
Для успішного розв’язання проблеми вибору
профілю навчання на етапі допрофільної підготовки за важливе й необхідне слід визнати: проведення комплексної діагностики інтересів, сфер навчальної діяльності учнів ще на підготовчому етапі
до вибору профілю навчання; самопізнання своїх
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психофізіологічних особливостей (характеру, темпераменту, волі, спрямованості особистості, інтересів, навчальної мотивації тощо); ознайомлення зі
світом професій і створення адекватного образу
омріяної професії; забезпечення вільного розвитку
інтересів, здібностей, потреб учнів у процесі вивчення предметів, частина з яких у майбутньому
стане для дитини профільною і забезпечуватиме
профільне і професійне самовизначення; надання
психолого-педагогічної допомоги у здобутті знань,
пов’язаних з професійним становленням; формування здатності самооцінювання своїх можливостей і навчальних досягнень; використання технології портфоліо як засобу самоосвітньої діяльності
учнів і сприяння вибору профілю навчання; удосконалення змісту навчання за рахунок уведення професійно спрямованої інформації; організація курсів
за вибором з метою полегшення вибору профілю
навчання і професійного самовизначення; створення і функціонування шкільного центру допрофільної підготовки, профільного навчання і
профорієнтації; здійснення свідомого вибору
профілю навчання за системою понять «хочу» –
«можу» – «маю» – «треба», тобто – врахування бажань, можливостей, фізичного стану учня до вибору професії та вимог ринку праці.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність рефлексії як необхідного компонента педагогічної діяльності. Визначено
види рефлексії та її класифікація. Аналіз літератури дозволив визначити шляхи та способи навчання рефлексії. Визначено основні напрямки формування педагогічної рефлексії викладача. Наведено етапи навчання студентів рефлексії, основні завдання для студентів, стислі результати дослідження.
ABSTRACT
In the article the essence of reflection as a necessary component of educational activities. The types of
reflection and its classification. Analysis of the literature allowed to define ways and means of teaching reflection.
The basic directions of formation of pedagogical reflection of the teacher. An stages of student learning reflection
basic tasks for students compressed findings.
Ключові слова: викладач, рефлексія, навчання студентів, види рефлексії, напрямки формування рефлексії у студентів.
Keywords: teacher, reflection, teaching students species reflection, reflection directions of formation of the
students.
Провідною тенденцією педагогіки третього тисячоліття визнана орієнтація на особистісний початок людини. Так, оновлена парадигма освіти містить, принаймні, три науково обґрунтованих позиції, що виступають її ціннісними складовими:
- сприйняття педагогом студента як суб'єкта і
мети навчально-виховного процесу, коли перший
наділяється вольовою активністю, а інший - постає
як пасивний;
- усвідомлення освітнього процесу як соціально-особистісного феномена, коли викладач залучається до соціально опосередкованих відносин зі
студентами, кожний з яких дотримується визначених правил;
- проектування і розвиток, формування особистості, коли як викладача так і студент стають
суб’єктами, що рефлексують, та пізнають самого
себе.
Педагогічна рефлексія дозволяє викладачу
проводити самоаналіз, оцінювання та вироблення
на цій основі заходів корекції навчального процесу
[1]. У педагогіці рефлексивну діяльність досліджують Б. Вульфов, Г. Коджиспарова, В. Харкін та
інші.
О. Огурцов вважає, що рефлексивне управління навчально-виховним процесом пов'язане з такими чинниками впливу на розвиток особистості,
при яких людина усвідомлює зміст своїх дій. Отже,
самосвідомість є вихідним началом мотивації, що
підсилюється з розвитком потреб, насамперед, освітніх [2].
Вимоги до рівня підготовки інженера-педагога, його професійно важливих та особистісних
якостей, мислення, професійної спрямованості, цінностей, інтересів, емоційно-вольових якостей, здібностей і компетентностей неухильно підвищуються. Випускнику вищої інженерно-педагогічної

освіти, окрім технічних знань і вмінь необхідне цілісне орієнтування в світі людини, що припускає
розвиненість його власної ціннісно-смислової
сфери, відкритість світу і впливу його культури, наявність емпатійного сприйняття інших людей,
умінь вибудовування паритетних відносин з тими,
кого він буде навчати, виховувати та розвивати, рефлексія для власного самоаналізу та формування
творчого фахівця.
Витоки поняття „рефлексія” беруть свій початок від античних філософів [4]: Сократ, розглядав
їх у контексті самопізнання людини; Платон характеризував його як благорозумність; Арістотель надавав рефлексії риси божественного розуму, який
розмірковує над своїм предметом.
А. Августін вважав, що в рефлексивному стані
людина пізнає свою сутність і цим наближається до
Бога. У подальшому рефлексія була й у центрі
уваги Р. Декарта і розумілась ним через мислення
як основу пізнання себе. Дж. Локк надавав їй статус
внутрішнього досвіду, а Г. Лейбніц вважав, що саме
рефлексія визначає здатність людини до апперцепції.
До того ж філософи виділяють три види рефлексії: елементарна рефлексія, яка приводить до розгляду та аналізу знань, роздумів щодо їх меж та
значення; наукова рефлексія як аналіз та критика
теоретичного знання на основі методів і прийомів,
які відповідають певній галузі наукового дослідження; філософська рефлексія, як усвідомлення та
осмислення граничних основ буття та мислення,
людської культури в цілому [4].
Психологи під рефлексією розуміють навик,
який дозволяє не тільки контролювати спрямованість уваги, а й усвідомлювати власні думки, відчуття і загальний стан. Завдяки рефлексії людина
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має можливість спостерігати за собою з боку і бачити себе очима людей, які його оточують. Рефлексія в психології має на увазі будь-які наміри особистості, спрямовані на самоаналіз. Вони можуть проявлятися в оцінці своїх вчинків, думок і подій. Від
того, наскільки людина освічена і вміє себе контролювати, залежатиме глибина рефлексії [3].
Насьогодні існує кілька видів і класифікацій
рефлексії [5].
1. Кооперативна. Тут під рефлексією розуміється «звільнення» суб'єкта і його «вихід» в нову
позицію стосовно минулої діяльності. Акцент ставиться на результаті, а не на процесуальних діях.
2. Комунікативна. Рефлексія виступає найважливішою складовою гармонійного розвитку спілкування і міжособистісного сприйняття. Цей показник найчастіше використовується щодо проблем
перцепції та емпатії у спілкуванні між людьми. Функції рефлексії тут такі: регулятивна, пізнавальна та
розвитку.
3. Особистісна. Дає можливість вивчати власні
вчинки, аналізувати образи і внутрішнє «Я». Використовується в тих випадках, коли потрібна корекція самосвідомості та побудова нового «Я».
4. Інтелектуальна. Об'єктом виступають
знання, що стосуються певного предмета, і способи
взаємодії з ним. Цей вид рефлексії використовується в інженерної та педагогічній психології.
5. Екзистенційна. Об'єктом є глибинні смисли
особистості.
6. Регулятивна. Основною функцією вважається регулювання емоційних станів і зменшення
страждань і переживань.
Аналіз літератури дозволив визначити шляхи
та способи навчання рефлексійній діяльності: навчання рефлексії у процесі проведення тренінгів
(Б. Вульфов, І. Вачкова); створення рефлексивного
середовища (С. Степанов); формування механізмів
особистісної рефлексії у процесі вирішення нестандартних задач (В. Зарецький), використання ігрових технологій (Г. Щедровицький);
Основними напрямками формування педагогічної рефлексії викладача можуть бути: рефлексія
міжособистісних відносин зі студентами; рефлексія
діяльності суб’єкта; рефлексія продуктів діяльності
та її результатів.
Навчання педагогічній рефлексії інженера-педагога в нашому дослідженні відбувалося у три
етапи: перший етап – теоретичні заняття зі студентами; другий етап - під час семінарів та практичних
занять; третій етап – самостійна работа, самоаналіз.
У дослідженні брали участь 125 студентів 3 курсу
Української інженерно-педагогічної академії.
Основні завдання були такими: пропонувались
простІ завдання-опитувальники для самооцінювання, що створені дослідником; студентам пропонувалося самим створити оцінювальний лист на основі знань з педагогічної діяльності викладача, що
в них вже є (креативні завдання); комплексні завдання, що мали метою складні відповіді та потребували аналітичних умінь.
При цьому також оцінювалися окремо структурні компоненти рефлексії, а саме: когнітивний,
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емоційний та поведінковий. Когнітивний компонент тут був пов'язаний як із професійними знаннями майбутнього інженера-педагога, так і з умінням застосувати їх у практичній діяльності, (знаннями про себе, зі здібностями до отримання
інформації про себе та її вірної інтерпретації).
Когнітивний компонент включав: наявність
соціокультурних і міжкультурних знань; бажання
передавати власний досвід, інтелектуальну ініціативу; активне діяльнісне начало, соціальну активність; бажання аналізувати свої професійні знання
з метою їх удосконалення; довготривала пам'ять,
переключення і розподіл уваги; наявність творчого
професійного мислення, здатність відходити від
стандартного мислення; вміння аргументувати свої
вчинки й поведінку; вміння грамотно і ясно викладати думки.
Емоційний компонент полягав у зовнішньому
виявленні рефлексії інженера-педагога, тому що рефлексивна свідомість завжди може спрямовуватися
на емоцію. Майбутньому інженеру-педагогу важливо сприймати внутрішній світ учня зі збереженням емоційних відтінків (емпатія). Емпатійний спосіб спілкування включає постійну чутливість до мінливих переживань іншого. Емоційний компонент
включав: входження в світ іншої людини; розуміння проблем; співпереживання; уміння формувати власний емоційний світ, емоційні переживання; уміння формувати особистісну емоційну
стійкість; стресостійкість; наявність оптимального
рівня тривожності.
Поведінковий компонент передбачає використання навичок рефлексії в професійній діяльності з
урахуванням професійних завдань, що постійно
змінюються, і вміння аналізувати власну педагогічну діяльність. Поведінковий компонент включав:
здатність установлювати й підтримувати контакт зі
співрозмовником; комунікативну витривалість;
аналіз сенсомоторних і перцептивних навичок; орієнтованість на кінцевий результат, здатність установлювати причинно-наслідкові зв'язки, відрізняти
першорядні деталі від несуттєвих; аналіз ситуативної оптимальності дій.
Результати показали, що з питаннями оцінювання рівня когнітивного компоненту впоралися
75% студентів, емоційного компоненту – 72%, поведінкового компоненту – 62%.
Таким чином, під час професійно-педагогічної
підготовки майбутніх інженерів-педагогів важливого значення набуває цілеспрямоване формування
їх рефлексії, що є одним з компонентів їх готовності до професійної діяльності.
Список літератури
1. Вербицкий А.А. Кросс-культурные контексты в контекстном обучении / А. Вербицкий, Н.
Жукова // Высшее образование в России. – 2007. –
№ 4. – С. 16-20.
2. Огурцов А.П. Рефлексия в науке и обучении
/ А.П. Огурцов // Вопросы философии. – 1986. – №
2. – С. 160-163.
3. Психологический словарь / В.В.Давыдов. –
М.:, «Педагогика», 1996. - 440 с.

The scientific heritage No 6 (6),2016
4. Радіонова Л.О. Філософія / Радіонова Л.О. –
Харків: ХНАМГ, 2006. – 142 с.

39
5. Роджерс К. Эмпатия: Пер. с анг./ Психология эмоций / К. Роджерс – М., 1987. – С. 3-24.

Лиганова В.Е.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа №1" Кировского района» г. Казани, преподаватель по классу скрипки
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы значения дополнительного музыкального образования в формировании личности и роли родителей в развитии музыкальных способностей у детей.
ABSTRACT
The value of additional musical education in the formation of personality and the role of parents in the development of musical abilities of children is discussed in the article.
Ключевые слова: дополнительное образование, музыкальные способности, музыкальные инструменты, способности, родители.
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Дети составляют важнейший резерв страны,
который будет в дальнейшем определять уровень
ее духовного и экономического развития, состояние культуры, науки и искусства, поэтому развитие
детей является одним из важнейших показателей
социально-экономического благополучия общества. С каждым годом жизнь предъявляет все более
высокие требования к детям: неуклонно растет
объем знаний, которые им нужно передать; педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а осмысленным.
У всех заботливых родителей возникает один
и тот же вопрос – какое дополнительное образование дать своему ребенку, чем его занять, что поможет ему постигать знания и развивать полученные
навыки. В современном мире приоритеты отдаются
элитным видам спорта, танцам и вокалу. Одним из
основных факторов, определяющих будущий выбор занятий дошкольника является близость того
или иного образовательного учреждения дополнительного образования. Однако, в большинстве случаев даже соседство с детской музыкальной школой не является приоритетом для выбора родителей.
Однако стоит отметить, что обучение игре на
музыкальных инструментах издавна считалось показателем хорошего воспитания. В былые времена
детей дворян обучали не только языкам, грамоте и
арифметике, но и обязательномузыке, танцам и живописи. Издавна известно, что музыкальное образование - это не только обучение игре на отдельном
инструменте, но и развитие логики, усидчивости,
памяти и эстетического вкуса. Причем совершенно
не важно, чтобы ребенок вырос профессиональным
музыкантом, как правило только 2-5 % детей выбирают музыку как профессию и призвание.
Самые первые проявления способностей у де-

тей, а именно склонность к какому-либо виду деятельности, можно заметить уже в раннем возрасте.
Чем больше малыш занимается этим видом деятельности, тем больше ему хочется это делать, он
испытывает радость, ему интересен не результат, а
процесс.
Но далеко не все дети дошкольного возраста
могут самостоятельно определиться и разобраться,
чем все-таки они хотят заниматься, и помочь разобраться в этом, а именно определить направления
обучения, выявив способности и интересы ребенка,
могут взрослые, то есть его родители. Известно, что
способность — это возможность, а вот достигнутый уровень мастерства — это действительность.
Ставить равенство между способностями, знаниями и умениями недопустимо. В основном, способностьилидарование нужно уловить, увидеть в каких-то игровых ситуациях, а затем оказывать содействие ребенку в его развитии и ненавязчиво,
тактично помочь ему выбрать нужный путь и укрепиться в своем выборе.
Способности делятся на общие и специальные,
то есть общими являются память ребенка, его
наблюдательность, воображение,эмоциональность,
а специальные - это музыкальный слух, чувство
ритма, физические данные, склонность к изобразительной деятельности.
Принято считать, что музыкальный слух является одним из факторов, характеризующих наличие
способности у ребенка к музыке. Предположим,
что ребенок проявляет непомерный интерес к музыкальным произведениям, всегда стремится туда,
где играет музыка. Быстро запоминает мелодию и
напевает ее время от времени, придумывает свои
незаурядные тексты на понравившуюся ему музыку. Ему присуще чувство ритма, а мелодии, воспроизводимые им, четки и музыкально точны, значит, он обладает хорошим музыкальным слухом.
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Однако известно, что у одних детей он есть с рождения, а у других его нужно и можно развивать.
Проявившиеся у ребенка способности к музыке, как было отмечено ранее, совершенно не значат, что он станет великим музыкантом. Что бы ни
произошло, без восприятия музыки, специального
обучения, без умения владеть музыкальными инструментами музыкальные способности не будет
развиваться.
Самый важный фактор развития любых способностей - это интерес. Причем развитие интереса
малыша к музыке прежде всего зависит от семьи.
Родителям мало увидеть зарождающиеся способности у ребенка, необходимо создать ему условия для
творчества, проявив изобретательность, а порой и
настойчивость.
Одним из значимых факторов развития интереса ребенка к музыке, безусловно, является совместное творчество детей и родителей, которое
имеет массу плюсов:
- развивается взаимное доверие в семье;
- облегчается процесс социализации ребенка в
обществе;
- развиваются эстетические чувства – малыш
учится видеть и ценить прекрасное;
- формируется осознание своего значения как
члена семьи;
- вырабатывается способность самовыражения;
- создается благоприятная атмосфера для развития творческих способностей не только детей, но
и взрослых.
На совместных занятиях с родителями ребенок
получает эмоциональную разрядку, благодаря чему
переизбыток энергии уходит в мирное русло, не
оставляя сил для капризов и баловства. Ведь совместное творчество - это не только сам процесс
обучения на музыкальном инструменте, но и совместное слушание музыки, пение или музицирование. Причем, для родителей, умеющих играть на
музыкальных инструментах, возможности самые
разнообразные: игра в четыре руки, игра в ансамбле
на разных инструментах, а также организация совместных домашних концертов. Отмечено, что далеко не все дети любят быть солистами. Куда приятней выступать в ансамбле с папой, мамой или бабушкой.
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Не стоит забывать и о потребности ребенка в
содействии и одобрении родителями любых, даже
самых незначительных, его выступлений. Это не
только является хорошим стимулом к дальнейшим
его победам, но и помогает малышу почувствовать
его значимость в семье. Не секрет, что, выходя на
сцену, даже именитый музыкант испытывает колоссальное волнение и в первые минуты пытается
установить контакт с аудиторией. Ребенок же находит поддержку в глазах близких и знакомых ему
людей, его родителей.
Кто, как не родители, должны поддержать своего ребенка?Самые лучшие педагоги будут бессильны, если родители равнодушны как к музыкальному воспитанию своих детей, так и к музыке.
Выдающийся пианист и педагог Г. Нейгауз говорил: «Хорошие родители важнее хороших педагогов». Именно папы и мамы должны поддержать педагога в стремлении «заразить» ребенка любовью к
музыке, проявить интерес к его музыкальным приоритетам, помочь правильно организовать музыкальные занятия. Таким образом, родители могут
стать единомышленниками педагога-музыканта
детской музыкальной школы в деле приобщения
ребенка к музыке.
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АННОТАЦИЯ
20 июля 2016 года В Российской академии образования состоялся экспертный семинар по обсуждению проблемы модернизации содержания и технологий обучения в предметной области «Технология»,
разработки новой концепции технологического образования. В статье приводятся результаты опроса экспертов, принявших участие в экспертном семинаре.
ABSTRACT
July 20, 2016 At the Russian Academy of education held an expert workshop to discuss the problems of
modernization of the content and technologies of education in the subject area "Technology," development of a
new concept of technological education. The article presents the results of a survey of experts participating in the
expert seminar.
Ключевые слова: модернизация технологического образования, предметная область «Технология»,
метапредметные результаты образования, проектно-технологическая культура.
Keywords: modernization of technological education, the subject area "Technology", interdisciplinary educational results, design and technological culture.
Участники экспертного семинара – учителя
технологии и черчения, представители региональных ассоциаций педагогов, руководители общеобразовательных организаций, преподаватели и руководители образовательных организаций высшего
образования и дополнительного профессионального образования, руководители и эксперты предметной олимпиады школьников по технологии, работники организаций дополнительного образования
детей,
центров
научно-технического
творчества, центров молодежного инновационного
творчества, представители издательств и средств
массовой информации, представители научных организаций, представители региональных и муниципальных органов управления образованием обсудили ключевые проблемы реализации и перспективы развития технологического образования
школьников, теоретико-методологические и практические основания новой концепции предметной
области «Технология».
В рамках семинара был проведен опрос экспертов на выявление теоретико-методологических
оснований новой концепции предметной области
«Технология», результаты которого можно представить следующими позициями.
Среди главных причин модернизации содержания и технологий в технологическом образовании школьников, создания новой концепции предметной области «Технология» эксперты отмечают:
несоответствие существующего содержания
обучения школьников современным технологиям и
материалам (43%),

низкий уровень технологической подготовки
школьников, снижающий эффективность их профессиональной подготовки в колледжах, вузах
(32%),
новые требования постиндустриального общества к грамотности и компетентности личности
(30%),
низкий статус предметной области «Технология» в школе и в обществе (29%).
Основными проблемами реализации технологического образования в школе эксперты видят следующие:
 недостаточное материально-техническое
оснащение (60%),
 низкий уровень подготовки педагогов технологического образования (51%),
 отсутствие возможностей по привлечению
к преподаванию технологии специалистов (инженеров, преподавателей вузов и пр.), по организации
практики и стажировки на производстве и учебнопроизводственных площадках (в т.ч. технопарков,
инновационных структурах), экскурсий как компонента технологической подготовки (31%),
 устаревшее
содержание
подготовки
школьников (29%),
 недостаточное внимание администрации
школ и региональных органов управления образования к технологической подготовке школьников
(26%),
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 недостаточная интеграция предметного содержания с «теоретическими» предметами (физика,
химия, математика и пр.) (26%),
 недостаточное финансирование (в том
числе часов по учебному плану) технологической
подготовки (23%).
Эксперты считают, что технологическое образование в школе должно реализовываться средствами:
 уроков технологии, внеурочной деятельности и дополнительного образования технико-технологической направленности (60%);
 интеграции учебных предметов, в основе
которой будет лежать проектная, конструкторская
и исследовательская деятельность (54%).
Все ответы экспертов связаны с современными
тенденциями интеграции в образовании, наиболее
известными примерами из которых является международный проект STEM или STEAMобразования, который предполагает интеграцию в
практической (проектной, исследовательской) деятельности научных знаний по естествознанию, технологии, инжинирингу, искусству и математике, а
также российский проект конвергентного образования (Москва, Курчатовский проект конвергентного
образования), интегрирующий подготовку обучающихся по физике, химии, биологии и географии.
Основной целью освоения предметной области «Технология» эксперты видят развитие личности, способной жить и эффективно трудиться в
постиндустриальном, технологическом обществе
(51%), формирование технологической культуры
обучающихся (37%).
Первая – более общая цель технологического
образования связана с широким восприятием Технологии не только как предметной области общего
образования, а как нового направления в общем и
профессиональном образовании молодежи, отвечающем требованиям общества техники, технологии
и компетентности (аналогично идеям политехнического образования на новом этапе развития общества).
Вторая цель – традиционная для технологического образования во многих странах, - связана с
формированием технологической культуры и/или
технологической
грамотности
выпускников
школы. Технологическая культура общества выступает в качестве предпосылок и результата технологического образования и отражает уровень овладения личностью компонентами культуры в процессе
получения общего образования и определяющая
подготовку человека к получению разных видов
(направлений) профессионального образования.
Технологическая культура как отражение объективных и субъективных результатов деятельности
человека, меняющихся под влиянием научно-технического прогресса, внедрения новых технологий,
возникающих проблем в эксплуатации и управлении техникой и технологиями [1, 2]. Ю.Л. Хотунцев
определил десять составляющих (компонентов)
технологической культуры: культуру труда, графическую культуру, культуру дизайна, информационную культуру, культуру дома, потребительскую
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культуру, предпринимательскую культуру, культуру человеческих отношений, экологическую
культуру, проектную культуру, которые в совокупности отражают весь спектр изучаемых обучающимися технологий [7].
Результаты технологического образования
школьников в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования представляют собой личностные, метапредметные и предметные составляющие.
Среди личностных результатов освоения предметной области «Технология» эксперты выделили
такие качества, как системное мышление (69%),
способность к техническому и художественному
творчеству (63%), ответственность за результаты
своего труда (51%), трудолюбие (51%), проектность (45%), предприимчивость (34%).
В наименьшей степени для формирования в
рамках предметной области «Технология» оказались востребованы формирование культуры здорового образа жизни, патриотизм, дисциплинированность, деловые коммуникации, критическое и экологическое мышление. Не во всем соглашаясь с
экспертами, можно сделать вывод, что приоритеты
сегодня выстраиваются в логике формирования активной, инициативной и предприимчивой личности, готовой к трудовой деятельности в условиях
современной высокотехнологичной среды.
Проблемой для технологического образования
является соотношение метапредметных и предметных результатов. Большая часть предметных результатов технологического образования в соответствии с ФГОС основного общего образования,
близки к метапредметным компетенциям, развивающихся у обучающихся на других предметах,
например [6]:

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;

 развитие умений применять технологии
представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания.
В процессе обучения технологии обучающиеся осваивают разные виды предметно-практической и семиотической деятельности, решая при
этом проектные, конструкторские, технологические, исследовательские, дизайнерские и другие задачи. По мнению экспертов, основу для интеграции
научных знаний на уроках технологии надо искать
именно в практических видах деятельности, в
первую очередь через освоение учащимися умений
и навыков конструирования (80%), проектирования
(77%), моделирования (74%), исследования (60%),
экспериментирования (43%), обработки данных,
информации (40%).
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Достаточно мало внимания в российской
школе и технологическом образовании в частности
уделяется обучению навыкам управления, в частности вопросам управления техникой и технологиями, управлению технологическими процессами,
датчиковым и электронным системам, управлению
с целью обеспечения безопасности и пр. Даже правильная и безопасная организация рабочего места
является действием по самоорганизации (управлением работой, делом).
Основанием для разработки новой концепции
предметной области «Технология», по мнению экспертов, должны служить:
 освоение техники и технологий в контексте
развития всех типов организационной культуры
(традиционной, ремесленной, профессиональной,
проектно-технологической) (71%);
 раскрытие всех компонентов технологической культуры (включающей культуру труда, графическую культуру, проектную культуру, предпринимательскую культуру и пр.) (60%).
Наиболее распространенный ответ экспертов
связан с выделением учеными четырех типов организационной культуры общества – традиционной,
ремесленной, профессиональной, проектно-технологической [4], - которые непосредственно связаны
с трудовыми и производственными процессами на
том или ином этапе развития техники и технологии,
науки, социальных отношений.
Проектно-технологическая оргкультура современного постиндустриального общества основана
на реализации в практической деятельности людей
программ и проектов посредством всевозможных
технологий и с учетом всех факторов, влияющих на
процесс реализации данных проектов (экономических, кадровых, материально-технических, экологических и т.п.). Именно с этим связано появление
отдельного раздела менеджмента – управление
проектами, - и популярность в образовании различных вариантов технологий проектно-ориентированного обучения.
Важным в понимании новой Концепции предметной области «Технология» является не только
отражение в содержании и технологиях обучения
проектно-технологической оргкультуры и современных технологий, а процесс «прохождения» ребенком всех типов организационной культуры,
которые не только существуют с используемыми
человеком традиционных технологий (мы до сих
пор пользуемся ножом, топором, молотком, вяжем
морские узлы и пр.), но и позволяют развивать мелкую моторику, координацию, прикладные навыки
использования ручных (и электрифицированных)
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инструментов, формировать культуру труда и личностные качества на деятельностной основе.
Эксперты выделили более десяти «сквозных»
линий нового содержания технологической подготовки школьников, включающих:
 работу с научно-технической информацией и технологической документацией,
 технологические процессы и системы,
 конструирование и моделирование,
 дизайн,
 семейная (домашняя) экономика,
 технологическое предпринимательство,
 ТРИЗ (и подобные им методы творческого
решения проблем),
 технологии обработки материалов,
 технологии производства и использования
энергии,
 робототехника.
Разработка новой Концепции предметной области «Технология» представляет собой выбор приоритетов в технологической подготовке школьников. В зависимости от этого выбора технология как
предмет и как практико-ориентированная область
подготовки обучающихся будет ориентирована на
изучение тех или иных технологий, технических
систем, интегрировать в своей деятельности теоретические знания естественных, гуманитарных наук,
математики, обеспечивать профориентацию в той
или иной сфере профессионально деятельности и
пр.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты историко-педагогического исследования эволюции системы общего образования на примере национального региона России – Якутии. Рассмотрен советский период в
течение которого сохранялись и воспроизводились национальные основы образования, этнопедагогические начала, народная педагогика. Автор обосновывает, что культурно-духовный потенциал развития образования предыдущих периодов позволил в разные периоды советского времени успешно эволюционировать национальной школе.
ABSTRAСT
The article presents the results of historical and pedagogical research the evolution of general education system on the example of the national region of Russia-Yakutia. Considered the Soviet period during which are conserved and reproduced the national basic education, etnopedagogical the beginning, folk pedagogy. The author
proves that the cultural and spiritual potential of education development in the previous periods allowed in different
periods of the Soviet time successfully evolve national school.
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При всей общности протекания политико-социальных процессов разные этносы и народности
приходят, тем не менее, к разным историческим
итогам, сосредотачивая в себе разный духовноэнергетический и культурно-образовательный потенциал. Это связано не только с исходными демографическими характеристиками этноса, пассионарностью, национальным типом характера, в котором проявляется степень сопротивляемости
разрушительным переменам и способность находить гибкие решения в новых экстремальных условиях. Не меньшее, а может быть, решающее значение имеет культурный и духовный запас, который
сосредоточен в опыте народа, его этнопедагогическое сознание и поведение, помогающие ему прочерчивать собственную линию судьбы в переплетении исторических обстоятельств и выборов. Рассмотрим на примере одного из национальных
регионов России – Якутии. Одним из подтверждений вышеозначенного вывода применительно к советскому периоду истории являются специфические характеристики эволюции системы образования в Якутской АССР: исходная мощность
культурно-образовательного потенциала и степень
инфраструктурной полноты системы образования;
культурные средства, необходимые для выработки
адекватных в данных условиях содержания и организации образования; соотношение консервативности и инновационности образовательных процессов.
Как показывает проведенное исследование, в
сравнении с рядом других национальных районов,
Якутия пришла к преобразованиям советского времени, имея уже в запасе, пусть скромную по мас-

штабам (в условиях массовой функциональной неграмотности), но достаточно развитую за почти
двухвековую историю – государственную и общественную систему образования. Она имела почти
полную образовательную инфраструктуру, все основные уровни образования (за исключением высшей школы) и типы учебных заведений, учебно-методическое (главным образом, русскоязычное)
обеспечение, профессиональные педагогические
кадры и институциональные механизмы их подготовки и переподготовки, немногочисленную, но все
же творческую научную, художественную и педагогическую интеллигенцию. В сфере образования
существовал достаточно мощный и продуктивный
опыт общественной и частной инициативы (столетняя школа политссыльных, частные школы, образовательное меценатство) [1]. В основании же этой
практики находилась живая корневая система многовекового, если не тысячелетнего опыта народного воспитания и образования.
Создание послереволюционной массовой
школы по неизбежности происходило с учетом и
при прямом использовании этого «начального капитала». При этом, ломая (да и то, отчасти) и преобразуя сложившуюся в дореволюционной Якутии
государственную систему образования, выстраивая
общую для страны Советов школу, власти Якутской АССР – первая якутская интеллигенция форсированно формировала и развивала в первое десятилетие, когда это официально поддерживалось,
школу на родном языке, «национальную школу».
Анализ фактического материала свидетельствует о
том, что действия местных органов управления, общественности, учителей были столь интенсивными
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и продуктивными, что даже в 1930-е годы, в условиях изменения курса национальной политики, в
Якутской АССР продолжали разворачиваться позитивные процессы развития национальной школы.
Как показывают материалы проведенного исследования, в основе фронтального перехода к новому уровню всеобщего образования (к семилетнему образованию на селе на рубеже 1940-1950-х
годов, всеобщему среднему образованию – в конце
1960-х – начале 1970-х гг.) лежали не дидактические, а общекультурные задачи. Базисом их решения могла выступать национальная культура, которая уже сумела преодолеть отставание в предшествующем развитии по всем компонентам
современной культуры, создать собственную развитую художественную культуру и науку. Однако
этот процесс протекал неравномерно, и далеко не
все народы располагали теми компонентами современной культуры (включая уровень развития
языка), которые необходимы для выработки адекватного содержания неполного и полного среднего
образования.
Исследование позволяет сделать вывод, что
Якутская АССР относилась к тем национальным
образованиям (а якуты – к тем этносам), которые
необходимые компоненты культуры и опыт всеобщего образования уже частично имели, и поэтому
смогла, при всех трудностях, осуществить переход
к всеобщему семилетнему образованию на родном
языке.
Точно также, при переходе к всеобщему среднему образованию в конце 1960-х – начале 1970-х
гг. республике удалось, пусть частично, с большими издержками и потерями, сохранить национальную школу и культуру Саха.
Вместе с тем, материалы исследования подтверждают, что один из важнейших факторов, повлиявших на особенность эволюции национальной
школы в Якутии, связан с русским языком. С одной
стороны, русификация (а на самом деле, идеологи-
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ческая советизация, принесшая русской школе никак не меньше ущерба и потерь, чем школам других
этносов) вела к денационализации образования разных народов и народностей. В то же время, в отношении к культуре саха (якутов) русский язык оказывался ключевой социально-образовательной инновацией,
обеспечивавшей
цивилизационное
развитие этноса – в этом состоит кардинальное значение русского языка в культурно-исторической
практике развития образования в Якутии.
Таким образом, на протяжении длительного
исторического времени в Якутии, по сути, не прерывалась духовная традиция, сохранялись и воспроизводились национальные основы образования,
этнопедагогические начала, народная педагогика.
Доминируя в период становления формальной, государственной школы в девятнадцатом веке, свертываясь, но сохраняясь в форме ценностей, языка обучения, искусства, трудовых навыков – рядом и
внутри унифицированной системы образования в
двадцатом – это неформальное этнопедагогическое
образование в самые неблагополучные и тяжелые
периоды истории школы Якутии обеспечивало «этногенетический потенциал», сохраняло возможность качественных цивилизационных преобразований на национальной основе [2]. При этом эволюция системы образования периодически соединяла
культуру и цивилизацию, этнопедагогику и современные, новейшие для того или иного периода образовательные идеи и технологии, приходившие в
Якутию через передовую русскую и европейскую
педагогику в условиях не столько миссионерства и
русификаторства, сколько диалога, взаимовлияния
и проникновения культур.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз змісту підручників словесності початку XX століття. Автором визначити
психолого-педагогічну спрямованість навчально-методичних видань зі словесності періоду розквіту вітчизняної навчальної книги, що характеризується високим ступенем зрілості, всебічного розвитку підручникотворення як підсистеми книжкової справи, її новим якісним станом.
ABSTRACT
The article analyzes the content of textbooks literature beginning of XX century. The author determine the
psychological and pedagogical direction of teaching literature publications from the heyday of the national
educational book, characterized by a high degree of maturity, full of textbooks as a subsystem of books, her new
qualitative state.
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Постановка проблеми. Період XIX – початок
XX ст. вважається періодом становлення та розвитку словесності як навчальної дисципліни і методики її викладання як науки. Словесність як навчальна дисципліна знаходить своє вираження, перш
за все, в підручниках, посібниках, хрестоматіях.
Сучасна методика викладання словесності
спирається на цінний досвід педагогів-словесників
минулого, прагне враховувати уроки цього досвіду
та розвивати кращі традиції вітчизняної школи.
Історія методичної думки нерозривно пов’язана з
іменами відомих діячі науки і культури, літераторів
і педагогів, які були першими авторами навчальних
посібників, статей з проблем теорії та історії словесності, з питань виховання і навчання.
На думку сучасних дослідників, ХІХ ст. – початок ХХ ст. – це найцікавіший період в історії
створення та видання підручників з російської словесності. Бурхливо розвивається філософія, психологія, педагогіка. Розробляються нові навчальні
плани, ведуться жваві дискусії з питань викладання. Середні навчальні заклади вже не тільки готують учнів до вступу в університети, в інститути
(вищі училища), на вищі курси, але дають системні
знання, намагаються пробудити творчі здібності
учнів. У цей час дуже популярні ідеї «вільного виховання». Різні наукові літературознавчі школи також безсумнівно впливають на гімназійний підручник з російської словесності [18, с. 129].
Цікаву сторінку в історії вітчизняної словесності, підручникотворення становить період початку ХХ ст. – період розквіту вітчизняної навчальної книги, що характеризується високим ступенем
зрілості, всебічного розвитку підручникотворення
як підсистеми книжкової справи, її новим якісним
станом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Різні аспекти проблеми розвитку теорії і практики
словесності, методики її викладання в історії вітчизняної школи ХІХ – початку ХХ століття
знайшли відображення у працях В. Аннушкіна, О.
Богданової, О. Гетьманської, К. Донської, Т. Зибіної, Л. Кіпнес, Ю. Мінералова, В. Майбороди, Д.
Мотольської, Ю. Рождественського, О. Семеног,
О. Снітовського та ін. Однак аналіз історико-педагогічних праць свідчить, що навчально-методичного забезпечення викладання словесності на початку ХХ століття не були предметом спеціального
історико-педагогічного дослідження.
Мета статті – здійснити аналіз змісту підручників словесності початку XIX століття та визначити їх психолого-педагогічну спрямованість.
Як свідчить аналіз джерел, нові вектори розвитку підручника словесності для середньої школи
у XIX столітті послідовно трансформуються в певні
принципи структуризації: обов’язкове включення
історії вітчизняної літератури, на відміну від підручників XVIII столітті, де домінувала теорія літератури; наявність розгорнутих психолого-педагогічних обґрунтувань словесності, присутніх у
навчальних текстах і гімназійних програмах; аналіз
художніх текстів на основі сучасної вітчизняної
літератури. Усі три структурні принципи свідчать
про новий рівень розвитку підручників словесності,
який дав поштовх до нового якісно вищого рівня
навчально-методичного забезпечення викладання
словесності на початку ХХ століття.
На початку XX століття розвиток істориколітературного процесу призвів до значного збільшення обсягу відомостей в популярних гімназійних
підручниках В. Саводніка, О. Незельонова,
П. Смирновського, В. Сиповського та ін.
«Очерки по истории русской литературы»
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В. Саводніка [15], що складалися з двох частин,
вперше вийшли в Москві в 1906 році і набули
найбільшого поширення. В «Очерках…» вперше
літературний процес було доведено не тільки до
кінця XIX, а й до початку нового XX ст. «Очерки»
представили учням A. Чехова, який ще за життя отримав репутацію маститого письменника. Цей підручник написано в суворій відповідності з навчальною програмою «Історія російської словесності»,
так як навчального предмета «Література» або
«Російська література» в той час в середніх навчальних закладах не існувало (була навчальна дисципліна «Історія російської літератури», яка вивчалася на історико-філологічному факультеті вищих
навчальних закладів). Навчальна програма «Історія
російської словесності» на той час вже була доповнена темами другої половини XIX – початку
XX ст. Теми розташовано в хронологічній
послідовності. До «Очерков» увійшли всі значні
літературні твори (в тому числі і письменників-класиків), починаючи з найдавніших часів і закінчуючи початком XX ст.
Навчальна книга має докладний зміст, що дає
повне уявлення про наповненість видання. Вплив
революційно-демократичної критики, перш за все
В. Бєлінського і М. Добролюбова, на формування
ідейних і наукових поглядів В. Саводніка особливо
відчувається у другій частині «Очерков» при
висвітленні літератури другої половини XIX – початку XX ст. – одного з найбільш суперечливих
періодів російської історії. «Очерки…» написано
лаконічною, зрозумілою мовою, у викладі навчального матеріалу видно позицію автора. Художньотехнічне оформлення та поліграфічне виконання
видання відповідало всім вимогам, що ставилися до
такого роду навчальних посібників, і також було
обмеження цінових рамок (обидві частини також
продавалися по 1 крб.). До паспорта видання також
додавався гігієнічний висновок про використання
учнями даного навчального посібника. При аналізі
літературно-художніх творів Саводнік одним з перших дає характеристики літературних типів, використовуючи психологічний аналіз, перекази з літературних творів [18, с. 138].
«Краткий курс истории русской словесности:
С древнейших времён до конца ХVIII века» В. Саводніка виданий в Москві в 1913 р. [14]. Відбір навчального матеріалу в «Кратком курсе» зумовлений
навчальною програмою «Історія російської словесності», а також визначеними хронологічними
межами дослідження, починаючи з найдавніших
часів і закінчуючи кінцем XVIII ст. (творчістю
Г. Р. Державіна). Це пов’язано з полем наукових інтересів В. Саводніка, який якраз і займався історією
російської літератури XVIII ст. Навчальний посібник забезпечено докладним змістом, який дає гарне
уявлення про вміст видання. В «Кратком курсе»
включені всі визначні літературні пам’ятки і письменники означеного періоду.
Навчальний посібник написано лаконічною,
живою і доступною мовою. Прикладом застосованих мовних засобів, може служити оцінка творчості
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Г. Державіна. Характеризуючи великого російського поета, В. Саводнік підкреслював, що «сила переконання і яскравість його самобутнього таланту
зробили його найбільш значним представником
класицизму. Державін один з перших став дивитися
на літературу як на служіння ідей сильної державності. Зміст цієї ідеї символізується для Державіна
в сильній державній владі і в слові «державність».
Втілюючи своє бачення цього ідеалу, він розумів
своє завдання в оспівуванні мудрості влади і в
висміюванні дурості деяких її «слуг». Художньотехнічне оформлення та поліграфічне виконання
видання повністю відповідало вимогам, що ставилися до такого роду видань та установок по зниженню собівартості видання. Хоча в ньому з’явилося й нове. У цьому навчальному посібнику
вперше замість звичних штрихових малюнків представлено багато не тільки чорно-білих, але навіть і
кольорових ілюстрацій. Це значно додавало ціни
виданню та у багато разів посилювало його інформативність [18, с. 139].
Серйозній критиці на цей рахунок піддалися
«Очерки по истории русской литературы XIX века»
В. Саводніка (1906 р.) [15]. Ґрунтовно вивчити підручник, перша частина якого (від М. Карамзіна до
М. Гоголя) становила 406 сторінок тексту, не виявлялося можливим. «Ймовірно, його доводиться
вивчати в уривках, – відзначав А. Барсов, – але тоді
це вже не історія літератури [5, с. 552]. Для успішного засвоєння літератури в школі, розмірковує
А. Барсов, потрібні не університетські лекції, не
знайомство з Гегелем і світовою літературою, як це
пропонує В. Саводнік, потрібно, в першу чергу,
пробудити інтерес до знань. Повідомлення відомостей про літописи, легенди, що стали джерелами балад, перекладених В. Жуковським, порівняння їх
російського тексту з німецьким, теорія помилковокласицизму є зайвими. Методист називає такі
знання для гімназиста примарними, псевдонауковими. Що ж криється за метафорою А. Барсова
«пробудити інтерес до знань»?
Метод, який, на думку A. Барсова, зможе подолати викладений (університетський) принцип підручників – це метод індуктивного узагальнення:
«питання і відповіді, які виникають в учня спочатку
напівсвідомо (і навіть за межами свідомості), потрібно швидко ввести в сферу ясної свідомості: потрібен метод евристично-індуктивний [5, с. 553].
А. Барсов перефразовує головну мету вивчення літератури в школі: всі гімназійні дисципліни російської мови повинні сприяти всебічному
вивченню творів. Твір має розбиратися з позицій
фонетики, етимології, синтаксису, літератури, потім повинно відбуватися узагальнення із застосуванням індукції. Узагальнення, стверджує А. Барсов, це – наукові знання. Свою концепцію евристичного підручника словесності методист
реалізував у «Очерках из истории русской литературы» (1911 р.) [6], що складаються з двох паралельних курсів евристичного і викладацького. Для
усунення пасивного заучування, для самодіяльності учнів A. Барсов використовує «пошукову»,
сократівську форму. Всі роботи в евристичному
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курсі поділяються на два види: на індуктивні і дедуктивні. Індуктивні призначаються «для здобуття
знань з літературних творів». Одні з них узагальнюють елементи окремих творів автора; інші – дають
характеристику суспільства. Дедуктивні роботи
служать для закріплення і перевірки знань, дають
зразки планів, тренують розвиток (усний і письмовий) та комбінують думки [5, с. 587–588]. Цього достатньо, як підкреслює методист, для учня середнього навчального закладу.
Послідовник О. Потебні та О. Веселовського,
О. Шалигін, вперше випустив свою «Теорию словесности и хрестоматию» в Москві в 1908 р. [20].
Це не підручник-довідник, як у М. Ліванова, з коротким і сухим викладом навчального матеріалу.
Навчальну книгу написано дуже емоційно, жвавою,
яскравою мовою, з масою прикладів з вітчизняної
та зарубіжної класичної літератури. Особливістю
цього видання О. Шалигіна є те, що це не просто
підручник, а один з перших навчальних комплексів
у нашій країні. Помилковою є думка, що навчальні
комплекси з’явилися тільки за радянських часів, в
середині 60-х рр. XX ст. Проте історія показує, що
перші навчальні комплекси були створені ще в 60х рр. ХІХ ст. в ході реформи народної освіти як важливий елемент оптимізації навчального процесу в
середніх навчальних закладах [18, с. 141].
Відбір навчального матеріалу в цьому навчальному комплексі «Теория словесности и хрестоматия» О. Шалигіна обумовлений навчальною програмою «Теорія словесності». Це один з перших
навчальних комплексів філологічного циклу навчальних предметів у середніх навчальних закладах
в дореволюційному навчальному книговиданні, в
якому підручник і хрестоматія складають єдине
ціле. За критеріями відбору навчального матеріалу
цей навчальний комплекс О. Шалигіна нагадує
«Элементарный курс теории словесности» професора В. Сиповського з тією ж установкою: спонукати учнів до читання самих літературних творів.
Зміст навчального видання дуже докладний,
що дає повне уявлення про матеріал книги. У нього
включено найважливіші поняття словесності,
підкріплені наочними прикладами. Навчальну
книгу написано досить емоційно, жвавою, яскравою мовою, з масою прикладів з вітчизняної та зарубіжної літератури [18, с. 142].
Художньо-технічне
оформлення
та
поліграфічне виконання
видання повністю
відповідає вимогам, що ставляться до такого роду
видань, вартості. У хрестоматії крім творів письменників-класиків розміщені тексти творів новітніх
авторів того часу – В. Короленка, А. Чехова, Д. Мережковського та інших.
У 1910 р. О. Шалигін також випустив в СанктПетербурзі «Дополнительный курс теории словесности» [21], в якому розглядаються кращі твори
світової літератури. У них особлива увага приділяється психологічному аналізу характерів головних героїв.
Підручники М. Ліванова, О. Незельонова,
В. Саводніка, В. Сиповського, О. Шалигіна були
удостоєні Малої премії Петра Великого. Вони були
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провідними, основними підручниками, рекомендованими в усіх середніх навчальних закладах [18, с.
143].
В історії вітчизняного підручникотворення
відомі цілий ряд інших підпучників та посібників зі
словесності, що в більшій чи меншій мірі відіграли
роль у справі методичного забезпечення викладання словесності.
«Теория словесности: Иллюстрированная
снимками с произведений архитектуры» С. Золоторьова вперше вийшла в Санкт-Петербурзі в
1911 р. [11], а потім в тому ж році й у Києві. В ній
Золоторьов вперше з’єднує теорію та історію словесності з історією мистецтв. Підручник був прекрасно ілюстрований. У ньому вперше з моменту
винаходу фотографії були розміщені фотознімки
пам’яток архітектури і скульптури, репродукції
творів живопису. Золоторьов увів до підручника
розділ «Загальні відомості про розвиток теорії словесності як науки», в якому знайомив учнів з
працями Аристотеля, Горація, І. Тена, О. Потебні,
О. Веселовського та інших, що вбачалося плідним
для підвищення якості навчання.
«Теория словесности в связи с данными языковедения и психологии» І. Лискова вперше вийшла в
Москві в 1914 р. [12]. Цей підручник дуже складний, написаний в академічному стилі. Автор відчував величезний вплив психологічної школи, робіт
О. О. Потебні. Мабуть, такий ступінь складності
підручника перешкоджав його широкому поширенню.
Підручники з теорії та історії словесності
С. Брайловського, Б. Гвоздікова, П. Дворнікова
були декілька ускладненими. Їх автори теж перебували під впливом психологічної школи літературознавства.
Відомий учитель-словесник, педагог-новатор
В. Фішер був прихильником «чисто літературного», естетичного вивчення словесності. У своєму
підручнику «Учебник по истории русской литературы» [19], що складається з двох частин, і вперше
вийшов в Москві в 1916–1918 рр. в книговидавництві «Задруга», педагог звертається насамперед
до тексту літературного твору. Фішер планує приблизний хід вивчення літературного твору; композиція, мова і стиль. З його точки зору, вивчати необхідно тільки літературні твори, які мають художню
або історичну цінність.
«Очерки по истории новейшей русской литературы XIX века» О. Алфьорова [2], повинні були
складатися з декількох випусків, перший з яких
вийшов у Москві в 1915 р. Однак інші випуски так
і не вийшли. «Очерки» написані в жанрі есе. У них
відсутні докладні розбори змісту літературного
твору, немає викладу змісту літературного твору, а
також готових характеристик героїв. Алфьоров вважав, що все це вбиває інтерес учнів до літературного твору, сприяє їх розхолоджуванню [18, с. 147].
«Сборник вопросов по истории русской литературы» О. Алфьорова і О. Грузинського [4]
вперше вийшов у Москві в 1900 р. Він був призначений для самостійного вивчення російської кла-
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сичної літератури, написання творів і рефератів. Запитання і завдання в збірнику були звернені до
текстів літературних творів.
Серед нових хрестоматій початку XX ст.
виділялися: «Допетровская литература и народная
поэзия» (1906) [1] і «Русская литература XVIII
века» [3] О. Алфьорова та О. Грузинського (1907),
що є, по суті, традиційними підручниками.
Прихильник філологічного напрямку у вивченні історії російської словесності, Ю. Верещагін,
видає «Стилистическую хрестоматию» (1903) [10]
для молодших і середніх класів міської гімназії.
Одне із завдань цього навчального посібника полягало в тому, щоб навчити учнів знаходити відповіді
на різноманітні питання в тексті літературного
твору. У ньому пропонувалися дуже цікаві теми для
самостійних письмових робіт – творів. Наприклад,
«У чому полягала неприродність Євгенія Онєгіна і
Володимира Ленського?» і т.п.
У «Сборнике образцов для историко-литературного изучения русской словесности» Ю. Верещагіна (1903–1904) [9] розміщені невеликі за обсягом тексти літературних творів, даються досить
складні теми для самостійних письмових робіт
(творів).
Популярні були також: «Учебная хрестоматия
по русской словесности» О. Сальникова (1903) [16],
що складається з трьох частин. У ній були розміщені
історико-літературні
примітки
та
біографічні нариси; «После Гоголя: учебное пособие и хрестоматия» Г. Сінюхаева (1908–1909) [17],
що складається з двох частин. Ця навчальна література була традиційною.
В «Историко-литературной хрестоматии»
М. Бродського, М. Мендельсона і М. Сидорова
(1914–1916) [8], укладачі спираються на
порівняльно-історичний метод вивчення словесності, в двох частинах, були зібрані тексти літературних творів, фрагменти їх дослідження, коментарі, теми для самостійних письмових робіт. Прикладом служить розбір «Капитанской дочки»
О. Пушкіна в цій навчальній книзі.
«Библиотека для классных и внеклассных бесед» під редакцією П. Саккуліна (1914–1917) [7],
призначена для молодших і середніх класів міської
гімназії, відносилася до серії так званих «рухомих
хрестоматій». У ній вміщено повні тексти літературних творів, що мають виховну спрямованість. У
структурі видання застосовувався принцип – від
легкого до більш складного. У виданні були також
розміщені портрети письменників, наведені короткі
відомості про них, подані теми класних і позакласних бесід. Однак в «Библиотеке» був істотний
недолік: ні аналізу розміщених літературних
творів, ні коментарів у ній немає.
Як бачимо, в досліджуваний період був накопичений чималий досвід у виданні підручників і
навчальних посібників зі словесності.
Не випадково в грудні 1916 – початку січня
1917 р. В Москві проходив I Всеросійський з’їзд
викладачів російської мови і літератури, де гаряче
полемізували представники всіх наукових шкіл у

49
викладанні російської словесності. Обговорювалися навчальні програми з цього навчального предмета, затверджені ще в 1915 р. З питання підручників більшість педагогів приходять до єдиної
думки. У резолюції «По вопросу об учебниках и
учебных пособиях по русской словесности», одностайно підтриманої делегатами з’їзду записано, що
середнім навчальним закладам потрібні доступні як
за змістом, так і ціною підручники з історії російської словесності, а також хрестоматії до них, в яких
зібрані твори російських письменників і критичні
статті, які не повинні «утискати самодіяльність
учнів», необхідність свободи вибору підручників,
але «користування ними дозволяється з дозволу
предметної комісії середнього навчального закладу» [13, c. 21].
Висновки і пропозиції. Таким чином, на початку XX ст. стався значний прогрес у становленні
та розвитку навчальної книги: з’явився масовий
стабільний підручник; сформувалася читацька
аудиторія навчальної літератури.
Підручники словесності для середньої і вищої
школи, зберігаючи, багато в чому, змістовну і
структурну близькість, набували нових, диференційованих напрямків. Головними процесами, які
реалізують спадковість в цій ситуації, стало створення моделей шкільного підручника словесності
з «педагогічною основою», що розвиває самостійну діяльність учня з аналізу твору і конструювання принципів диференціації підручників середньої і вищої школи (принцип наукового прагматизму для вищої школи і вивчення художнього
твору в школі з елементарними поясненнями).
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів досліджуваної проблеми. Подальшого вивчення потребують такі питання, як особливості навчально-методичного забезпечення викладання словесності на початку ХХ століття, внесок відомих
вітчизняних і зарубіжних педагогів у розвиток теорії словесності та ін.
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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено становлення та розвиток вищої хореографічної освіти в Німецькій Демократичній
Республіці (НДР) та Федеративній Республіці Німеччини (ФРН). Охарактеризовано повоєнний стан фахової підготовки майбутніх хореографів в основних її центрах на території НДР (Дрезден, Берлін, Лейпциг)
та ФРН (Кельн, Ессен, Мангейм). Виявлено специфіку та особливості хореографічного навчання у вищих
хореографічних школах країни у структурі мистецької освіти.
ABSTRACT
The article deals with the formation and development of higher choreographic education in the German Democratic Republic (GDR) and Federal Republic of Germany (FRG). The post-war conditions of professional training
of future choreographers in the main centres in the GDR (Dresden, Berlin, Leipzig) and West Germany (Cologne,
Essen, Mannheim) are characterized. The specifics and particularities of the choreographic training in the higher
schools in the structure of art higher education are revealed.
Ключові слова: фахова підготовка, вища хореографічна освіта, школа танцю, університет, консерваторія.
Keywords: professional training, higher choreographic education, dance school, university, conservatory.
Проблемe реформування вищої освіти в Україні слід вирішувати з урахуванням відповідного європейського досвіду з метою встановлення загальних закономірностей та виявлення особливостей
розвитку галузі, переоцінки та переосмислення національних підходів до її модернізації, відкриття

нових можливостей для вдосконалення педагогічного процесу. Тому вивчення особливостей фахової
підготовки майбутніх хореографів у Німеччині в
другій половинні ХХ століття дозволить краще зрозуміти переваги і недоліки вітчизняної системи вищої хореографічної освіти.
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Реформування системи освіти Німеччини на
початку ХХІ століття, а саме «Ініціатива кваліфікацій» (2008 р.), «Ініціатива переваги» (2009 р.),
«Пакт про вищу школу-2020» (2010 р.), «Хайтекстратегія» (2011 р.), «Пакт на підтримку наукових
досліджень і інновацій» (2011 р.), «Стратегія про
інтернаціоналізацію» (2012 р.), а також «Танцювальний план Німеччини» (2005-2010 р.) дозволили
об’єднаній Німеччині увійти до числа найбільш передових у плані наукових досліджень країн. Крім
того, країна відома високою якістю професійних
кадрів, гнучка за формами і режимами організації
навчання, інноваційними методами і техніками хореографічного навчання. За тривалий період свого
існування вища хореографічна освіта в Німеччині
неодноразово зазнавала змін. Особливо слід відзначити події після Другої світової війни, коли країна
була поділена на дві держави – Німецьку Демократичну Республіку та Федеративну Республіку Німеччини.
Цінний досвід у галузі теорії і практики хореографічної освіти Німеччини накопичили російські
науковці Л. Быкасова, Н. Везнер, О. Ермакова,
Н. Зозуліна, Н. Курюмова та ін. Окремі аспекти порушеної проблеми, зокрема танцювальне мистецтво Німеччини ХХ століття, розглядають у своїх
розвідках українські дослідники М. Погребняк,
О. Чепалов, О. Шабаліна, Д. Шариков та ін. У Федеративній Республіці Німеччина проблемам танцювального мистецтва присвячені роботи провідних науковців країни, зокрема Е. Каттнер-Улріх
(E. Kattner-Ulrich), Г. Кляйнс (G. Kleins), Ф.-М. Петер (F.-M. Peter) та ін. Особливості становлення та
розвитку хореографічної освіти в НДР та ФРН розглядають Г. Вальсдорф (H. Walsdorf), П. Прімавезі
(P. Primavesi) та інші. Однак, незважаючи на наявність такої кількості досліджень у цій галузі, проблема підготовки хореографічних кадрів НДР та
ФРН досі залишається недостатньо вивченою.
Мета статті – висвітлення особливості фахової
підготовки майбутніх хореографів у Німецькій Демократичній Республіці та Федеративній Республіці Німеччина – конкретизована в таких завданнях: охарактеризувати структуру вищої хореографічної освіти в основних її центрах на території
двох республік; визначити особливості фахової підготовки майбутніх хореографів у НДР та ФРН в
другій половині ХХ століття у структурі мистецької освіти; розглянути специфіку хореографічного
навчання у вищих хореографічних школах об’єднаної Німеччини.
Після Другої світової війни питання вирішення
майбутнього Німеччини перейшло до чотирьох
окупаційних сил – Сполучених Штатів, Радянського Союзу, Великої Британії та Франції. Так, у
1949 році утворилося дві незалежні німецькі держави: на заході Федеративна Республіка Німеччини
(ФРН) з 11 федеральними землями: Баварія, БаденВюртемберг, Берлін, Бремен, Гамбург, Гессен, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Сар, Північний
Рейн-Вестфалія, Шлезвіг-Гольштейн та на сході –
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Німецька Демократична Республіка (НДР) з округами Бранденбург, Мекленбург – Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрінгія.
Поділ Німеччини на дві окремі держави детермінував початок нового етапу в історії еволюції й
вищої хореографічної освіти на території німецьких земель. Відмінні шляхи якої в Західній та Східній Німеччині були зумовлені особливостями політичного й культурного розвитку цих країн. Слід
відзначити, що Західна Німеччина стала правовою
демократичною державою з ринковою економікою.
Німецька Демократична Республіка була заснована
в радянській зоні окупації та в східному секторі Берліна й існувала до 2 жовтня 1990 року. Вона стала
частиною Східного блоку, який перебував під владою Радянського Союзу. Східна Німеччина перетворилася на країну з диктаторською однопартійною
системою, централізованою економікою і тотальним державним контролем, на соціалістичну робітничо-селянську державу радянського зразка [2].
У перші роки відновлення німецьких земель
після трагедії Другої світової війни ще були відкриті кордони між Західною та Східною Німеччиною, функціонували загальнонімецькі організації,
зберігалися тісні контакти в колі педагогів-хореографів, які спільними зусиллями прагнули припинити фашистську диктатуру. Але кардинальні трансформації політичного життя 1949 року (утворення ФРН та НДР) призвели до переривання
зв’язків між культурними та освітніми сферами
двох німецьких держав [4, с. 210].
Фахова підготовка майбутніх хореографів
НДР та ФРН набула особливого значення, адже
війна принесла не тільки економічну розруху, а й
нехватку педагогів-хореографів, танцівників, режисерів. Вища хореографічна освіта ФРН повністю
підпорядковується американському впливу. Це
пов’язано з тим, що безліч балетних труп починають формуватися з іноземних артистів і балетмейстерів. Першість займають і американські педагогихореографи. Натомість, життя робітничої держави
НДР було зорієнтоване на Радянський Союз. Культурна інфраструктура країни опустіла, безліч танцювальних колективів були розпущені, не вистачало молодих танцівників і педагогів. Через кілька
місяців після закінчення війни, за ініціативи радянської влади, на території окупованої Німеччини почали заново відкриватися хореографічні навчальні
заклади. Вища хореографічна освіта НДР повністю
потрапляє під вплив російської школи.
Аналіз німецької наукової літератури (П. Прімавезі) дає можливість стверджувати, що на території Східної та Західної Німеччини діяли основні
центри з підготовки фахівців хореографії. Дрезден,
східна частина Берліну та Лейпциг стали розсадником вищої хореографічної освіти у НДР. Слід відзначити, що підготовка фахівців хореографії Східної Німеччини відбувалася у структурі вищої мистецької освіти. Ессен, Кельн та Мангейм
функціонували на території ФРН, де фахова підготовка хореографів відбувалася при класичних університетах та вищих мистецьких школах. Окремі
навчальні заклади відновили свою роботу після
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війни, а деякі були створені саме через брак кваліфікованих фахівців-хореографів [11, с. 15].
Так, у Дрездені фахова підготовка танцівників
відбувалася у школі танцю імені Грет Палукки. Розвиваючи новий стиль танцю в Німеччині «виразний танець», у 1925 році Палукка відкриває власну
школу. Пізніше політична діяльність націонал-соціалістичної Німеччини відбивається і на хореографічній освіті. Результатом чого стало закриття
школи. Після закінчення війни, у 1945 році з дозволу радянської влади заклад відновлює свою роботу. Грет Палукка знову починає займатися викладацькою діяльністю і зберігає за собою керівництво
школою. Важливою подією стало те, що уряд землі
Саксонії приймає рішення, яке вплинуло на всю хореографічну освіту школи і НДР в цілому. 1 квітня
1949 року школа Грет Палукки стає вищим навчальним закладом (від нім. Palucca Schule Dresden –
Hochschule für Tanz) та терміном навчання три роки
і була підпорядкована Міністерству культури. Керівництво навчального закладу зобов’язувалося постійно інформувати Міністерство про кількість студентів і випускників, зміну навчальних планів, викладацький склад навчального закладу [10].
У 1951 році у східній частині Берліну (НДР)
відкривають школу сучасного і класичного танцю,
хореографії,
педагогіки
і
режисури
(від
нім. Tanzhochschule für modernen und klassischen
Tanz, Choreographie, Pädagogik und Tanzregie) при
Державній драматичній школі. Популяризація народного танцю та фольклорних традицій німецького народу, служать причинами для відкриття, у
1959 році, спеціальної трирічної фольклорної підготовки під керівництвом Еріка Віттіга (Erika
Wittig). Результат такої роботи дав кращих фахівців
у сфері народної хореографії та фольклору, які
стали цінними кадрами у німецькому театрі та ансамблях народного танцю. У 1981 році Державній
драматичній школі надали університетський статус
і рік потому перейменували на честь співака, актора
Ернста Буша – Вища школа драматичного мистецтва імені Ернста Буша в Берліні (від нім. Hochschule
für Schauspielkunst «Ernst Busch» Berlin) [1].
1953 року державна комісія з питань мистецтва
опублікувала тези щодо танцювального мистецтва,
в яких відзначається, що національним багатством
НДР в області хореографії є російська школа класичного танцю та німецький народний танець. Адже,
саме Радянський Союз показує єдиний правильний
шлях для подальшого розвитку німецького танцювального мистецтва, основою якого виступає класичний танець [11].
Цим вимогам мали підпорядковуватися і спеціальні хореографічні навчальні заклади НДР. Іде
вказівка включити класичний танець до програм
навчання, крім того зробити дану дисципліну основною. Через ущерб сучасного танцю, засновниками
якого були німецькі хореографи, дуже часто виникали конфлікти між навчальними закладами та владою НДР. Радянське керівництво стверджувало, що
в основі хореографічної підготовки фахівців має лежати російська школа класичного танцю А. Ваганової. Молоді танцівники НДР повинні прославляти
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традиції радянського балетного мистецтва і формувати соціалістичний образ людини в мистецтві.
Щоб перейняти досвід російської школи класичного танцю, у 1953 році керівництво НДР відправляє до Ленінграду (Санкт-Петербург) трьох кращих танцівників-початківців (Урсула Колен (Ursula
Collein), Егон Бішофф (Egon Bischoff ) і Урсула Борман (Ursula Bormann)) для навчання та підвищення кваліфікації у Державній академії балету
протягом п’яти років. Німецькі студенти мали опанувати російську школу та методику викладання
класичного танцю і одночасно пройти балетну підготовку. Кандидати були відібрані відповідно до
фізичних даних і соціальних вимог. Всі троє перед
від’їздом до Союзу мали пройти спеціальний підготовчий курс націлений на радянську ідеологію [11,
с. 11 – 14].
Головним завданням для трьох молодих танцівників НДР було удосконалити не тільки власні фізичні та технічні можливості, а й здобути належні
знання з методики викладання класичного танцю та
скласти відповідні іспити разом з радянськими випускниками-хореографами. З роками партнерські
вузи між хореографічними закладами НДР і Радянським Союзом все більше розширилися. В результаті чого виникла співпраця між хореографічними
навчальними закладами НДР і балетними академіями Радянського Союзу, зокрема академія Ваганової та Балетна школа в Москві.
Для всіх хореографічних навчальних закладів
НДР та Радянського Союзу діяв спільний навчальний план. Обов’язковими дисциплінами для вивчення були класичний танець, народний танець,
фольклор, ритміка та інші. Відводився додатковий
час на репетиції, де розучувалися різноманітні варіації, а також відбувалася підготовка до національних і міжнародних конкурсів, що свідчила про успішність вищої хореографічної школи НДР та Радянського Союзу [11, с. 18].
З 1969 року професійну підготовку танцівників
почали здійснювати і в Лейпцигу. Так, вища хореографічна освіта Лейпцига була зосереджена при
Державній вищій школі музики – Академії Мендельсона (від нім. Staatliche Hochschule für Musik –
Mendelssohn-Akademie). Навчальний заклад засновано ще в 1843 році Феліксом Мендельсоном як
консерваторія музики – перша консерваторія в Німеччині. За всю історію існування Академія Мендельсона змінювала назву багато разів. На основі
аналіз офіційного сайту навчального закладу нами
було з’ясовано, що в 1969 році при Академії Мендельсона відкрито відділ танцю. Тепер крім музикантів почали здійснювати підготовку професійних
танцівників. Проте, після мирної революції 1989
року та об’єднання НДР і ФРН в єдину державу,
консерваторія знову зазнала структурних змін. У
1992 році вона була перейменована в Лейпцизьку
вищу школу музики і театру імені Фелікса Мендельсона (від нім. Hochschule für Musik und Theater
«Felix Mendelssohn Bartholdy» Leipzig) [8].
Перші випускники Дрездену, Берліну та Лейпцигу отримували дипломи з кваліфікацією танців-
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ник, педагог танцю та режисер танцю. Після закінчення навчання дипломовані фахівці хореографії
перебували під контролем у Міністерства культури.
Адже саме там здійснювали направлення випускників на роботу, здебільшого в різноманітні театри
східної Республіки та ансамблі народного танцю.
Відмова на працевлаштування не приймалася. Зазначимо, що будь-яка самостійна діяльність громадян НДР була під пильним наглядом радянської
влади. Крім Міністерства культури роботу хореографів контролювало Міністерство державної безпеки. Маса випускників перебували у складі балетних труб, що гастролювали територією ФРН. Міністерство державної безпеки пильнувало, щоб
молоді таланти НДР не залишили своєї країни і не
перейшли на бік ФРН та територію інших західних
країн.
Слід зауважити, що на території НДР особливо
широко розвивали традиції німецької народної хореографії та фольклору взагалі. В березні 1953 року
в Берліні відбулася «Теоретична конференція танцювального мистецтва» (від нім. Theoretische
Konferenz über die Tanzkunst) на якій головним питанням було відродження народного танцю в Німеччині. У результаті конференції, німецький народний танець став рахуватися на рівні з балетом. З’являються державні ансамблі народного танцю,
зокрема Державний танцювальний ансамбль (від
нім. Staatlichen Tanzensemble der DDR) та Державний фольклорний ансамбль (від нім. Staatliches
Folkloreensemble der DDR) [11, с. 23].
Аналіз наукових джерел засвідчує дещо іншу
ситуацію, що склалася на території ФРН. Так, у Західній Німеччині підґрунтям до відкриття вищих
хореографічних навчальних закладів були танцювальні відділення при консерваторіях. Крім того,
хореографічна підготовка фахівців відбувалася при
мистецьких навчальних закладах та спортивних
університетах.
Так, при Фолькванг консерваторії в місті
Ессен, яка згодом отримала статус університету і
була перейменована в Університет мистецтв Фолькванг (від нім. Folkwang Universität der Künste), ще
в 1927 році задовго до поділу Німеччини на дві країни,
відкрито
танцювальне
відділення
«Folkwangschulen Essen», керівником якого став
Курт Йосс (Kurt Joos) – танцівник і хореограф, один
із засновників вільного танцю. Основними причинами до відкриття відділення стала потреба у кваліфікованих хореографічних кадрах та нехватка професійних виконавців для німецького танцювального театру, а також бурхливий розвиток виразного
танцю [6].
Хореографічна підготовка фахівців ФРН відбувалася і в стінах консерваторії в місті Кельн. Навчальний заклад було відкрито у 1850 році як Кельнська консерваторія де перевагу мали любительські
класи музики. Пізніше заклад перейменували в Кельнський університет музики. Після Другої світової
війни місто Кельн і вся земля Північна Рейн-Вестфалія потрапили під владу ФРН. Хореографічне
відділення при Кельнському університеті музики
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відкривають у 1961 році. Разом з Фолькванг консерваторією в місті Ессен, Кельнський університет
музики розпочав підготовку хореографічних кадрів. Відзначимо, що в 1972 році формуються філії в
містах Аахен та Вупперталь, однак хореографічним
центром залишився Кельн. Нову назву навчальний
заклад отримав в об’єднаній Німеччині у 2009 році.
Кельнський університет музики був перейменований у Вищу школу музики і танцю в Кельні (від
нім. Hochschule für Music und Tanz Köln) [7].
Наголосимо, що потреби у забезпеченні хореографічних кадрів ФРН слід було вирішувати через
відкриття танцювальних відділень при спортивних
університетах. Так, у 1949 році розпочинає свою активну роботу Інститут танцю і культури руху (від
нім. Institut für Tanz und Bewegungskultur) при Німецькому спортивному університеті у місті Кельн (від
нім. Deutsche Sporthochschule Köln). Інститут займав особливе місце у творчій лабораторії усього
університету. Постійні експерименти і відкриття
стосувалися творчого, естетичного, комунікативного і функціонального аспектів руху і танцю. Крім
того, здійснювалися спеціальні дослідження у галузі народної та сучасної хореографії. Сам університет був заснований у 1947 році, як один із найбільших спортивних університетів світу [3].
У 1971 році була створена Державна вища
школа музики і образотворчого мистецтва в Мангеймі (від нім. Staatliche Hochschule für Music und
Darstellende Kunst Mannheim), де діяла академія
танцю (від нім. Akademie der Tanzes), котра відноситься до найстаріших європейських академій
танцю і брала істотну участь у великій реформі балету 18-го століття (звернення до драматичного сюжетного балету) [12].
Слід відзначити, що на території ФРН техніка
виразного танцю не підлягала забороні і педагогихореографи намагалися якомога більше впровадити
його у вищі хореографічні навчальні заклади.
Проте, важливим був і той факт, що викладачі приділяли особливу увагу при підготовці фахівців хореографії класичному танцю. Переймаючи досвід
хореографічних закладів НДР, в основі яких лежала
російська школа А. Я. Ваганової, класичний танець
було введено в навчальні плани ФРН, як обов’язкова дисципліна. Крім того, студенти-хореографи
Західної Німеччини опановували імпровізацію,
композицію танцю та сучасний танець. Серед теоретичних дисциплін вивчали музику, анатомію, історію танцю та ін.
Зауважимо, що на території ФРН крім вищих
навчальних закладів з підготовки хореографів діяли
і спеціальні балетні школи, які функціонували при
театрах Республіки: Балетна школа імені Джона
Кранко при державному театрі Вюртемберга (John
Cranko-Schule / Ballettscholle des Würtembergischen
Staatstheaters) та Балетна школа Джона Ноймайєра
при Гамбурзькій державній опері (BallettSchule der
Hamburgischen Staatsoper / Ballett John Neumeier).
Провідні хореографи-новатори Джон Ноймаєр
(John Neumeier) та Джон Кранко (John Cranko)
стали авторами чисельних балетів в основі яких ле-
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жав сучасний танець і виконувалися на сцені театрів ФРН та інших країн. Починаючи з підліткового віку, молоді таланти мали змогу опановувати
технікою сучасного і класичного танцю. Успішне
закінчення балетних шкіл давало можливість першочергового вступу до вищого хореографічного
навчального закладу або ж розпочати власну танцювальну кар’єру [5; 9].
Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується удосконаленням вищої хореографічної
освіти в Німеччині. Після об’єднання НДР та ФРН
підготовка фахівців хореографів продовжувалася у
стінах вище зазначених закладів. Крім того, утворилася низка інших вишів приватної та державної
форми власності. Особливого пожвавлення вища
хореографічна освіта Німеччини зазнала на початку
ХХІ століття, після прийняття «Танцювального
плану» (2005-2010). Нині, підготовка майбутніх хореографів здійснюється у трьох вищих танцювальних школах (Вища школа танцю імені Грет Палукки в Дрездені, Вищий міжгалузевий центр танцю
в Берліні, Державна школа балету артистизму в Берліні), уп’яти університетах (Вільний університет
Берліну, Гіссенський університет імені Юстуса Лібіха, Університет Гамбурга, Університет мистецтв
Фолькванг, Німецький спортивний університет в
Кельні), у шести вищих мистецьких школах (Вища
школа драматичного мистецтва імені Ернста Буша,
Вища школа музики і танцю в Кельні, Вища школа
музики і театру в Мюнхені, Вища школа музики і
образотворчого мистецтва у Франкфурті-на-Майні,
Державна вища школа музики і образотворчого мистецтва в Мангеймі, Вища школа мистецтва
імені Алануса в Бонні).
Висновки. Після Другої світової війни вища
хореографічна освіта Німеччини, як і вся система
освіти загалом, зазнала істотних змін. Після поділу
країни на НДР та ФРН в 1949 році почали відновлювати свою роботу і відкриватися нові хореографічні навчальні заклади. Структура вищої хореографічної освіти НДР була зосереджена у вищих мистецьких школах у Дрездені, Лейпцигу та Берліні, а
ФРН – в університетах та вищих мистецьких школах у Ессені, Кельні та Мангеймі.
Фахова підготовка хореографів у НДР підлягала впливу Радянського Союзу. В її основу була
покладена російська балетна школа А. Ваганової.
Підготовка хореографів ФРН характеризується орієнтацією на американську школу, провідне місце у
якій займав сучасний танець.
Після об’єднання Німеччини підготовка фахівців хореографів здійснюється в університетах, вищих танцювальних школах, вищих мистецьких
школах. Слід відзначити різноманітність спеціальностей, які пропонують виші. Найбільш популяр-
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ними є педагогіка танцю, сучасний танець, хореографія і перформанс, наука про танець, танцювальна
культура, евритмія та ін.
Публікація не вичерпує висвітлення проблеми. Предметом подальших досліджень стане порівняльний аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців хореографії в інших німецькомовних країнах, зокрема Австрії. А також,
виокремлення позитивних концептуальних ідей,
що можуть бути використані під час розробки Україною стратегічних напрямів реформ у галузі вищої хореографічної освіти.
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АННОТАЦИЯ
Автор анализирует особенности содержания дисциплин по менеджменту образования, подчёркивая
взаимосвязанность и взаимообусловленность в них собственно управленческой и педагогической составляющей, а также иные значимые для подготовки менеджера факторы. Рассматриваются сущность и задачи
структурирования учебного материала указанных дисциплин, формулируется система принципов, которые позволяют сделать эту процедуру максимально эффективной.
ABSTRACT
The author analyzes the uniquenesses of the content disciplines in education management, and also emphasizing the interconnectedness and interdependence of them actually administrative and pedagogical component,
and other important factors for training manager as well. Discusses the nature and the tasks of structuring the
learning material of these disciplines, and formulates a system of the principles that make this procedure as effective as possible.
Ключевые слова: менеджмент образования, высшая школа, магистратура, дисциплины по менеджменту образования, содержание учебной дисциплины, структурирование учебного материала, принципы
структурирования.
Keywords: education management, graduate school, master's degree, disciplines in education management,
the content of the discipline, the structuring of learning material, principles of structuring.
Менеджмент образования как профессиональная деятельность, критерии его эффективности и
пути оптимального решения поставленных перед
ним задач рассматриваются сегодня прежде всего в
контексте изменений, которые свойственны украинскому образованию на этапе интеграции в европейское образовательное пространство. Учебные
заведения, способные решить современные образовательные задачи на высоком уровне, требуют квалифицированного руководства, осуществляемого с
учётом актуальных научно-методических наработок в сфере образовательного менеджмента, а следовательно, и в сфере подготовки руководителя.
В отечественной педагогике интерес к этой
проблеме ощутимо возрос и систематизировался в
последние десятилетия, о чём свидетельствуют работы В. Гамаюнова, М. Гринёвой, Л. Даниленко,
В. Демчука, Т. Десятова, Г. Ельниковой, Л. Карамушки, А. Коберника, С. Королюк, В. Крыжко,
О. Мармазы, Н. Коломинского, Е. Павлютенкова,
В. Фёдорова и многих других учёных. Однако большинство исследований касаются в большей мере
требований к менеджеру образования, задавая тем
самым цели и содержание его профессиональной
подготовки, тогда как сам этот процесс, его дидактическая сторона остаются пока без должного рассмотрения.
Именно этим обстоятельством и обусловлена
цель нашей статьи: выделить и проанализировать
принципы структурирования содержания учебного
материала дисциплин по менеджменту образова-

ния, позволяющие наиболее рационально построить учебную работу в магистратуре педагогического вуза по специальности «Управление учебным
заведением», обеспечить высококачественную подготовку руководителей будущих менеджеров образовательной сферы. При этом обязательным условием грамотного структурирования содержания материала является учёт его особенностей, к которым
мы относим, в частности, общий смысл и задачи
усвоения информации, её ведущие компоненты,
внутренние и внешние связи, целевые ориентиры
изучения, соотношение теоретической и практической, собственно управленческой и педагогической
составляющих, а также адресную направленность
на ту или иную аудиторию с её возрастной, профессиональной и прочей спецификой, которая в нашем
случае позволяет рассматривать обучаемых как
субъектов учебной самоорганизации.
Как отмечают учёные (в частности, О. Корягина 5), структурирование учебного материала
представляет собой процедуру, «с помощью которой составные элементы содержания учебного материала (понятия, законы, идеи, принципы, способы их передачи студентам и соответствующие
действия последних по их усвоению) выстраиваются в определенных связях и отношениях». Исследовательница указывает на вариативность этих связей и отношений как смысловой основы структурирования материала. Это может быть логика
общественно-исторического процесса познания и
его результаты; технология процессов распознавания явлений, их упорядочивания и систематизации;
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выявление и объяснение сущности явлений и т.п.
Главное то, что с помощью структурирования возможно «разработать такую структуру учебного материала, которая оказалась бы наиболее рациональной и экономной с точки зрения ее усвоения и хранения в долговременной памяти; отыскать и
заложить в создаваемую структуру способ уплотнения материала, его свертывания и развертывания и
таким образом освободить студентов от необходимости держать в памяти большой объем фактического материала…; сгруппировать и выстроить
учебный материал так, чтобы в него можно было
внести как необходимый элемент усвоения аппарат
учебно-познавательной деятельности: успешное
усвоение этого аппарата должно обеспечивать поступательное развитие познавательной деятельности, творческих возможностей и способностей» 5.
Однако целеполагающая роль упомянутых
выше функций структурирования учебного материала (по-видимому, не будет ошибкой представить
их как когнитивную рационализацию, мнемическую оптимизацию и дидактическую инструментализацию познавательного процесса) не только не
исключает, но всецело сориентирована на учёт особенностей изучаемой дисциплины (учебного предмета), в частности, её ведущего компонента. Отталкиваясь от классификации Л. Зориной 4, с. 10-11,
можем утверждать, что дисциплины по образовательному менеджменту следует отнести к таким,
которые имеют два ведущих компонента: «научные
знания» и «способы деятельности» Учёная считает,
что такая двойственность очень осложняет обучение, т.к. вынуждает ориентироваться одновременно
на две группы целей. Однако выводы, сформулированные ею относительно процесса обучения школьников, не полностью правомерны для высшего
учебного заведения, тем более – для магистратуры.
На наш взгляд, учебно-квалификационный уровень
«магистр» не только допускает, но и предполагает
освоение курсов по образовательному менеджменту («Менеджмент в образовании», «Менеджмент общеобразовательных учебных заведений» и
др.) как целостного единства теории и практики, когда научные знания видятся условием успешного
решения практических задач, а процесс такого решения служит формированию профессиональных
знаний. Студенты магистратуры рассматриваются
нами в образовательном плане как субъекты не
только усвоения профессионально значимой информации, но и её квалифицированной обработки с
учётом условий действительной или прогнозируемой ситуации, а также и продуцирования информации, важной для принятия профессиональных решений, что происходит в процессе их разнообразной практической деятельности как на занятиях,
так и при самостоятельной работе.
Однако при изучении указанных дисциплин
соотношение между их теоретическим и практическим наполнением представляет ощутимую проблему именно потому, что оно должно учитывать
одновременно два теоретических аспекта – соб-
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ственно управленческий и педагогический – и продуцировать уже на их общей основе практический
аспект обучения.
Безусловно, приоритетной задачей дисциплин
по менеджменту образования является формирование управленческой составляющей профессиональной готовности руководителей образовательных заведений, однако при этом педагогическая составляющая их подготовки не может рассматриваться без
достаточного внимания по нескольким причинам.
Первой среди них следует назвать специфику
учебного заведения как педагогической среды, все
субъекты которой объединены учебно-воспитательными целями, однако по-разному соотносятся
между собой и существенно различаются по своим
правам, обязанностям и функциям. Одна из основных задач менеджера – регулировать отношения
между этими субъектами, однако исключительно в
правовом поле такая регуляция происходить не может из-за неординарности и многофакторности
этих отношений, которые в каждом конкретном варианте могут быть, например, стандартными по
форме, но уникальными по сути, и наоборот. То
есть, создать универсальные критерии для их
оценки и спроектировать действенные способы
коррекции, игнорируя педагогический аспект ситуации, невозможно. Иными словами, всё, что происходит в учебном заведении как полисубъектной, деловой и одновременно личностно детерминированной коммуникативной среде, может расцениваться
как положительный или отрицательный вариант
развития событий только с точки зрения своей педагогической эффективности и целесообразности.
Таким образом, руководитель учебного заведения
должен быть достаточно компетентен в педагогической сфере, поскольку она обеспечивает жизнеспособность принимаемых им управленческих решений применительно к конкретной ситуации.
Вторым обстоятельством, актуализирующим
педагогическую составляющую в содержании подготовки менеджера образования, является то, что
он продолжает оставаться практикующим педагогом, невзирая на занимаемую руководящую должность. Высокий уровень выполнения им учительских функций, мастерство педагогической коммуникации в контактах с учениками и их родителями,
способность грамотно формулировать и решать педагогические задачи формируют его управленческий авторитет в глазах педагогов, школьников, а
также и за пределами школы – в селе, районе или в
микрорайоне, в городе. И наоборот – недостатки
профессиональной самоорганизации в учительском
труде, неспособность успешно решать характерные
для него оперативные и тактические задачи, опора
на полномочия, а не на личные и профессиональные качества формируют в школьном коллективе
представления о директоре, завуче как о человеке,
занимающем не своё место.
В то же время, недостаток дидактической, методической компетентности мешает руководителю
учебного заведения объективно судить о профессионализме педагогов, увидеть значимые нюансы в
их работе, адекватно её оценить, что, несомненно,
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снижает и его управленческие возможности. Педагогическая составляющая профессионализма менеджера образования позволяет ему развивать одно из
важнейших для руководителя учебного заведения
свойств – педагогическую зоркость. Имеется в виду
способность отмечать значимые особенности профессиональной ситуации, её минимальные изменения, и давать им объективную трактовку. Педагогическая зоркость позволяет достаточно точно диагностировать
проблемы,
возникающие
в
педагогическом процессе, что зачастую невозможно при поверхностной, усреднённой оценке
происходящего. В то же время, она способствует
быстрому и точному различению положительных
тенденций, вычленению их в составе цельной системы, компонентом которой они являются. С педагогической зоркостью тесно связано и важное
для менеджера любой сферы инновационное чутьё,
которое можно определить как способность оперативно улавливать наиболее перспективные тенденции развития как отрасли в целом, так и её отдельных аспектов, и своевременно предпринимать шаги
для их экстраполяции в руководимую среду. Инновационное чутьё менеджера образования представляет собой качество, которое формируется на основе чётких представлений о сущности образовательного процесса, содержании и смысле его
трансформаций, базируется на понимании его системности как важнейшего фактора всех достижений и поражений. На наш взгляд, неразвитость у руководителя этих качеств в значительной мере способствует тому, что внедрение в практику учебного
заведения необходимых для его полноценного
функционирования новшеств происходит формально и неэффективно, вызывая у педагогов, вместо желания освоить более эффективные пути решения профессиональных проблем, раздражение,
вызванное ощущением чужеродности и вынужденности, навязанности внедряемого.
Таким образом, представить себе успешного
руководителя учебного заведения, не оснащённого
педагогическими знаниями и умениями, практически невозможно. Но его педагогическая компетентность отличается от компетентности рядового учителя, поскольку имеет несколько иную направленность и является инструментом выполнения
преимущественно других профессиональных функций. В таком ракурсе педагогическая теория будущим менеджером до сих пор системно не изучалась, и потому рассматриваемые дисциплины затрагивают
её
не
только
в
плане
междисциплинарных связей, но и акцентируют элементы содержательной новизны. Интегрирующим
компонентом остаётся теория менеджмента как совокупности «принципов, методов, средств и форм
управления организацией с целью обеспечения эффективного и продуктивного достижения её целей»
2, с. 10. Ведь если изучаемые ранее педагогические дисциплины также предполагали освоение
элементов управленческой теории как необходимых для решения педагогических задач, но теперь
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уже педагогическая теория необходима для решения задач управленческих, т.е. связанных с функционированием системы в целом.
Особенности субъекта обучения диктуют пересмотр принципов организации учебной работы,
поскольку, как указывает И. Драч, «от 18 до 25-30
лет корректнее использовать в основном андрагогические принципы обучения» (по мнению С. Сысоевой, к ним относятся принципы приоритетности
самостоятельного обучения, общей деятельности,
опоры на опыт обучаемых, индивидуализации обучения, систености обучения, контекстности обучения, актуализации результатов обучения, элективности обучения, развития образовательных потребностей, сознательного обучения). В дальнейшем же
целесообразно использовать только андрагогическую модель обучения, учитывающую такие характеристики обучаемых, как сформированность личности, независимое экономическое, юридическое,
социальное и психологическое положение, значительный жизненный опыт, наличие побуждающих
к учёбе проблем, ориентация на немедленное использование результатов обучения и т.д. При этом
преподаватель всё больше воспринимается как,
прежде всего, консультант, эксперт, который помогает во вполне осознанной и во многом самостоятельной учебной деятельности 3, с. 28.
Таким образом, на этапе обучения в магистратуре студент должен приобретать всё большую самостоятельность в учебном процессе, и при этом на
смену более жёсткой дидактической зависимости
от преподавателя приходит потребность в его дидактической поддержке. Преподаватель одновременно предоставляет и образцы управления, адекватного перечисленным выше принципам обучения: он действует как фасилитатор, создавая
благоприятные условия для работы, мотивируя и
вдохновляя, применяет эдхократические приёмы,
важные для творческого менеджера (чёткое определение задачи или цели с предоставлением своды в
выборе путей и способов решения) 1, с. 45. Также,
в соответствии со спецификой управленческой деятельности, настаиваем на развитии такого явления,
как созависимость с товарищами по учёбе как членами одной команды, партнёрами при выполнении
учебных заданий. Именно осваивая роль руководителя, который одновременно и является членом
коллектива, и стоит над ним, следует обратить внимание на сбалансированность управления как такового и делового взаимодействия, которое имеет
свои особенности в отношениях со взрослыми
людьми.
Наконец, в учебной работе необходимо учитывать непрерывность развития управленческой теории и практики, появление новых эффективных
наработок, актуализацию проблем общегосударственного и регионального масштаба, которые требуют срочного решения, в том числе и средствами
менеджмента в образовании. Как отмечает Президент НАПН Украины, «привычное, традиционное
образование, которое пытается научить человека на
всю жизнь, при возрастании динамизма развития
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человечества должно уступить образованию, формирующему фундаментальную личностную компетентность – способность к обучению в течение всей
жизни. Ведь условия радикально меняются даже в
период жизни одного поколения» 6, с. 7. Поэтому
процесс обучения должен иметь определённую открытость как в содержательном, так и в процессуальном плане, готовить будущего менеджера к использованию всех возможных динамичных источников информации (периодика, интернет, участие в
научных конференциях, форумах, тематических
встречах («круглых столах») и совещаниях специалистов и т.п.), которые, в отличие от учебников, монографий и т.п., дают информацию новую, но не
всегда надёжную, достаточно осмысленную и упорядоченную. По нашим наблюдениям, будущие магистры часто испытывают затруднения, связанные
с ориентацией в профессиональной информационной среде, поэтому практика привлечения их к работе с перечисленными источниками должна иметь
место при изучении дисциплин по образовательному менеджменту, хотя в дидактическом плане
она ещё недостаточно разработана.
Большое разнообразие учебного материала,
отражающее масштабность задач, стоящих перед
образовательными заведениями, и всё возрастающий объём требований к их руководителям, особенности работы со студентами магистратуры по
специальности «Менеджмент учебных заведений»,
обусловленные их жизненным и учебным опытом,
представленные выше, позволили нам сформулировать ряд принципов структурирования учебного
материала дисциплин по менеджменту образования, а именно:
– принцип внешней обусловленности, предполагающий обоснование требований к управленческой деятельности с конкретно-исторической точки
зрения, с учётом задач, решаемых на том или ином
этапе обществом, государством, человечеством в
целом;
– принцип хронологической сбалансированности. Изложение теории в её актуальном виде не исключает рассмотрение путей её формирования, логики этого процесса, его методологии, а также
непосредственной истории тех или иных научных и
методических поисков, приведших к значимому
для современности результату;
– принцип использования зарубежного опыта,
способствующий расширению профессионального
кругозора будущего менеджера и базы источников
для его профессионального самосовершенствования;
– принцип актуальности педагогических целей. Любая информация, касающаяся профессиональной подготовки и деятельности менеджера образования, должна анализироваться в контексте педагогического процесса и с учётом его целей;
– принцип открытости, позволяющий учитывать динамичность управленческой сферы, открытие в ней новых возможностей для усовершенствования управленческой деятельности;
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– принцип внутрисистемной идентификации,
учитывающий решение обучающимися более широкого круга образовательных проблем, чем это
предусмотрено в рамках той или иной дисциплины,
и определяющий её возможности в целостной системе профессиональной подготовки. В более крупном масштабе учитывается, что «система учебного
процесса в вузе является подсистемой, иерархично
подчинённой системе образования общества, а та, в
свою очередь, находится в прямых и опосредованных связях с отраслевой наукой, частными методиками» 7, с. 13;
– принцип содержательных приоритетов, согласно которому информация, используемая на занятиях, подразделяется на основную и дополнительную, определяя таким образом способы и цели
работы с ней;
– принцип терминологической определённости, необходимый в связи с тем, что понятийный
аппарат образовательного менеджмента всё ещё
пребывает в состоянии формирования и развития,
встречаются различные трактовки одних и тех же
терминов, терминологическая омонимия и полисемия и т.п.;
– принцип соотношения инвариантности и вариативности. Невозможно рассмотреть все особенности управленческих ситуаций, встречающихся в
педагогическом менеджменте, и соответственно,
все варианты их решения, однако должно и нужно
освоить управленческие инварианты как ограничители действий, за пределами которых тот или иной
вариант решения применяться не может;
– принцип осознанной связи. Усвоение теории
должно предусматривать её чёткое соотношение с
практикой как в дедуктивном, так и в индуктивном
отношении, т.е. теория в восприятии студента
должна воплощаться в соответствующие ей явления практики, а практическая деятельность должна
всегда сопрягаться с определёнными теоретическими положениями;
– принцип детализации. Обобщённость теоретических положений не должна вступать в противоречие с осознанием уникальности управленческих ситуаций, которая прослеживается в совокупности присущих им подробностей, значимых с
точки зрения поставленной управленческой задачи;
– принцип разумного ограничения. Он тесно
связан с предыдущим и предусматривает усвоение
и использование приёмов стандартизации ситуации, позволяющих остановиться на максимально
допустимом уровне её детализации;
– принцип необходимой и достаточной поддержки, выражающийся в надлежащем дидактическом сопровождении учебного процесса во всех его
формах с учётом особенностей контингента обучающихся;
– принцип разнообразия, в соответствии с которым при изучении дисциплины должны применяться различные по степени свёрнутости, графическому оформлению, техническому исполнению и
т. д. способы представления учебного материала,
давая возможность обучающимся использовать

The scientific heritage No 6 (6),2016
наиболее приемлемые для них пути работы с информацией и в то же время осваивать новые, расширяя свои возможности в дидактическом процессе;
– принцип самоорганизации, способствующий
самоопределению магистрантов как субъектов целенаправленного профессионального становления;
– принцип самореализации, позволяющий
включать в процесс обучения магистрантов результаты их личного научно-методического поиска на
правах полноценной учебной информации.
При всём кажущемся разнообразии представленных выше принципов структурирования учебного материала дисциплин по менеджменту образования они преследуют общую цель: обеспечить эффективность
его
использования
для
профессиональной подготовки будущего менеджера образовательной сферы как субъекта управления и, в то же время, самоуправления, максимально учитывая содержательный и дидактический
потенциал дисциплин, а также и потенциал самого
студента как полноценной, интеллектуально, эмоционально и культурно развитой личности, нацеленной на выполнение актуальных задач в сфере
образовательного менеджмента.
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PRINCIPLE OF CULTURAL CONFORMITY IN BILINGUAL EDUCATION OF INTERNATIONAL
STUDENTS
ABSTRACT
There is shown the importance of using a principle of cultural conformity in creating different problem situations during bilingual training at higher schools. There are considered case studies which were put to use in the
process of teaching the humanities.
Keywords: bilingual education, the humanities, principle of cultural conformity, competences, mentality,
international/foreign students.
Intensive processes of international integration
cover a wide range of spheres and an educational one.
Our region has become an important experimental area
for different international educational projects and for
studying of a great number of foreign students within
the ideas of bilingual instruction. Bilingual education
means instruction with the use of two languages – English (for three years) and Russian (senior courses).
Thus, a foreign language (Russian) is used as the medium of instruction in a subject other than the language
itself. To be successful bilingual education requires indepth study of universal, cultural, national, religious
and individual values in educational systems. It calls
for special methods, new principles of pedagogical and
methodological conceptions.
A person developed in another cultural medium,
has different outlook, different thinking, cultural values, ideas and key points. However, the process of studying in Russian higher school is mostly aimed at Russian student. That is why foreign students have to face

with both new notions, determined by their future profession and entirely different mentality, thinking to being, values etc. Many elements of Russian culture do
not have any equivalents in native language of a foreign
student. This «cultural dissonance» impedes progress
of successful communication in educational process,
complicates socialization of international students and
finally hampers the instruction itself. Thus, the key
point of bilingual education must be «a dialogue of
mentalities», including gentle, gradual immersion of
students into foreign for them cultural and communicative environment, subjected to their national and cultural peculiarities. The principle educational idea is cultural conformity of bilingual interaction [1]. To understand Russian mentality well it is important to study
Russian history, Russian classical and modern literature, Russian cultural and philosophical traditions.
However, we face one more problem here – students
are not very keen on studying nonspecialized humanitarian disciplines. To solve the problem with reference
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to bilingual education it is necessary to implement culturological approach combining foundations of professional, national and world culture. The approach has
been realized by one of the authors of the article at the
practical classes in History of Russia at the Volgograd
state medical university. The key idea of the method is
comparative analysis of historical events and periods in
Russia and students’ native land. For example, in VII
century Slavic tribes divided into three main groups:
the eastern, western and southern slavs. Speaking about
this important event it is interesting for students from
Islamic countries to emphasize that Islam arose in Arabia in the same century. Students from Africa listen
with interest the fact that the process of formation of
Kievan Russia coincided with that of strong states replacing each other in the territory of modern Chad. Students start discussing
the questions with great interest that results in
deep knowledge in the subject and breaking of different
educational and psychological barriers. It promotes increase of level of informative motivation and efficiency
of the process of training as a whole.
In 1957 Soviet Union started the first artificial satellite of the Earth and this year colonial independence
was proclaimed in Malaysia making it possible for the
country to be an independent nation. It is necessary to
point out the distinctions between the discussed processes. It is essential to place the main emphasis on the
statement of their unity and similarity in the main point
— the necessity of reaching mutual understanding between people of different faiths and cultures for preservation of a human civilization.
Studying a subject of the tataro-Mongolian invasions to Russia, students start understanding better the
value of a well known proverb: the uninvited guest is
worse than the Tatar. Thus, awakening of interest to humanitarian disciplines helps to acquire a system of values of Russian culture and expand the fund of background knowledge. As noted D.S. Likhachev, «the culture of mankind moves forward not by movement in
space and time but by accumulation of values. More
values we see, more sophisticated and sensitive our perception of other cultures is» [3, p. 41].
Thus, the use of principle of cultural conformity
allows to make a problem situation personally significant and entirely realize its developing potential. It is a
fundamental principle of culturological approach. Being many-sided and difficult, the approach includes a
number of principles, which should be allocated:
 principle of «openness», assuming openness
to knowledge of other culture and perception of social,
cultural, religious and other cross-cultural distinctions.
Exactly the interaction of cultures is capable to provide
one culture with facts and ideas peculiar to another culture for the purpose of expansion of outlook of representatives of both cultures and deeper knowledge of
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their own culture. As L.N. Luzina notes: «Human mind
is only then mind when it is not identical to the very
thought, when it is possible to introspect it, to look at
another «I». Without this «I», without other culture one
can not feel his or her uniqueness» [2, p. 199].
 principle of «parity of cultures», implying
«equality» of all nations and cultures, their importance
and value in the world community. It is necessary to
observe the principle strictly because any careless estimation in relation to values and samples of other culture as «right» or «wrong» will displace a student on
ethnocentric and nationalistic positions.
 cognitive principle, concerning the process of
acquiring knowledge of culture of learning foreign language, that in turn promotes expansion of communicative and cultural competences that results in personality
and professional development.
 principle of «comparativeness», penetrating
all structures of educational process: studying and discussion, error checking, control and assessment. The
principle considers revealing of so-called «parallels»
and «convergences», points of contact of cultures in educational process.
 principle of «emotionality», assuming immersion in emotional sphere in cognition and requiring
emotional reconsideration of studied material. It is essential to observe the principle to form a complete image of the other culture, realizing through the process
of activization of the instruction – introduction of discussions, role-playing games, trainings etc.
To sum it up, it should be noted that the described
culturological approach is universal and many-sided. It
directs our attention to our deep cultural layers present
at consciousness of everyone. The pedagogical approach being properly corrected may be put in practice
successfully in bilingual instruction of students in Russia, Europe, the USA etc. It might be applied practically
for studying the humanities, science, engineering and
other disciplines both at classical universities and at
technical, medical and other higher schools.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется фрактальная природа языковых и текстовых структур англоязычного афоризма.
Проанализирован синергетический аспект фрактальных явлений при построении текстов этого жанра, а
также самоорганизации смысла высказывания.
ABSTRACT
The article concerns with the research of the fractal nature of language and text structures of English aphorism. The synergistic aspect of fractal effects when constructing the texts of this genre in terms of self-organization
of its structure as well as in terms of sense self-organization of the text message has been analyzed.
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Сегодня можно говорить о существовании в
лингвистике новой научной парадигмы – синергетической, которая подразумевает применение методологии синергетики к изучению сложных систем,
связанных с человеком, языка как уникальной сложно упорядоченной системы. Языковая система,
речь, произведения литературы, содержат в себе
потенциал самоорганизация и саморегулирования,
а, значит, могут изучаться при помощи методологического аппарата синергетики [7, с. 5].
Использование принципов синергетики в
лингвистике открывает новые возможности для
изучения свойств дискурса, которые оставались недоступными в рамках традиционных лингвостистической и прагмастической парадигмы.
Объектом исследования данной статьи являются афористические высказывания англоязычных
авторов, а предметом – фрактальная природа самоорганизации языковых и текстовых структур афоризма.
С синергетической точки зрения, все цели, авторские задумки дискурса, как бы их ни формулировали, являются аттракторами, т.е. зонами притяжения, направляющими все процессы организации
и отбора в системе. При этом ограничения со стороны норм языка, традиций жанра, экстралингвистических условий и т.д. можно представить себе
как анти-аттракторы (репеллеры), которые отталкивают при отборе и организации элементов дискурса все, что не укладывается в норму. Способность
системы (дискурса) к самоорганизации обусловлена ее неравновесным состоянием и наличием
иерархическим подсистем [6, с. 519].
Самоорганизация дискурса понимается не в
том смысле, что он возникает независимо от автора,
а в том, что автор является одновременно и творче-

ским конструктором дискурса, и орудием аттракторов и репеллеров этого дискурса, которые возникли
до автора и независимо от него [там же, с. 520].
Одним из механизмов самоорганизации структуры текста и дискурса является фрактальность. Термин «фрактал» пришел в лингвистику из математики. Б. Мандельброт обнаружил, что существуют
математические множества, обладающие свойством самоподобия. Фракталы естественным образом
возникают в нелинейных динамических системах
[5].
Таким образом, фракталами принято называть
объекты, имеющие свойство самоподобия или масштабной и; отдельные фрагменты структуры таких
объектов строго повторяются через определенные
пространственные промежутки [3, с. 240].
Принципы синергетики и, в частности, фрактальной геометрии послужили для переосмысления
когерентности словообразовательной макросистемы [2]. Теория фракталов рассматривается как
составляющая синергетической научной парадигмы, исследующая топологические размерности
сложных открытых неравновесных систем [2, с. 73].
Формы фракталов как особых геометрических множеств характеризуются масштабностью, самоподобием на микро- и макроуровнях. Фрактальность является проявлением изоморфизма [там же, с. 74].
Принципы фрактальности достаточно распространены в построении текстов разных жанров,
поэтому представляется интересным изучение особенностей реализации этого явления на примере текстов англоязычных афоризмов.
Афоризмами принято называть краткие, глубокие по содержанию и законченные в смысловом
отношении суждения, принадлежащие определенному автору и заключенные в образную, легко запоминающуюся форму [8, с. 3].
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Важнейшим конституциональным признаком
афоризма является его информативная плотность,
которая проявляется во взаимодействии сжатости и
информативной емкости словесного ряда. Другими
словами, для афоризма характерна лаконичность
изложения при значительной смысловой нагрузке.
Повторяемость элементов, на первый взгляд,
противоречит заложенной в самом определении
афоризма словесной экономии. Однако такой способ организации текста позволяет добиться стилистической выразительности и, в конечном итоге, более эффективной реализации прагматической цели.
Ритмические повторы, членение текста на изометричные фрагменты создает иерархию, что является характерной чертой, в первую очередь для
поэтического текста, но может встречаться и в других художественных текстах. Повторяемость
ритмических членений обеспечивает презумпцию
взаимной эквивалентности всех сегментов макротекста, «Эквивалентность не есть мертвая одинаковость, и именно поэтому она подразумевает и несходство» [4, c. 84]. «То, что семантически различные в непоэтическом тексте отрезки выступают как
эквивалентные, с одной стороны, заставляет
строить для них общие (нейтрализующие) архисемы, а с другой – превращает их отличия в систему
релевантных противопоставлений» [там же, c. 116].
Например, в следующем афоризме каждое
предложение представляет собой законченное суждение, а ритмическое повторение создает эффект
эквивалентности, даже при семантических различиях. Этот эффект в данном случае усиливается
также употреблением анафоры:
Sow an act, and you reap a habit.
Sow a habit, and you reap a character.
Sow a character, and you reap a destiny. (Charles
Reade) [9, c. 46].
Большое количество англоязычных афоризмов
представляют собой последовательность двух эквивалентных высказываний, усиливающих прагмастилистический эффект. Рассмотрим афоризм, в котором последовательно объединены 2 высказывания, имеющие общий смысл «Препятствия делают
любовь сильнее»:
The heart prefers to move against the grain of circumstance; perversity is the soul’s very life. (John Updike) [9, c. 134].
Иногда такие афоризмы состоят из постулата и
второго высказывания, в котором идея первого
афоризма выражена образно. Например, в следующем афоризме содержится метафорический образ
«гений – дуб»:
Many a genius has been slow of growth. Oaks that
flourish for a thousand years do not spring up into
beauty like a reed. (G.H. Lewes) [9, c. 100].
В некоторых афоризмах употребляется оператор связи высказываний «as…as», который используется для сравнения явлений, эквивалентных по
определенным критериям:
A good cigar is as great a comfort to a man as a
good cry is [] to a woman. (Edward George BulwerLytton) [9, c. 189].
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Следующий афоризм представляет собой двухчастную структуру, первая часть которой представлена афоризмом, а вторая – идиоматическим
высказыванием “Jumping from the frying pan into the
fire”, которое, в свою очередь, восходит к басням
Эзопа:
We feel free when we escape – even if it be but
from the frying pen into the fire. (Eric Hoffer) [9, c. 79].
Фрактальность может проявляться даже в случае, когда афоризм строится на антитезе, т.е. при
наличии противопоставления частей афоризма. Например, в следующем афоризме противопоставляются понятия «marriage – celibacy»:
Marriage may often be a stormy lake, but celibacy
is almost always a muddy horsepond. (Thomas Love
Peacock) [9, c. 140].
Однако вторая часть афоризма логически может быть трансформирована. Другими словами, это
высказывание сводимо к формуле: «Marriage may
often be a stormy lake, but Marriage is not a muddy
horsepond», то есть части афоризма эквивалентны
друг другу и всему высказыванию в целом.
Следующий афоризм имеет сложную организационную структуру, где первая часть высказывания состоит из двух параллельных частей, каждая
из которых эквивалентна целому высказыванию:
Experience is the child of Thought and Thought is
the child of Action. We cannot learn men from the
books (Benjamin Disraeli) [1, c. 391].
Таким образом, можно сделать вывод, что синергетический подход дает возможность проанализировать своеобразие самоорганизации англоязычного афоризма. Принцип фрактальности широко
используются в текстах этого жанра, что способствует стилистической выразительности и, в конечном итоге, более высокому прагматическому потенциалу.
В работе начато исследование фрактальной
природы афоризмов со стороны их композиционной, синтаксической, семантической организации.
Однако, в настоящей работе приведены лишь необходимые признаки фрактальности и ее влияния на
самоорганизацию смысла, но недостаточные. В перспективе дальнейших исследований предстоит более глубоко показать природу самоподобия структуры афоризма, реализованную в семантических
повторах/оппозициях, а также разномасштабность
этих повторов, порождающих прирост смысла афоризма.
Перспективой дальнейшего исследования считаем также разработку синергетической модели создания англоязычного афоризма и анализ когнитивного аспекта его текстовой самоорганизации.
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АНОТАЦІЯ
У статті розпочато лінгвокультурологічне вивчення фразеологічної палітри сучасної української жіночої прози. Виявлено культурно марковані сигнали у фразеологізмах і досліджено їхнє співвідношення з предметним кодом культури. Доведено, що фразеологічні одиниці на позначення предметного
коду культури в сучасній українській жіночій прозі транслюють конкретність національного світогляду,
що виражено в різних уявленнях сучасної людини про будь-який предмет, співвідносний із речовими субстанціями.
ABSTRACT
The article began studying the linguistic and cultural phraseology palette of modern Ukrainian female prose.
Culturally masked signals in phraseological units are identified and investigated their correlation with the presentive culture code. It is proved that phraseological units denoting objective code of culture in contemporary
Ukrainian women's prose broadcast concrete national outlook, expressed in different representations of modern
man on any subject, in relation with real substances. It is also established that phraseological units as representants
of the presentive culture code in modern Ukrainian female prose are denoted the specific national ideology which
is expressed in different representations of modern man about any subject, in relation with real substances.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, коди культури, предметний код культури, сучасна українська жіноча проза.
Keywords: phraseological unit, culture codes, presentive culture code, modern Ukrainian female prose
Постановка проблеми в загальному вигляді. Дослідницьку парадигму сучасного українського мовознавства характеризує посилене вивчення взаємозалежного зв’язку між мовою та культурою народу. Культурні особливості бачення й
інтерпретації світу носіями мови найповніше відображають фразеологізми. Правильне й доречне використання фразеологізмів надає мові неповторну
своєрідність, особливу виразність, влучність, образність. А виявлення культурно маркованих сигналів у фразеологізмах та встановлення їхнього
співвідношення з кодом культури [1] сприяє усвідомленню механізмів поєднання у фразеологічному знакові мовної та культурної семантики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Лінгвокультурна релевантність фразеологічних

одиниць (далі – ФО) є об’єктом аналізу в працях українських (Н.Ф. Венжинович, Т.П. Вільчинська,
О.М. Галинська, В.В. Жайворонок, О.М. Каракуця,
Л.О. Левченко, Л.В. Савченко, О.О. Селіванова,
В.Д. Ужченко, І.С. Чибор та ін.) і зарубіжних (Д.В.
Гудков, М.Л. Ковшова, В.В. Красних, В.А. Маслова, В.І. Постовалова, В.М. Телія та ін.) учених.
Проте питання фразеологічного кодування культури в сучасній українській жіночій прозі не дістало ґрунтовного вивчення, що й зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.
Мета статті – проаналізувати процес лінгвокультурологічної інтерпретації фразеологічних
одиниць у сучасній українській жіночій прозі, зокрема в романі Дари Корній «Тому, що ти є», на прикладі предметного коду культури.
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Поставлена мета передбачає вирішення таких
завдань: 1) з’ясувати особливості дефінування й
класифікації поняття «код культури»; 2) здійснити
аналіз фразеологізмів із «предметними» компонентами, дослідити образну й символьну специфіку в
семантиці фразеологічних одиниць роману Дари
Корній «Тому, що ти є».
Виклад основного матеріалу. Фразеологія як
невід’ємна та органічна частина мовної системи є
цінним лінгвістичним спадком, у якому відображено бачення світу та національну культуру соціуму. Вона накопичує в собі колективний досвід,
який передається із покоління в покоління.
Вважаємо за необхідне погодитися з думкою
О.О. Селіванової, що «фразеологізми як стійкі,
пов’язані єдністю змісту, постійно відтворювані в
мовленні словосполуки або висловлення, які ґрунтуються на стереотипах етносвідомості, є репрезентантами культури народу й характеризуються образністю й експресивністю» [8, 641].
Принцип інтерпретації ФО як «знаків культури» полягає в реконструкції глибинних смислів,
які закладені в їхній семантиці. У зв’язку з цим доречним є поняття «код культури» як структурний
елемент організації культурного простору.
Зауважимо, що код культури В.В. Красних
уподібнює до «сітки», яку культура «накидає» на
навколишню дійсність, членує, категоризує, структурує й оцінює її [3, 5]. Науковець наголошує, що
культурний код – це передача матеріального та духовного досвіду, набутого в період реальної історії,
тобто історії, підтвердженої матеріальними свідоцтвами. Основою культурного коду може бути будьякий комплекс реалій дійсності: флора, фауна, природні явища, одяг, харчові продукти тощо [3, 5].
Тому вважаємо, що код культури виступає знаряддям для вираження смислів, що мають різні формальні «обличчя» [1], сукупністю окультурених уявлень про знаки різної матеріальної природи.
На цій підставі вітчизняні й зарубіжні лінгвісти Ф.С. Бацевич, В.В. Красних, О.С. Пальчевська,
Л.В. Савченко, О.О. Селіванова, В.М. Телія та ін.
визначають систему культурних кодів і зараховують до базових такі коди культури: соматичний,
просторовий, часовий, предметний, біоморфний,
антропоморфний, духовний.
Вичерпною, на нашу думку, є типологія М.В.
Піменової, яка виділяє такі коди культури, як природний, рослинний (вегетативний, фітоморфний),
зооморфний (анімальний, орнітальний, теріоморфний), перцептивний, соматичний, антропоморфний, предметний, харчовий, метеорологічний, хімічний, колірний, просторовий, часовий, духовний,
теоморфний, галантерейний, ігровий, математичний, медичний, музичний, етнографічний, екологічний, економічний [6, 81].
Л.В. Савченко, розкриваючи систему етнокодів духовної культури та їхнє представлення у фразеології української мови, до наведених вище додає
(чи переосмислює наявні) міфологічний, етіологічний, демонологічно-антропоморфний, релігійний,
антропний, фітоморфний культурні коди, розкрива-
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ючи їхні ментальний, акціональний і вербально-акціональний зрізи. Виокремлено також одиниці на
позначення субстанціональної групи лінгвокультурних кодів [7, 147-515]. Цю класифікацію з певними змінами (релігійний код витлумачено як християнський, спатіальний – просторовий, фітоморфний – рослинний) узято за основу в дослідженні
репрезентації міфологічного етнокоду культури в
українській фразеології ХVІІІ – ХХІ ст. з широким
залученням діалектного матеріалу [10].
Отже, у сучасній лінгвістиці немає єдиної класифікації кодів культури. Проте в основі кожної перебуває система базового кодування, яка побудована відповідно до законів існування світу дійсності.
На нашу думку, розпочати дослідження кодування культури у фразеологічному багатстві сучасної української жіночої прози необхідно з виокремлення базових кодів культури. Так, з улюбленого
багатьох українок роману Дари Корній «Тому, що
ти є» уважний читач дізнається про долю кохання з
дитсадка; про кохання, коли жінка дозволяє себе
кохати – і врешті у фіналі шлюб; про кохання-утримання. Всі ці життєві перипетії численно трансльовано завдяки ФО як вербальних знаків культури.
Актуалізація культурного компонента у таких ФО
фіксує національно значущу інформацію, відтворює культурну пам’ять сучасних носіїв мови.
Зауважимо, що формою інтерпретації культурного в мові є не тлумачення, а культурний коментар, зокрема коментування фразеологічних одиниць як цитат. Розглядаючи ФО як мікротекст, необхідно пам’ятати, що в центрі уваги повинна
перебувати не розрізнена й висмикнута з контексту
ФО, а фразеологізм як представник макротексту,
під яким розуміють вербальне етнокультурне утворення, у процесі згортання якого і виникає ФО [4].
Для дослідження ціннісного змісту культури в
семантиці ФО сучасної української жіночої прози,
їхньої здатності зберігати, відтворювати й передавати символи, еталони та стереотипи, обрано предметний код культури. Пояснюємо це тим, що в основі світосприйняття кожного народу своя система
предметних значень, соціальних стереотипів, когнітивних схем, відбитих у культурних національних
кодах, відтак свідомість завжди етнічно обумовлена.
Під предметним кодом культури розуміємо
уявлення людини про дійсність через ставлення до
предметів.
Предметний код культури задає систему еталонів, на основі яких ми членуємо, структуруємо й
оцінюємо навколишній світ.
Зокрема, у романі Дари Корній «Тому, що ти
є» вжито ФО зі стрижневими компонентами предметів кухонно-господарського діяльності українців: «Для дівчат — ласий шмат, тобто завидний
наречений [2, 32] (пор.: ласий шматок) – «що-небудь найкраще, вигідне, принадне, спокусливе,
смачне» [9, 966]. ФО не номінує, а через образність
внутрішньої форми дає оцінну характеристику сина
проректора університету, який розумний, вродливий, вихований. Стрижневий компонент ФО шмат
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для сучасної молоді є еталоном «спокуси». Оцінна
функція ФО, яскрава конотація визначають особливу природу фразеологізму, яка полягає в наданні
емоційно-оцінного звучання висловленому, формуванні образності, експресивності, визначенні
суб’єктивного компонента текстотворення.
Привертає увагу, що сучасна молодь послуговується ФО з лексемами на позначення кухонно-господарського начиння, які є еталонами «негативних
якостей людини». На жаль, сьогодні не всі вельможні батьки із задоволенням приймають до своєї родини дівчину-невістку з іншого соціального виміру: «Не з того тіста роблена» дружина Влада
хотіла непомітно піти…» [2, 124] (пор.: з іншого
тіста) – «не схожий на інших, не однаковий з іншими» [9, 886]; «Так, у діжці меду завжди є ложка
дьогтю. Та то навіть і не ложка, якщо чесно. Татові батьки — дідусь і бабуся. Найбільше зло, яке
коли-небудь існувало у світі для них, — це їхня
невістка, моя мама» [2, 191] (пор.: ложка дьогтю)
– «те, що псує якусь справу, вигляд чого-небудь»
[9, 448].
Як доводять вищенаведені функціональні контексти роману Дари Корній «Тому, що ти є» фразеологізми, у компонентному складі яких є назви предметного коду культури кухонно-господарської діяльності українців, активно функціонують у
сучасній жіночій прозі про кохання й завдяки складним внутрішнім семантичним та мотиваційним
процесам можуть породжувати одиниці різної семантики. Стрижневі компоненти зафіксованих ФО
є еталонами «вигоди» для деяких молодих українок, яким не важливе почуття кохання. Також переконуємося, що в сучасній мовній свідомості ложка
– немов крапля, один із еталонів метричної сфери,
невелика кількість будь-чогось, співвідносного з
речовиною. Крім того, лексеми тісто й дьоготь у
структурі ФО вербалізують неприродне для української ментальності ставлення в ХХІ столітті до невістки як до чужої людини, немов за часів Марусі
Кайдашихи.
У сучасній українській жіночій прозі яскраво
представлено стереотипну ситуацію «батьківська
опіка»: «Перед Оксаною стояв не тільки професор,
а насамперед – батько, який розіб’ється на друзки,
але все зробить для щастя сина» [2, 133] (пор.: на
друзки з сл. розбити) – «повністю, дощенту, до найменших шматочків» [9, 269]. ФО з компонентом зі
сфери господарської діяльності українців разом із
контекстним оточенням уможливлюють стверджувати, що друзки в українській лінгвокультурі численно функціонує як еталон «мізерної кількості чогось».
ФО, у лексичному наповненні яких є назва грошової одиниці копійка, сигналізують про стан бідності чи називають середній рівень життя, оскільки
в українців копійка є еталоном мінімального грошового забезпечення: «Мама запевняла Полю, що
поверне все до копійки» [2, 197] (пор.: до копійки)
– «повністю, геть усе» [9, 389]. ФО наведеного контексту транслює існування в культурній свідомості
сучасних українців риси порядності, що спонукає
повертати борги цілком.
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Наступні ФО переконують, що справжні почуття можуть долати образи й приниження: «Оксана на автоматі потисла долоню проректора»
[2, 38]; «Оксана, здається, також відпустила
гальма і летіла назустріч Ірені на шаленій швидкості» [2, 97] (пор.: відпускати гальма) – «послаблювати вимоги до кого-небудь або до себе» [9, 125].
ФО зі стрижневими компонентами автомобільної
справи сигналізують, що в українській лінгвокультурі лексема автоматат є еталоном «швидкості»,
а гальма – «послаблення».
ФО як репрезентанти предметного коду культури в романі «Тому, що ти є» Дари Корній лаконічно підкреслюють, що дитяча закоханість може
тривати вічність: «Однак Сашко стояв мов мур» [2,
24] (пор.: стояти стовпом) – «2. Застигнути нерухомо» [9, 861]. Лексема мур символізує в структурі
ФО міцність, непохитність, тривалість у часі. Оскільки не всім бабусям, на щастя, вдається влаштовувати експерименти з одруженням онуків. Сучасні
порядні юнаки не завжди готові ламати життя нареченій, коли все навколо нагадує омріяну з дитинства дівчину. Вона багатьох спонукає чесно віддати
обов’язок Батьківщині: «Що б не гомоніли про значення військової служби, про її корисність чи навпаки, зараз Олександр впевнений — вона стала доброю школою для його тіла і гарту характеру» [2,
30] (пор.: пройти школу) – «набути досвіду, змужніти, загартуватися в чомусь» [9, 707].
У стереотипній ситуації розірвання стосунків
між закоханими типовим є знищення будь-яких
спогадів про минуле життя. Природним стає вживання ФО з компонентом на позначення предмета
архітектури, джерелом погодження якої є антична
література: «Тоді зняла з пальця обручку і кинула
Владу під ноги. От і все. «Спалила мости, так їй
тоді здавалося» [2, 121] (пор.: спалити мости) –
«рішуче порвати з ким-, чим-небудь, зробити неможливим повернення до когось, чогось» [9, 846].
Предметний код культури в романі «Тому, що
ти є» транслюють також модифіковані ФО з компонентами дипломатичної сфери, завдяки яким читач
переконується, що ультиматум – це еталон «з’ясування конфлікту»: «Коли я підросла, політінформація перейшла тільки на тата, тому що я лише
«трішечки Брех», як з’ясувалося згодом, бо поставила бабусі Ірені ультиматум — або вона нічого
про маму поганого не патякає при мені, або я до них
більше ні ногою» [2, 193].
У фразеологічній палітрі роману Дари Корній
«Тому, що ти є» предметний код може накладатися
на інші культурні коди: а) просторовий: «Хай забирається геть, тільки мусимо добре перевірити квартиру, чи, бува, чого не поцупила. Я ту босоту добре знаю. Закрутила голову синові і тепер нас усіх
хоче по світу з торбами пустити» [2, 98] (пор.:
пускати з торбами по світу) – «розоряти, доводи
до зубожіння, злиднів» [9, 719]; б) анатомічний:
«Таки горбатого могила виправить, то правда»
[2, 108] (пор.: тільки могила виправить) – «хто-небудь залишиться таким, не зміниться» [9, 500];
«Здогад впивається голкою у свідомість, проштрикує її…» [2, 176] (пор.: впиватися п’явкою в
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серце) – «міцно заволодіти чиїми-небудь почуттями» [9, 148]; в) біоморфний: «Правда, після того
пару ночей проревіла, як дурепа, в подушку, і от
маєш — знову за рибу гроші» [2, 121] (пор.: знов за
рибу гроші) – «невідступно наполягати на чому-небудь, настирливо повторювати те саме» [9, 200]. Як
доводить фактичний матеріал, «компонент ФО не
лише відтворює елементи та риси культурно-національного світобачення, але й формує їх. Кожна ФО,
якщо вона містить культурну конотацію, робить
свій внесок у загальну мозаїчну картину національної культури» [5, 87].
Висновки. Отже, вивчення фразеологічної репрезентації предметного коду культури в українській жіночій прозі початку ХХІ століття вказує на
конкретність національного світогляду, що виражено в різних уявленнях сучасного українця про
будь-який предмет, співвідносний із речовими субстанціями.
Перспективи подальших досліджень убачаємо в ґрунтовному вивченні особливостей кодування культури у фразеологічній палітрі сучасної
української жіночої прози, у якій домінуватиме розповідь про світле почуття – кохання.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор ставит своей целью проанализировать межъязыковые эквивалентные отношения бестиальных глаголов с семой «звука» в английском и русском языках. Выбранная лексико-семантическая группа (глаголы звучания) представляет несомненный интерес для исследователей языка, поскольку звук как элемент объективной реальности играет значительную роль в познании человеком окружающей действительности.
ABSTRACT
In this article, the author aims to analyze the interlanguage equivalence of sound bestial verbs in the English
and Russian languages. The lexical-semantic group selected is of undoubted interest of language researchers, because sound as the element of the objective reality plays a significant role in the accepting knowledge in the surrounding human reality.
Ключевые слова: лексико-семантические группы глаголов, бестиальные глаголы, перевод
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На современном этапе развития лингвистической науки слово изучается неразрывно от языковой системы. Накопленный лингвистический опыт
показывает, что наиболее плодотворным путем

изучения словарной системы языка является выделение и описание лексико-семантических групп
слов [7, с. 1]. Сегодня лексико-семантические
группы слов рассматриваются как сложные и мно-
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гоаспектные явления, обусловленные экстралингвистическими, социолингвистическими и языковыми параметрами [6, с. 3].
Актуальность данного исследования определяется тем, что последовательное изучение и описание различных лексико-семантических групп русского и английского языков являет собой необходимое
условие
для
дальнейшего
развития
лексикологии, практической лексикографии, лингводидактики и всего языкознания в целом. В этом
аспекте бестиальная глагольная лексика представляет значительный интерес как с точки зрения отражения в семантике глаголов группы экстралингвистической действительности, так и в плане дальнейшего накопления материала для решения
различных проблем полисемии, компонентного
анализа, лексической стилистики и других разделов
семасиологии и лексикологии [7, с. 1].
Бестиальная глагольная лексика включает глагольные предикаты, приписывающие референтнотаксономическому классу имен «животные, птицы,
насекомые» свойственные им динамичные признаки действия, процесса и состояния.
В данной статье автор ставит своей целью проанализировать межъязыковые эквивалентные отношения бестиальных глаголов с семой «звука» в английском и русском языках. Выбранная лексико-семантическая
группа
(глаголы
звучания)
представляет несомненный интерес для исследователей языка, поскольку звук как элемент объективной реальности играет значительную роль в познании человеком окружающей действительности [4,
с. 3].
Глаголы звучания образуют в русском и английских языках особый пласт лексики. Это обусловлено их грамматической и лексической вариативностью. [2]
Выделенные глаголы русского и английского
языков можно условно разделить на три подгруппы:
1) глаголы, обозначающие звуки домашних и
диких животных;
2) глаголы, обозначающие звуки птиц (домашних и диких);
3) глаголы, обозначающие звуки остальных
живых существ (земноводных, пресмыкающихся,
насекомых) [3, с. 9-10].
Рассмотрим каждую из групп подробнее.
А) Глаголы, обозначающие звуки домашних и
диких животных, включают такие глаголы, как:
трубить (когда речь идет о крупных животных, таких как слон, лев, медведь и т.д.) - chatter
(обезьяны), roar (львы, тигры), trumpet (слоны), bell
(олени);
лаять, брехать, тявкать, гавкать, выть, скулить (жалобно подвывать) - bark, yelp, bay (собаки,
щенки, лисы);
мяукать, мурчать - mew, purr (коты);
игогокать (о лошадях) – whinny;
мычать – moo;
блеять - low, bellow (коровы и крупный рогатый скот), bleat (козлы, овцы);
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визжать, пищать (обычно о мелких животных) - squeal, squeak;
хрюкать - grunt (верблюды, свиньи);
реветь, рычать, рыкать (рычать время от времени), рявкать (рычать отрывисто), ржать, гоготать, цокать (о белках), фыркать, сопеть - gibber,
howl, neigh, snort, thump, ruckle, wail, chitter, flop,
babble, ruff, toot, gargle и т.д. [8, 9]
В своем подавляющем большинстве такие глаголы имеют звукоподражательный характер, что
позволяет отнести их к разряду ономатопов. По количеству лексических единиц данная группа может
быть отнесена к самой многочисленной.
Б) Глаголы, обозначающие звуки птиц (домашних и диких), включают такие глаголы, как:
щебетать (о ласточках, щеглах) – warble;
кудахтать, клокотать, квохтать, кукарекать (о курах и некоторых других птицах) – gargle;
ухать, стонать - sing, scream, cry (совы,
чайки, орлы);
куковать, ворковать, воркотать, турлыкать
- cuckoo, coo (попугаи, воробьи, голуби);
гагакать, курлыкать (обычно о журавлях) gabble, hiss (гуси, лебеди);
петь, распевать, звенеть (звонко петь), заливаться, кричать, гукать, голосить, крякать, гоготать, клектать, каркать, урчать (о коноплянках),
свистеть, свиристеть (о чибисах), скрипеть, щелкать, трещать, цокотать, стрекотать, тенькать, тюлюлюкать (о куликах), чирикать, цокать,
цыркать, хрипеть и т.д. - crow, hoot, moan, cluck,
bubble, crow, croak, caw (вороны), quack (утки),
cackle, clap (пингвины), whistle, tweet, clatter, boom,
yirr, sob, bombilate, chirr, spit, croon, toot, howl, yelp,
ruff и т.д. [8, 9].
Большинство глаголов этой подгруппы тоже
являются звукоподражательными.
Практически половина исследуемых языковых
единиц имеет по одному эквиваленту значения в
русском языке: croak – каркать, gaggle – гоготать,
clack – кудахтать, chim – щебетать, clook – кудахтать, crow – кукарекать; у остальной части глаголов выявлено по два эквивалента: cawk – каркать,
кричать, tweet – щебетать, чирикать, quak – каркать, крякать, peep – чирикать, пищать; у некоторых глаголов есть три эквивалента: chrip – чирикать, щебетать, гоготать, cackle – кудахтать,
квохтать, клохтать, chirrup – щебетать, чирикать, стрекотать, chuckle – готать, кудахтать,
клекотать; только у одного глагола имеется четыре эквивалента: chatter – стрекотать, щебетать, трещать, тараторить.
Многие английские глаголы даны в словаре с
пометой «диалектное»: chitter – чирикать, clock –
кудахтать, chirm – щебетать, что указывает на
специфическое употребление глагола исключительно в местной народной речи. Некоторые глаголы имеют пометы «редкое», «областное», «просторечное», «устаревшее»: chirm – чирикать (диал.,
уст.), chatter – (редк.) щебетать, стрекотать. [5,
c. 37]
В) Глаголы, обозначающие звуки остальных
живых существ (земноводных, пресмыкающихся,
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насекомых), включают следующие лексические
единицы:
квакать, турлыкать (о лягушках) – croak;
трещать, стрекотать, звенеть (о мухах, жуках) - drone, bumple, ring, chirrup, whirr, pipe, churr;
пищать, цыкать, тикать, цыркать (о сверчках, кузнечиках) - chirp, sing , clack, chirr, stridulate;
шипеть, жужжать, гудеть (о пчелах, шмелях) - hum, buzz;
зудеть, пилить (о сверчках) и т.д. - hiss (змеи),
squeak, whine, bat, batter, scrunch и т.д.[8, 9]
В своем большинстве и эти глаголы могут
быть отнесены к разряду звукоподражательных. По
количеству лексических единиц данная группа может быть отнесена к самой малочисленной.
Итак, вышеприведенный материал приводит
нас к мысли о том, что у большей части исследуемых глаголов выявляются полные или абсолютно
эквивалентные значения, то есть эквивалент полностью передает понятие, выраженное значением исследуемого глагола. В меньшем количестве мы
имеем дело с частичными эквивалентами, передающими в совокупности одно значение входного
слова словаря.
Кроме частных эквивалентов следует отметить
и связанные эквиваленты, которые в своем значении как бы привязаны к определенному контексту,
на что указывает помета в скобках, и выражают понятия слова-оригинала только в том его значении, к
которому отнесен эквивалент. Например, эквиваленты chrip – кричать (о птице) и chuck – клохтать, квохтать (о курице) в значении 'производить звук птицей’ являются связанными. [5, с. 37]
Небольшая часть исследуемых глаголов при
обратном переводе с русского на английский язык
и с английского на русский язык дает исходный глагол: coo – ворковать - coo, twitter – щебетать, чирикать - twitter. В данном случае речь идет о симметричных отношениях, когда перестановка эквивалентов не ведет к изменению последних. Большая
часть эквивалентов среди глаголов рассматриваемого типа не дает в обратном переводе исходный
исследуемый глагол.
Таким образом, рассмотрение лексического
состава глаголов звучания бестиальной глагольной
лексики русского и английского языков позволяет
сделать вывод о том, что в состав указанной группы
в большинстве своем входят глаголы звукоподражательные, то есть ономатопы, которые образуют
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сложную лексическую систему в языке. В результате проведенного анализа рассмотрен количественный и качественный состав межъязыковых
экивалентов, а именно наличие у исследуемых английских глаголов одного и более эквивалентов
значения в русском языке; отмечены полные, частичные и связанные эквиваленты; выявлены переводные возможности взаимозаменяемости глаголов
с определенными значениями, что еще раз доказывает сложность изучения лексического состава
языка.
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MODERN VERBAL COMMUNICATION
ABSTRACT
This article is devoted to issues of communication which is an important human characteristic. It defines
aspects of communication and different models of communication. It describes characteristics and the usage of
types of verbal communication that are necessary to include during the speech. On the basis of analysis there is
shown how participant of conversation should organize his speech in order to make his effective.
Keywords: communication, verbal communication, forms of verbal communication.
Modern person is closely connected with a
changeable world. The main mediator is language that
gives opportunity to organize and systematize a great
amount of knowledge for formation of more explicit
lingual image of the world.
Nowadays an interest of scientists for problems of
language and culture is increasing. Also it is bounded
with such issues as the extension of intercultural relations and it is needed to indicate the place and role of
verbal communication in modern society and education.
In a broad sense, communication – a complex twoway process that can involve several interactions before
mutual understanding is achieved. Communication
takes place in many ways. We can communicate using
words, symbols, pictures, graphics, facial expressions,
clothing and body language. [1;6p]
Moreover, communication is a system through
which interaction of people is formed and there are certain ways of socialization that allow to send and perceive a variety of information. [2;48p]
Communication has been called the transfer of
meaning from one mind to another. Because meanings
exist in the human mind, they cannot be shared or communicated except through some external vehicle. The
human body is capable of making sounds and movements which in turn can create a system of vehicles for
sharing inner meanings and ideas with others. [3;16p]
Communication is one of our basic natural and social needs, so the use of verbal means of this process is
an evolutionary achievement of mankind, which is fundamentally different from other living species inhabiting our planet.
Communication is a connection and influence that
are formed as a result of joint activities of people. One
of the main ways of universal communication is verbal
communication in the modern world. A huge amount of
information is transmitted by verbal means, that is, oral
and written forms of the language.
Scientists consider that a person production per
day is about 30 thousand words, in other words we
speak more 3 thousand words per hour.
Verbal communication is a component of the work
managers, lawyers, psychologists, businessmen, psychologists. On the other hand, means of verbal communication and the ability to communicate are necessary
for every person. Development of verbal communication are based on non-verbal means of communication,

despite of that it is richer than forms and types of nonverbal communication and it can not replace them completely. [4; 102p] They are unique to every person and
are based on learning the language.
We can distinguish the following types of verbal
communication:
1) Cognitive is development of new information
and its usage in practice;
2) Convincing is the formation of value orientation and attitudes of partners in the dialogue;
3) Expressive is the formation of emotional attitude and feelings of person, as well as encouragement
of social action;
4) Suggestive is the provision of inspiring effects
for subsequent changes in his behavior, change his attitude and values of orientation.
5) Ritual is securing and maintaining conventional relations.
Verbal communication is characterized by some
unique features which radically set it apart from other
types of communication (e.g., in technical systems or
among animals): a) its principal function is to transfer
information which, besides being factual (i.e., what
happened where to whom in what circumstances), may
also be of a specific human character (e.g., whether an
individual is taken as a valued, respected or ignored
member of a speech community) and may also convey
emotions, attitudes, beliefs, hopes, desires, etc., b) human language makes predominant use of symbolic
signs (symbols) which bear arbitrary relationships to
their referents, although iconic and indexical (symptoms) signs and signals are employed as well it takes
place in social environments which define particular
communicative situations - their relevant features have
limiting effects on all aspects of communicative events
(and, conversely, communication in progress itself cobuilds context in which it takes place).[5;1p]
Scientists subdivided verbal human behavior into
external and internal, oral and written language. Internal speech is process of thinking, and often it is expressed in a form images and interpretations. Such
speech is not always formulated with phrases and sentences, it is only necessary if there are difficulties in the
external communication.
External communication is interpersonal communication in society. External speech is divided in oral
and written and oral is subdivided into monological and
dialogical. The main aim of this communication is the
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exchange of information between people.
We can include such types to the external form of
communication:
1. Dialogue is a verbal exchange of information,
emotions, experiences, opinions by means of conversation. Basically a form of external speech occurs in a relaxed atmosphere, where someone can freely show
his/her attitude to the subject.
2. Discussion is the exchange of information
with the aim of evidence of his innocence to one person
or group of people, in other words there is an exchange
of opposite views between participants of conversation.
One of the most popular types of discussions is a dispute that is used in everyday situational types of communication, with the use of the evidence base.
3. Monologue is used in various performances to
the public, audience. During the monologue, one person speaks for a large group of students. This method
of communication is widely used in education, in other
words, there are lectures and also performances in different personal meetings.
Verbal communication is carried out on the basis
of a number of functions that are implemented in
speech. A person speaks to affect behavior, thoughts,
feelings and consciousness of others by oral communication, but this statement is true for writing as well, in
case of compliance with a clear structure and formal organization of the text and a number of other conditions.
By means of speech information is not just “moving”, and participants of communication influence each
other, direct and convince each other, it means that they
are striving to achieve a certain change in behavior.
Despite the fact that all of these types of speech
have their specific characteristic that is common to
them, it is pronunciation of words, aloud or vice versa.
In other words we can say that every thought is formulated with language by material speech processes. As
during preparation for written form of speech, and as
well as in oral speech there is internal phase of pronouncing of utterances himself. This is an inner speech.
As it is mentioned earlier, external speech can be
in spoken and written forms. Written speech is expressed in the text, it more focuses on the content than
oral communication.
Written form of speech is a process in which there
is a formation of part from the complex relation of
speech sounds that can be perceived by letters, is visible
with eye, is produced by a man. Written form appears
later orally and is formed on its basis. Audible speech
that someone speaks is called spoken language.
Analyzing verbal communication, it is needed to
keep in mind that communication between individuals
has certain intentions, in other words, dialogue constitutes an active, two-way interaction of partners. By
means of speech it is not only information is transmitted, but also there is an influence on interlocutor and its
reorientation and conviction. Impact may be in the nature of manipulation, may be direct with some kind of
position.
The main feature of verbal communication is inherent to human. Moreover, it is a universal way to
transfer information. [4] In verbal communication there
is another necessary feature that we can transmit into a
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verbal human language, almost any message that can
be established in another sign system.
In verbal communication, there is whole system of
ideas, beliefs, myths, which are peculiar to some particular society or culture. Before learning any foreign language, such as the English, people need to learn the
English culture, isolate intercultural conformity and
only then it will be possible to understand words and
concepts. Within any culture it can be marked the differences in the use of certain words. But it is important
to note that English is not used only in England, also in
America.
It should be noted here that the some particular differences in the use of certain words and concepts that
we can remember, only by studying culture. For example, «to table a report or motion». In USA it is used to
mean "to postpone the discussion", but in England it
means ‘to give priority to the case". On the one hand,
such differences are not difficult to notice and take, on
the other hand, language is an arbitrary invention, and
there can be a lot of differences and their appearance is
dependent on what a group of people used to consider
the meaning of a concept. A great variety of communication factors differ in cultures, even if these cultures
speak the same language.
Selecting verbal means contributes to the formation and understanding of certain social situations.
Conversation with men and women companies exist
generally with a different set of lexical units; mixed
companies will be used less often in order to more complete understanding.
It should be noted that in the process of communication such specific human qualities and subjective
characteristics of people as thinking and speech, creation, updating and diagnostics capabilities are implemented.
Speech is identified with words, it means it is used
with verbal sign-symbolic function of speech. Despite
the fact that it is a universal means of communication,
it becomes important only when it is included in activity that is supplemented by the use of other, non-voice
sign systems. [2; 76p]
Learning English has one very important goal that
the person who addresses information, and the person
who accepts it, they should use the same codification
system of values, in other words they must speak in the
same language that is understandable to them. In other
words, a student must be taught all the lexical units for
developing interpersonal communication in the English
speaking environment. [3; 58p]
The accuracy of understanding the meaning of the
utterance the hearer may be obvious to the participant
only when there will be a change of "communicative
roles", it means when the recipient will become a communicator and his statement will be aware of how he
revealed the meaning of the received information. Dialogue as a specific kind of "conversation" is a succession of communicative roles, during which reveals the
meaning of the voice message.
The measure of consistency of communicator and
recipient of action in a situation alternating their acceptance of these roles to a large extent depends on
their participation in the general context of activity. The
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success of verbal communication in the case of the dialogue depends on how partners provide the thematic
focus of the information, as well as its bilateral character.
Verbal communication can be divided into two
stages:
The first stage is the programming speech. At this
stage, the construction of the semantic framework of
the speech statements is formed. In other words, there
is a selection of information that is the most important
for human and information that is not so important is
eliminated.
In the second step of verbal communication there
can be noticed the construction of the syntactic structure of the sentence, forecasts of grammatical form that
give opportunity to search for correct words, to choose
sounds. Process of speaking is a codification of the information, by speaker (participant) and decoding it by
interlocutor during the hearing which provides understanding of what participant wanted to say. In the dialogical communication such roles alternate between interlocutors from which it can be seen the development
of understanding.
In conclusion, it should be noted that communication process is a process of transferring information
from one person to another, or between groups of people through various channels and by various means of
communication (verbal, nonverbal, and others.). This
process can take several forms depending on the number of participants, the purposes of the parts involved,
used channels, means, and strategies. Verbal communi-
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cation is carried out on the basis of a number of functions that are implemented speech. The man said to affect behavior, thoughts, feelings and consciousness of
others by means of oral communication, but this statement is also true for writing, in case of compliance with
a clear structure and formal organization of the text and
a number of other conditions.
It is important to note that during the English language teaching it is necessary to achieve not only the
ability to formulate oral statements, but it is necessary
to implement a certain behavior in the process of communication. The main communicative purpose of a
speaker is to attract attention of listener and to make his
speech more understandable and so that he can perceive
an answer.
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Образність, емоційно-експресивне наповнення, стилістичне забарвлення фразеологізмів,
їхня здатність до узагальненості значення зумовлюють широке використання цих одиниць у засобах
масової інформації, де актуалізація уваги та вплив
на адресатів мають першочергове значення. На сьогодні фразеологізми активно вивчаються як компоненти заголовкових комплексів, оскільки, за думкою дослідників, саме «виразові якості фразеологізмів, афористичність, образність, експресія

зумовлюють їхнє використання в заголовній функції» [7,259]. Зауважимо, що фразеологічні одиниці
(ФО), що вживаються в газетних заголовках, детально вивчено в семантичному (О.А. Майборода,
О.М. Медвідь, Г. Я. Солганік, В.Д. Ужченко та
Д. В.Ужченко), структурному (В.М. Вакуров, О. Д.
Пономарів, М. М. Шанський) та стилістичному
(А. М. Григораш, А. А.Сафонов) аспектах, також
досліджуються фразеологічні інновації та модифікації ФО (Л.В. Давиденко, Л.М.Пашинська, С. Б.
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Пташник, Т. П. Свердан, А. К. Смерчко, О.А. Стишов), але впливовий аспект фразеологізмів, їхні сугестійні потенції, які є активаторами виражальної
енергії в газетних заголовках, досі не розглядалися,
що визначає актуальність нашої розвідки.
Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці в структурі медійних заголовків, предметом –
усічення структури ФО в таких моделях. Фактичним матеріалом слугували відповідні заголовки (69
позицій) газет «Україна молода», «День», «Демократична Україна», «Літературна Україна», «Урядовий кур’єр» за період 2009-2016 років.
Мета статті – з’ясувати специфіку усічення як
способу трансформації в заголовкових фразеологізмах у проекції на їхню впливову функцію. Поставлена мета передбачає необхідність вирішення таких завдань:
1) виокремити масив заголовків із фразеологізмами, що містять скорочення компонентного
складу;
2) проаналізувати шляхи усічення та з’ясувати
мету такого прийому трансформації фразеологічних одиниць;
3) виявити впливовий ефект еліпсису (усічення) в межах заголовкових фразеологізмів.
Для досягнення поставленої мети у роботі використано такі методи, як описовий; елементи компонентного аналізу, за допомогою якого встановлювалася семантична структура значення фразеологізмів;
контекстуально-інтерпретаційний,
скерований на з’ясування значеннєвої динаміки
ФО, та кількісний, що дав змогу порівняти й узагальнити отримані результати.
Як зауважує С. Коновець, «що більше журналіст використовує фразеологізми, то яскравіше
його виступ, ефективнішим є вплив на читача. Тому
принципово важливим є те, якими прийомами він
користується, коли вживає фразеологічні вирази,
що нового привносить в їх зміст і склад» [3,144167]. У зв’язку з цим зазначимо, що ФО надзвичайно широко використовуються в газетних заголовках у трансформованому вигляді. Вживання видозмінених фразеологізмів порушує стандарт, деавтоматизує сприйняття заголовка та потужніше
впливає на адресата.
Так, автори медійних повідомлень нерідко використовують таку модель структурних перетворень ФО, як усічення (еліпсис), або скорочення їхнього компонентного складу. Як зазначає Т.П. Свердан, «усічення структури ФО як спосіб
трансформації полягає у свідомому зменшенні комунікантом кількості компонентів фразеологізму з
метою надати йому додаткової експресії і досягнути потрібного стилістичного ефекту» [5, 5].
Вчена також зауважує, що «усічені фразеологізми у
ролі заголовків статей чи назв рубрик є універсальними, максимально інформативними комунікативно-прагматичними мовними засобами, які містять
широку пресупозицію, що дозволяє розширити
межі висловлювання, і виконують функції: номінативну, привертання уваги, оцінну, активізації фонових знань, підсумку-резюме, текстотворчу тощо»
[там само, 15 ].

The scientific heritage No 6 (6),2016
Головною причиною еліпсиса більшість мовознавців вважає прагнення журналістів до економії
мовних засобів, до лаконічності мовлення. У створенні й сприйнятті фразеологічного образу, побудованого на основі скорочення ФО, надто важливу
(а іноді й вирішальну) роль відіграє контекст. Здебільшого випускаються у ФО ті компоненти, які в
певних контекстуальних умовах не є семантично
стрижневими. Еліпсис має важливе значення не
тільки як засіб лаконічності, а й як можливість сконцентрувати увагу на найважливіших сегментах інформації, де необхідна максимальна мобілізація
емоційно-експресивних засобів.
У фактичному матеріалі нашого дослідження
еліпсис фразеологізмів уживається із значною частотністю. Усічення компонентного складу ФО часто ґрунтується на внутрішніх можливостях широковідомих виразів, доповнюваних можливостями
контексту, який усуває потребу в тому, щоб наводити фразеологізми повністю. Зменшуючи обсяг
фразеологічних одиниць, автор лишає достатньо інформації, аби читач зрозумів, про що йдеться. Найчастіше редукується друга частина вислову, що за
структурою може бути реченням (76 %) або словосполученням (24%). Наприклад, заголовки: «Око за
око?» (День, 23.03.12) пор. ФО око за око, зуб за зуб
–«вживається для вираження прагнення помститися за вчинене зло, несправедливість, образу [10,
462]» (звернімо увагу й на питальну інтонацію, яка
увиразнює діалогічність заголовку), «Хто рано
встає» (Україна молода, 25.03.16), де автор розповідає про переведення годинників на літній час
(пор. відоме прислів’я Хто рано встає, тому Бог
подає). Така недомовленість змушує читача самому
продовжити речення (з огляду на активність процесів сприйняття) й сформулювати результат. Так
само сприйматимуться й заголовки «На тобі, небоже…» (Україна молода, 18.12.14) На тобі, небоже, що мені не гоже [9, 46], мова йде про дарунок мешканцям Житомира - новорічну ялинку, що
була не до вподоби городянам; «За двома зайцями»
(День, 2-3.03.12) пор. За двома зайцями погонишся
– жодного не уб’єш [ 6, 59]; «За що боролись…»
(День, 31.03.11) – За що боролися, на те і напоролися [8, 91]; «Не плюй у криницю…» (Демократична
Україна, 10.01.13) пор. паремію Не плюй у криницю,
бо схочеш водиці. Деякі заголовки мають гумористичне звучання, що також активно привертає увагу
читача, наприклад «Пусти свиню за стіл…» (Україна молода, 05.10.12), пор. відоме прислів’я Пусти
свиню за стіл – вона і ноги на стіл . У статті йдеться
про трьох парубків, клієнтів британського ресторану, які замовляли так багато їжі, що іншим нічого
не залишалося, тому власникам закладу довелося
відмовити в обслуговуванні таким сміливим гостям. Так само привертає увагу й заголовок «Не мала
баба клопоту…» (Україна молода, 11.03.10) – пор.
Не мала баба клопоту – купила порося. Але в процесі прочитання статті іронія змінюється на страх,
оскільки йдеться про шахрая, який обікрав 60-річну
жінку.
Наведені приклади свідчать, що конденсація
форми дає підстави впізнати відомий вислів і не
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створює перешкод для адекватного декодування інформації. Проте в таких випадках динамізуються
процеси декодування, активується спільний для автора й читача пресупозитивний фонд знань, що в цілому оптимізує процеси запам’ятовування як складники впливових стратегій.
Проаналізувавши заголовки з компонентами,
які усікаються у структурі ФО, відмітимо, що вони
здебільшого мають структуру речення, де найчастіше редукується друга частина вислову.
Усічений елемент може і не створювати суттєвих змін у висловлюванні через те, що такі ФО
легко впізнаються, є загальновідомими, а скорочення зазнає, як правило, лише один дієслівний
компонент, наприклад «Сіль на рани» (Україна молода, 13.05.14), де редукується дієслово посипати
(пор. ФО посипати сіллю рану – «нагадувати про
щось, що викликає тяжкі спомини [10, 188]). У
статті розповідається про презентацію книги-реквієм «Небесна сотня». Так само й заголовок «На
власні очі» (Україна молода, 15.02.11), де редукується дієслово бачити – пор. Бачити на власні очі.
У заголовку йдеться про бронзову скульптуру гетьмана Івана Мазепи, яка очікує на встановлення у місті Полтава. Іноді у випадках усічення дієслова виразність заголовка компенсується емоційністю самого фразеологізму та зміною комунікативної
настанови, напр.: «Шило на мило?» (09.09.10.) (пор.
ФО – поміняти/проміняти шило на мило «одержувати замість чогось майже те саме» [10, 218]). У
статті йдеться про спортивні новини, а саме про поразку збірної Росії з футболу на Євро-2012. Створення питальної інтонації має привертати увагу читача і спонукати до прочитання статті, у якій є можливість знайти відповідь. Цікавий ефект
досягається й тоді, коли ФО вживається у двох значеннях – прямому і переносному, наприклад, у заголовку «Гроші на «вітер» (Україна молода,
19.11.10) (пор. ФО кидати (пускати) на вітер
гроші – «легковажно, марно витрачати» [6, 19]), де
автор засуджує політиків за марні витрати на свої
власні потреби, а саме купівлю нового гелікоптера
тощо.
Отже, в сучасних газетних заголовках спостерігається активне використання усіченої форми
фразеологізмів, що зупиняє увагу читача, створює
інтригу та, у свою чергу, оптимізує сприйняття інформації. Неконкретизована адресованість таких
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заголовкових фразеологічних одиниць дає змогу
звертатися до масової аудиторії та до кожного зокрема. Скорочення компонентного складу фразеологізмів має на меті посилити експресивні можливості заголовків, викликати емоційний відгук у адресата й здійснити вплив. Лаконічність таких
фразеологізмів спрощує декодування повідомлення, а властива цим одиницям дидактична настанова, здатність резюмувати, узагальнювати інформацію, створювати гумористичний настрій потужно уяскравлює медійне повідомлення.
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Der Artikel des Untersuchendes Themas besteht
aus dem Überblick der fünf deutschsprachigen Quellen,
die das Problem der Eigenschaften des neumodernen
Romans in Deutschland und in der Ukraine teilweise
erklären.
Die Themenauswahl ist nicht zufällig. Die Tatsache, dass unter dem Terminus Literarische Neumoderne sowohl literarische Revolutionen als auch ästhetische Reformen verzeichnet werden sollen und im weiteren Verlauf auch tatsächlich verzeichnet wurden. Die
Eigenschaften des neumodernen Romans identifizieren
– dient als das Ziel der Untersuchung. Die neuen deutschen Romane Alternativ Historik als auch neumoderne oder postmoderne Romane in der Ukraine können unter dem Begriff des europäischen Phänomens
präsentiert werden.
Einige Eigenschaften dieses Phänomens zu erschließen und die Forderung des modernen Romans zu
erfahren sind die Aufgaben der Untersuchung.
Aktualität der Arbeit. Was W. Kosheljanko anbetrifft, haben seine Prosawerke, die nach Meinungen
vieler Literaturwissenschaftler zur Alternativgeschichte gehören, haben auch andere Merkmale. Die
jungen deutschen Prosaiker schreiben ihre Werke auch
im Stil der Alternativgeschichte. Das macht mehr Spaß,
als die Gegenwart oder eine richtige Geschichte zu beschreiben. Das Phänomen der deutschen Phantastik und
Kosheljankos fantastische Projektionen sollen wir erklären, um seine (W. Kosheljanko ) weiterführenden
Experimente in der Prosa deutlich zu erläutern. Das alles ist der Schwerpunkt der Untersuchung.
In dieser Arbeit wird die kontextuelle und nachstrukturelle Analyse als Forschungsmethoden angewendet. Hier benutzen wir auch die Methoden der Betrachtung nicht nur der Schaffenskomponenten von
Prosawerken, sondern auch der Literaturgattungen der
Gegenwart.
Norbert Bolz schreibt in seiner «Theorie der
Müdigkeit – Theoriemüdigkeit (1997): «Was wir Moderne nennen – also die Zeit zwischen der europäischen
Aufklärung und dem Ersten Weltkrieg – hat uns mit
idealistischen Zumutungen überlastet und mit humanistischen Idealen geködert»[2].

Die neumoderne Literatur ist, nach der Meinung
von Robert Rauschenberg: «Eine neue Wirklichkeit der
Moderne» [5]. Die ästhetische Größe der alten Moderne verändert sich. Was in der ehemaligen Moderne
gerade als Kitsch präsentiert wurde und überwunden
werden musste, kann man in der Neumoderne als eine
Möglichkeit transformieren.
Und jetzt analysieren wir die Erscheinungen der
Neumoderne Ästhetik, die auch diese Probleme betrifft.
Was ist ein postmoderner und neumoderner Roman?
Natürlich, geht es um den Roman der Gegenwart, der
später als der moderne Roman entsteht. Es ist hauptsächlich ein Abenteuerroman oder Krimi, ein Jugendroman oder psychologischer Roman?
In Deutschland sieht es so. «Doron Rabinovici erzählt in seinem modernen Entwicklungsroman Such
nach M. das Abenteuer der Selbstfindung, die alte, immer junge Geschichte von der Suche des Menschen
nach sich selbst, geleitet von dem Wunsch, daß sie erfolgreich sein möge», – antwortet W. Freund [3, 296]
auf die Frage der Themenauswahl von deutschen
Schriftstellern, die zur neumoderne Literaturzeit gehören. Vom Wasser ist der erste Roman des Theaterfunktionärs und Dramatikers John von Düffel (geb. 1966).
«Leitmotivisch sind die Flüsse Diemel und Orpe drei
Fabrikantengenerationen, Vorfahren des Ich-Erzählers,
zugeordnet» [5, S. 207].
«Sie ist freimütig, manchmal geradezu frech und
in ihrer besten Form ein Treibhaus für neue Künstler
und neue Ideen» [4, 37]. In der schwedischen schöne
Literatur ist der Herrschaftszeit der Kinderkultur und
Kinderweltanschauung in der spannenden Literatur
(z.B. Massenliteratur).
Und W. Kosheljanko interessiert sich auch für philosophische Fragen, auf die die Personen im Roman
versuchen Antworten zu geben. Aber es gibt andere
Merkmale seiner Werke. «Der Roman Das dritte Feld
ist nicht nur einer der Abenteuerromane mit dem bestimmten historischen Hintergrund, sondern auch das
Prosawerk, das die eigenartigen philosophischen Ansichten der gewünschten Gesellschaft wiedergibt [1].
Roman Sitsch in Äthiopien beruht auf den realen historischen Ereignissen und widerspiegelt hauptsächlich
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den Weg der Hauptfigur zu den Gewissensbissen und
zur Buße [1].
Im Allgemeinen gibt es bei W. Kosheljano drei
Typen des Romangestaltungens. Der erste Roman des
Autors Defilee in Moskau gehört nach Ansichten vieler
Literaturwissenschaftler zum Genre Alternativweltgeschichte. Im Mittelpunkt des Romans stehen die irrealen historischen Ereignisse. Sie dienen auch zum Hintergrund der Gestaltung von Hauptfiguren im Roman.
W. Kosheljanko entlarvt die negativen Eigenschaften
der Ukrainer. Auf solche Weise lehrt der Schriftsteller
seine Leser über sich selbst lachen.
Der Roman Die silberne Spinne (die zweite
Romangestaltung) ist durch die eigenartige Atmosphäre des Lebens in Tschernowitz gekennzeichnet.
Die Gestalten des Romans erregen die Aufmerksamkeit
der Leser. Im Sujet des Werkes (zwischen den Zeilen)
spürt man den Geist jener Zeit und der Stadt, ihre nationalen und kulturellen Besonderheiten. Es sei zu erwähnen, dass viele moderne deutschsprachige Schriftsteller (Peter Handke, Tanja Dückers, Jörg Mehjard,
Tobias Hülswitt) in ihren Prosawerken die Gestalt der
Stadt präsentiert haben. W. Kosheljanko gehört aber zu
den Persönlichkeiten, die nach Prof. P. Rychlo dazu
beitragen, dass die Menschen aus anderen Städten und
Ländern Tschernowiz besuchen wollen. Die Analyse
seiner Werke zeigt nicht nur die Entwicklungstendenzen in W. Kosheljanko-Prosa, sondern auch in der europäischen Literatur im Allgemeinen.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass das
Schaffen von W. Kosheljanko und neumoderne
deutschsprachige Literatur aspektisch untersucht
wurde. Die Frage Was als Leitmotiv des europäischen
Neuromans dient? ist teilweise beantwortet.
Es ist die deutsche Literatur der Jahrhundertwende
und ihre innere Spannung, Antinomie, ungelöste inner-
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gesellschaftliche Konflikte und schon geschaffene kulturelle Pathologien, die zu einer außergewöhnlichen
Produktivität des intellektuellen Diskurses geführt haben.
Die österreichische Literatur bewegt sich mehr im
Bereich der nationalen und europäischen Traditionen.
Die schwedische Literatur geht aus der Quelle der
Kinderliteratur und Mythoskonzepten. Was die ukrainische Literatur anbetrifft, präsentiert ihre Entwicklung
das Schaffen von W. Kosheljanko. Es sei zu erwähnen,
dass W. Kosheljanko selbst eine besondere Nische in
der modernen Literatur finden wollte und es ist ihm gelungen, seine Ideen zu verwirklichen und die eigenartigen Werke zu schaffen.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються стилістичні і прагматичні особливості типів висунення на матеріалі англомовних новел. Безпосередня увага приділяється аналізу взаємодії стилістичних засобів на лексичному і синтаксичному рівнях тексту. В процесі дослідження типів висунення, а саме конвергенції, зчеплення та ошуканого очікування, виявляється експресивний і прагматичний потенціал англомовної новели.
ABSTRACT
The article deals with stylistic and pragmatic features of the types of foregrounding on the material of Anglophone short stories. Special attention is paid to the analysis of the stylistic means interaction on the lexical and
syntactical levels of the text. On studying the types of foregrounding, namely convergence, coupling and defeated
expectancy, the expressive and pragmatic potential of an Anglophone short story is revealed.
Ключові слова: типи висунення, конвергенція, зчеплення, ошукане очікування, англомовна новела,
прагмастилістичний аспект.
Keywords: types of foregrounding, convergence, coupling, defeated expectancy, Anglophone short story,
pragmastylistic aspect.
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Англомовна новела являє собою тип художнього тексту, основним лексичним корпусом якої є
автологічна лексика, тобто стилістично немарковані слова, вжиті в своєму прямому значенні. Однак
це не свідчить про відсутність в англомовній новелі
експресивного потенціалу. Навпаки, стилістичні засоби виразності, які функціонують на тлі нейтральної лексики, створюють з нею контраст і набувають
ще більшої експресивності.
Під час дослідження англомовної новели ми
застосовували комплексний підхід, який включав у
себе аналіз основного корпусу лексики, експресивних засобів, зокрема лексичних та синтаксичних засобів виразності, а також вивчення типів висунення. Проведений нами аналіз англомовної новели
є системним, оскільки він передбачає розгляд лексичних одиниць та стилістичних засобів і прийомів
не тільки незалежно один від одного, але й у взаємодії в межах тексту з метою виявлення характерних для англомовної новели ознак. Основна наша
увага спрямована на вивчення англомовної новели
під прагмастилістичним кутом зору, що інтегративно окреслює експресивно-емоційний зміст тексту,
інтенції автора і потенційний вплив на читача. Таким чином, оскільки одним із пріоритетних напрямів дослідження художнього тексту є вивчення
його стилю та мови і з огляду на відсутність праць,
присвячених дослідженню саме англомовної новели під окресленим ракурсом, всі вищезазначені
фактори зумовлюють актуальність обраної проблематики.
Об’єктом дослідження є англомовна новела як
тип тексту, предметом – прагмастилістичні особливості типів висунення.
Мета дослідження полягає у вивченні способів
реалізації експресивного потенціалу англомовної
новели через типи висунення. Для досягнення мети
передбачається виконання низки завдань: розгляд
лексичного і синтаксичного рівня англомовної новели; виявлення лексичних стилістичних засобів,
синтаксичних засобів виразності і синтаксичних
стилістичних прийомів у досліджуваному типі тексту; аналіз функціонування типів висунення на матеріалі англомовної новели.
Як вже було зазначено, основним корпусом лексики англомовної новели є нейтральні лексичні
одиниці, тобто стилістично немарковані елементи,
які створюють навмисну простоту тексту. Нейтральну лексику англомовної новели розглядаємо як
основу для реалізації засобів виразності. Аналіз показав, що авторське мовлення англомовної новели
здебільшого представлено нейтральною лексикою,
в той час як чуже мовлення насичено, як правило,
стилістично забарвленими словами. Зауважимо, що
автологічний стиль мовлення виконує прагматичну
функцію, що сприяє більш легкому та швидкому
сприйняттю інформації адресатом і, відповідно,
більш ймовірному здійсненню впливу, який відповідає задуму адресанта.
Експресивність англомовної новели забезпечується різноманітними засобами як на лексичному,
так і на синтаксичному рівні. Досліджуючи англо-
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мовну новелу як цілісний зв’язний текст, ми вважаємо недоцільним обмежуватися вивченням окремих лексичних або синтаксичних засобів вираження експресивності, натомість пропонуємо проаналізувати взаємодію певних елементів, які
функціонують у межах єдиної системи. Для досягнення поставленої мети передбачається розгляд типів висунення англомовної новели.
Тип висунення як суб’єктивний лінгвістичний
фактор текстотворення відображає специфічний
характер розгортання тексту, який визначає різні
способи надання інформації та різні шляхи і засоби
впливу на адресата і залучення його до змістового
плану тексту [2, с. 283].
Розробка проблеми типів висунення відбувалася впродовж тривалого часу в різних країнах, зокрема феномен досліджувався празькою школою, в
англійському, американському мовознавстві. Типи
висунення розроблялися окремо і незалежно один
від одного та позначалися різними термінами. Пізніше по відношенню до типів висунення почали застосовувати системний підхід і вивчати їх у сукупності та відносити до особливого більш високого
рівня тексту. Ми спираємося на роботу І. В. Арнольд, у якій системно, упорядковано і детально розглянуто три основні типи висунення: конвергенцію, зчеплення і ошукане очікування.
Під висуненням, услід за І. В. Арнольд, розуміємо способи формальної організації тексту, які фокусують увагу читача на певних елементах повідомлення і встановлюють семантично релевантні відносини між елементами одного або частіше різних
рівнів. Загальні функції типів висунення полягають
у наступному [1, с. 51]:
1) встановлення ієрархії значень і елементів у
межах тексту, тобто висунення на перший план особливо важливих частин повідомлення;
2) забезпечення зв’язності та цілісності тексту і одночасно сегментація тексту для більш зручного сприйняття, і встановлення зв’язку між частинами тексту та між цілим текстом і його окремими
складовими;
3) захист повідомлення від перешкод і полегшення декодування, створення упорядкованості інформації, завдяки якій читач може розшифрувати
раніше невідомі йому елементи коду;
4) створення естетичного контексту і виконання цілої низки смислових функцій, однією з
яких, на додаток до вже перелічених, є експресивність.
Отже, надамо огляд кожного із зазначених типів висунення та проаналізуємо ці явища на матеріалі англомовної новели шляхом виявлення способів
їх реалізації в досліджуваному типі художнього тексту.
Конвергенцією називається скупчення в одному місці групи стилістичних прийомів, які приймають участь у єдиній стилістичній функції. Шляхом взаємодії стилістичні прийоми відтіняють, висвітлюють один одного, і сигнал, який вони
передають, не може залишитися непоміченим. Таким чином, конвергенція виявляється одним із важливих засобів забезпечення стійкості до перешкод.
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Цей тип висунення є особливо виразним за умови
зосередження на коротких відрізках тексту. Конвергенція цікава не тільки тим, що виділяє найважливіше в тексті, але й тим, що на основі зворотного
зв’язку може слугувати критерієм наявності стилістичної значущості в тих чи інших елементах тексту [1, с. 51–52].
Мала місце спроба виокремлення різновидів
конвергенції, зокрема сконцентрованої конвергенції (передбачає взаємодію експресивних синтаксичних конструкцій на основі функції, яка виконується ними в межах однієї комунікативної одиниці
– речення) і розконцентрованої конвергенції (передбачає взаємодію таких конструкцій на основі
виконання ними єдиної функції в межах декількох
речень, об’єднаних композиційно) [4, с. 204–205].
Варто зазначити, що під згаданою вище функцією, на нашу думку, мають на увазі прагматичну,
яка є загальною, тобто об’єднує всі інші функції, які
виконують типи висунення, оскільки результатом
успішної реалізації кожної з них є вплив на читача,
який відповідає інтенціям автора.
Наведемо уривок англомовної новели для того,
щоб продемонструвати функціонування типу висунення «конвергенція» в зазначеному типі тексту:
It opened on a long, commodious ante-room, of
which the only arresting features, ordinarily speaking,
were the rows of tall half-human mechanical figures
that stood up on both sides like tailor’s dummies. Like
tailor’s dummies they were headless; and like tailor’s
dummies they had a handsome unnecessary humpiness
in the shoulders, and pigeon-breasted protuberance of
chest; but barring this, they were not much more like a
human figure height. They had two great hooks like
arms, for carrying trays; and they were painted peagreen, or vermilion, or black for convenience of distinction; in every other way they were only automatic machines and nobody would have looked twice at them.
(“The Invisible Man” Г. К. Честертон)
Конвергенція полягає у вживанні великої кількості лексичних і синтаксичних засобів виразності.
В прикладі наявні: епітети (long, commodious, arresting, tall half-human mechanical, handsome unnecessary, pigeon-breasted, great); вставна конструкція
(ordinarily speaking); порівняння (like tailor’s dummies, like a human figure height, like arms); анадіплозіс і анафора, виражені порівнянням (like tailor’s
dummies); часткова інверсія (Like tailor’s dummies
they were headless); полісиндетон, виражений сполучником (or). Усі зазначені стилістичні засоби і
прийоми націлені на здійснення одного ефекту, на
створення певного образа. Запропонований уривок
є описом, який детально змальовує роботів, що
справляють враження напівлюдей-напівмашин. Завдяки лексичним засобам опис стає більш наочним,
у читача виникає певна метальна картина. Синтаксичні засоби допомагають сконцентрувати увагу
читача на окремих предметах, які за авторським задумом потребують висвітлення. Таким чином, скупчення великої кількості стилістичних засобів і
прийомів, різних за своєю природою, надає тексту
експресивності та справляє більший вплив на адресата.
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Наступний тип висунення – зчеплення – являє
собою появу подібних елементів у подібних позиціях, що надає тексту цілісності. Велике значення
зчеплення полягає в тому, що воно допомагає розкрити характер і сутність єдності форми та змісту в
художньому тексті в цілому, переходячи від декодування на рівні значення окремих форм до розкриття структури і смислу цілого, допускаючи узагальнення великих сегментів цілого. Зчеплення
з’являється на будь-яких рівнях і на різних за обсягом відрізках тексту. Подібність елементів у парадигматиці може бути фонетичною, структурною
або семантичною. Подібність позицій є категорією
синтагматичною і може мати синтаксичну природу
або основуватися на місці елемента в мовленнєвому ланцюзі. Структурна подібність відображається в схожості морфологічних конструкцій і в
синтаксичному паралелізмі, а семантична – у вживанні синонімів, антонімів, гіпонімів і слів, які належать до одного семантичного поля [1, с. 53–54].
Приклад із англомовної новели демонструє
особливості вживання типу висунення «зчеплення»:
He stood behind his desk in the far end of the dim
room. The wife liked him. She liked the deadly serious
way he received any complaints. She liked his dignity.
She liked the way he wanted to serve her. She liked the
way he felt about being a hotel-keeper. She liked his
old, heavy face and big hands. (“Cat in the Rain” Е. Хемінгуей)
У прикладі на синтаксичному рівні зчеплення
проявляється у вигляді паралельних конструкцій з
прямим порядком слів і однаковою видо-часовою
формою присудків. На семантичному рівні – у вигляді синонімічних повторів (підмет, вжитий у першій паралельній конструкції, замінюється на відповідний займенник у всіх наступних реченнях).
Ефект підсилюється стилістичним засобом анафорою (повторення She liked на початку кожного речення в паралельному ряді).
Зчеплення слугує засобом, який забезпечує єдність змісту і форми. В наведеній надфразовій єдності речення в паралельному ряді надають усебічний огляд гідних якостей одного з персонажів новели, які є підставою для ніжного почуття з боку
його дружини. Так, окремі елементи розкривають
смисл цілого і сприяють формуванню єдиного образа.
В англомовній новелі прослідковується тенденція до зосередження двох типів висунення (зчеплення і конвергенції) в одній надфразовій єдності.
Це можна простежити й у попередніх прикладах,
але ми детально не зупинялися на аналізі взаємовідносин цих типів висунення. Отже, проілюструємо
це явище на такому прикладі:
Among the musical disciples who assembled, one
evening in each week, to receive his instructions in
psalmody was Katrina Van Tassel, the only child of a
substantial Dutch farmer. She was a blooming lass of
fresh eighteen, plump as a partridge, ripe and melting
and rosy-cheeked as one of her father’s peaches, and
universally famed, not merely for her beauty, but her
vast expectations. She was withal a little of a coquette,
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as might be perceived in her dress. She wore ornaments
of pure yellow gold to set off her charms, and a provokingly short petticoat to display the prettiest foot and ankle in the country round. (“The Legend of Sleepy Hollow” В. Ірвінг)
Наведена надфразова єдність є наочним прикладом поєднання зчеплення і конвергенції в одному
короткому відрізку тексту. Зчеплення представлено
розташуванням подібних елементів у подібних позиціях, тобто реченнями паралельного ряду, два з
яких починаються з анафоричного повтору. Конвергенція має такі складові: епітети, які характеризують певний бік означуваного об’єкта і прикрашають мовлення; вставна конструкція, яка уточнює і
доповнює предметний зміст речення; метафора, яка
сприяє естетичній цінності повідомлення; порівняння, які створюють яскраві образи; синекдоха,
яка відтворює ціле і загальне через конкретне. Всі
елементи, що несуть експресивний потенціал, виділені в тексті шляхом підкреслення.
Ще одним типом висунення є ошукане очікування, сутність якого полягає в наступному: безперервність, лінійність мовлення означає, що поява
кожного окремого елемента підготована попередніми і сама готує наступні, тобто наступне частково
подається в попередньому. При такому зв’язку переходи від одного елемента до іншого є малопомітними. Однак якщо на цьому тлі з’являються елементи невеликої ймовірності, то виникає порушення
безперервності, яке діє подібно поштовху: непідготовлене та неочікуване створює опір сприйняттю,
подолання якого вимагає зусиль з боку читача, і
тому сильніше на нього впливає. Важливим фактором є посилення очікування безпосередньо перед
появою елемента малої передбачуваності, тобто посилення впорядкованості елементів контексту.
Звідси виникають розміщення послідовностей слів
у лінії найвищої та найменшої ймовірності [1, с. 56].
Застосування прийому ошуканого очікування
відповідає інтенціям автора: збудити в читача інтерес до відтворюваних подій, апелюючи не лише до
його розуму, але й до чуттєвої складової, що, в свою
чергу, допомагає реалізувати прагматичний компонент. Свідоме моделювання ситуацій «ошуканого
очікування» є особливою комунікативною стратегією, яка сприяє підвищенню експресивності [3,
с. 62].
Ефект ошуканого очікування спостерігаємо на
такому прикладі з англомовної новели:
“Miss Leslie,” he began hurriedly, “I have but a
moment to spare. I want to say something in that moment. Will you be my wife? I haven’t had time to make
love to you in the ordinary way, but I really do love you.
Talk quick, please – those fellows are clubbing the
stuffing out of Union Pacific.”
“Oh, what are you talking about?” exclaimed the
young lady. She rose to her feet and gazed upon him,
round-eyed.
“Don’t you understand?” said Maxwell restively.
“I want you to marry me. I love you, Miss Leslie. I
wanted to tell you, and I snatched a minute when things
had slackened up a bit. They’re calling me for the
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’phone now. Tell ’em to wait a minute, Pitcher. Won’t
you, Miss Leslie?”
The stenographer acted very queerly. At first she
seemed overcome with amazement; then tears flowed
from her wondering eyes; and she smiled sunnily
through them, and one of her arms slid tenderly about
the broker’s neck.
“I know now,” she said softly. “It’s this old business that has driven everything else out of your head
for the time. I was frightened at first. Don’t you remember, Harvey? We were married last evening at eight
o’clock in the Little Church Around the Corner.” (“The
Romance of a Busy Broker” О. Генрі)
Наведений фрагмент тексту є сценою з життя
брокерських працівників, більшу частину якої займає робота, тому часу на особисте життя майже не
залишається. Читач стає свідком ситуації, в якій
один із представників такої професії намагається
освідчитися своїй стенографістці під час невеликої
перерви на роботі. Спочатку автор налаштовує читача на відмову з боку пані Леслі, оскільки її реакція є досить недвозначною. Потім вона опановує
свій подив, але дає волю іншим емоціям: розчулюється цією пропозицією, плаче і посміхається водночас. Читач відчуває зміну в настрої дійової особи,
її схильність погодитися вийти заміж за колегу.
Проте кінцівка фрагменту вражає своєю непередбачуваністю, оскільки виявляється, що закохані вже
одружилися напередодні, а заклопотаний поточними проблемами чоловік просто забув про цей
факт. Відтак, під час усієї сцени освідчення відбувається налаштування на певний результат, а саме
спочатку на відмову, а потім на згоду стати дружиною цього чоловіка, але історія закінчується зовсім
малоймовірним фіналом. Важливо зауважити, що
ефект неочікуваності стає тим сильнішим, чим більше автор спрямовує думки читача в інше русло, а
потім раптово розкриває щось зовсім непередбачуване.
Таким чином, доходимо висновку, що проаналізовані типи висунення сприяють реалізації експресивності англомовної новели: в певних випадках функціонуючи в різних надфразових єдностях
або фрагментах, в інших – нашаровуючись один на
одного, але в будь-якому випадку вони виявляються в межах одного тексту і щільно взаємодіють,
виконуючи єдину прагматичну функцію.
Перспективу нашого подальшого дослідження вбачаємо у вивченні типів висунення в синергетичному аспекті.
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АННОТАЦИЯ
Речевой портрет представляет собой одну из важнейших составляющих облика говорящих в формировании целостного образа, как отдельной личности, так и совокупности личностей, составляющих социальную группу. В настоящее время, психологи, социологи, лингвисты все чаще уделяют внимание такому
актуальному явлению, как синдром Питера Пэна или кидалту, одновременно проявляющему себя как современный лингвокультурный типаж. В данной работе рассматривается речевой портрет кидалта на материале популярного американского сериала «The Big Bang Theory».
ABSTRACT
Speech portrait represents one of the main components of the speaker’s image in the formation of the whole
character sketch, whether we take a person individually or a group of individuals, who basically form a social unit.
Nowadays, psychologists, social scientists, linguists more often pay attention to such actual phenomenon as the
syndrome of Peter Pan or kidult, which can be proved out as a lunguocultural archetype at the same time. This
article elaborates on the speech portrait of kidult on the ground of popular American serial «The Big Bang Theory».
Ключевые слова: Лингвокультурология, лингвоперсонология, речевой портрет, языковая личность,
лингвокультурный типаж, синдром Питера Пена, кидалт,
Keywords: Linguoculturology, linguopersonology, speech portrait, linguistic identity, linguocultural archetype, Peter Pan’s syndrome, kidult.
Для современной науки в целом характерно активное развитие антропоцентрического направления, т. е. усиление роли «человеческого фактора»,
которое «приводит к перемещению фокуса сосредоточения исследовательских усилий с проблем
описания языковой структуры в область, центром
которой становится человек говорящий. Комплекс
научных направлений, осененных пафосом антропологического подхода –психо-, прагма-, социо-,
онтолингвистика и т. п. – объединены общностью
объекта исследования — «языковой личностью человека», понимаемой как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих
создание и восприятие им речевых произведений...» [4]
Отношения между языком и речью складываются так, что в систему языка включаются только
наиболее устойчивые и неслучайные компоненты
речи. Исходя из этого, мы можем предположить,
что для наиболее полного и точного описания языковой личности (индивидуальной или коллективной) требуется, в первую очередь, реконструкция и
анализ ее речевого портрета.
По мнению С.В. Леорды, «речевой портрет –
это воплощенная в речи языковая личность» а проблема речевого портрета является частным направлением исследования языковой личности. [5] Е.В.
Осетрова отмечает большую роль речевого портрета как составляющей облика говорящего в формировании целостного образа личности. [6] Изуче-

ние понятия «речевой портрет» исторически начинается с фонетического портрета, важные приемы
описания которого разрабатываются в середине 60х годов ХХ века М.В. Пановым. Анализируя произношение отдельных личностей, М.В. Панов дает характеристику литературной нормы в диахроническом аспекте и создает ряд фонетических портретов
политических деятелей, писателей, ученых.[7]
По мнению ученых, одним из самых важных
моментов в описании речевого портрета является
фиксация наиболее ярких элементов; в связи с этим
описание всех уровней языка не является обязательным, а основополагающей является характеристика языковых особенностей и особенностей речевого поведения. В структуре описания речевого
портрета Ю. Н. Караулова, который представляет
ее как «трехуровневую модель языковой личности», присутствует взаимообусловленность таких
понятий как «язык» и «речь»:1) вербально — семантический уровень; 2) когнитивный уровень;
3)лексикон языковой личности — уровень, который отражает владение человеком лексико-грамматическим фондом языка. То есть при создании речевого портрета данного уровня языковой личности необходимо проанализировать запас слов и
словосочетаний, которым пользуется конкретная
языковая личность.[2]
Речь персонажа с позиции лексики и синтаксиса рассматривает Е.А. Гончарова: «<…> лексический состав фразы дает представление об образнопонятийной сфере персонажа, а ее синтаксическая
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организация отражает особенности логико-экспрессивного сцепления образов и понятий в процессе их познания» [1]. Особое внимание уделяется
явлениям повтора и многозначности. По Е.А. Гончаровой, представление об особенностях речевой
структуры персонажа дают не только повторы лексического уровня – любимая лексика, лексика социально и территориально окрашенная, – но и тяготение к однотипным синтаксическим конструкциям.
Одним из направлений антропологии стало
изучение языковой личности. С позиций лингвистики, личность рассматривается как индивидуальный либо типовой носитель коммуникативных
норм и речевых проявлений лингвокультуры, на
первый план выступает речевой портрет человека;
с позиций лингвокультурологии, личность представляет собой лингвокультурный типаж - обобщенный образ личностей, чье поведение и чьи ценностные ориентации существенным образом влияют на лингвокультуру в целом и являются
показателями этнического и социального своеобразия общества. С помощью лингвокультурных типажей мы можем увидеть и угадать ту или иную культуру, в которой этот типаж представлен наиболее
ярко.
Лингвокультурный типаж - это образ, узнаваемый носителями определенный культуры и являющийся инструментом для её создания. Он также соотносится с таким понятием как «модельная личность», однако, по мнению Карасика В.И., его
основным отличием от последнего является не всегда одобрительное отношение общества к лингвокультурному типажу - оно может быть и критическим и негативным.[3]
В последнее время современные лингвисты,
социологи, психологи, лингвокультурологи все
чаще сталкиваются и все чаще уделяют внимание
такому актуальному явлению, как синдром Питера
Пэна. Синдром Питера Пэна или как его еще называют, «синдром Карлсона» проявляется в нежелании взрослого человека стать организованным, самостоятельным и ответственным. Обычно, люди с
таким синдромом увлекаются детскими или подростковыми видами развлечений, например, различными игрушками, последними технологиями,
игрой в приставку или компьютерными играми.
Синдром Питера Пена находит своё выражение в
языке в виде лексем, его обозначающих. Появляются новые термины: Big Babies, kid at heart, «детибумеранги».
В последние годы в широкий оборот вошел англоязычный неологизм для обозначения данного
явления- kidult. Само слово впервые было упомянуто в американской газете “Times”. Рекламная статья была наименована: “Coming soon: TV’s New
Boy Network”, а слово в ней было использовано для
того, чтобы обобщить всех детей, подростков и
юношей. Как утверждают исследователи, данный
концепт является перманентным, и, как следствие,
зафиксированным, однако называется в разных
странах по-разному. Как утверждают исследователи, данный концепт является перманентным, и,
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как следствие, зафиксированным, однако называется в разных странах по-разному. В Англии
“kippers”(в переводе с разг. англ. «малый, парень»);
в Германии “nesthockers” (перевод с немецкого, «
последний избалованный ребёнок в семье», а также
«взрослый мужчина, живущий с родителями»); во
Франции “mammones”, и в Японии “kawaii”.
Исходя из самых популярных и часто повторяющихся характеристик, упомянутых в словарях и
на сайтах, мы можем дать наиболее точное определение слова «kidult»: взрослый человек средних
лет, как правило, мужчина, увлекающийся молодежной или подростковой культурой и выбирающий подростковые или детские развлечения - видео- и компьютерные игры, мягкие игрушки,
скейтборд и веселье в молодежных клубах. Человек, не готовый к серьезным поступкам, который
зачастую живёт вместе с родителями и сильно нуждается в заботе и попечительстве с их стороны.
Нам представляется интересным рассмотреть
речевой портрет данного лингвокультурного типажа на материале известного американского сериала «The Big Bang Theory».
Сериал повествует о жизни двух молодых талантливых физиков (Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер), их привлекательной соседке по лестничной площадке— Пенни, а также их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере
Говарде Воловице. На данный момент нам интересно рассмотреть одного из главных героев - Шелдона Купера, который сильно отличается от своих
сотоварищей. Гениальный учёный, с ранних лет поглощённый занятием физикой, не получил достаточных социальных навыков. У расчётливого Шелдона дискретное (дигитальное) мышление, он лишён чуткости, сопереживания и ряда других
немаловажных эмоций. Шелдон носит футболки с
изображением персонажей комиксов вселенной
Марвел и DC comics, в числе которых Флэш, Аквамен, Супермен, Зелёный Фонарь, Зелёная стрела,
Бэтмен, Капитан Марвел. Обычно под футболкой
он носит рубашку с длинным рукавом, а также
клетчатые штаны. Шелдон также часто появляется
в майках с рисунками в виде разных телевизионных
настроечных таблиц.
Рассмотрим некоторые его реплики, которые
показывают, насколько этот человек погружен в
мир компьютерных игр, комиксов, в мир подростковых увлечений, но, в то же время, является талантливым и одарённым ученым.
Leonard (about Penny):“So, if we invited her for
lunch?”
Sheldon: “No, we gonna start season two “Battlestar Galactica”.
Для Шелдона мир отношений не имеет никакого значения, он скептически относится к институту брака, ему комфортнее в своём мире, где есть
наука и подростковые развлечения.
Leonard: “We need to widen our circle”.
Sheldon: “I have a very wide circle. I have 212
friends on Myspace.”
Leonard: “Yes, and you’ve never met one of
them.”
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Sheldon: “That’s the beauty of it.”
В данной ситуации наблюдается эскапизм
(стремление убежать от окружающих стрессов в
мир социальных иллюзий). Именно поэтому данному типажу присущи такие черты характера, как
беззаботность, безответственность, лёгкое отношение к жизни. Социальные сети - это то место, где
мы чувствуем себя раскрепощенными, общаемся с
множеством людей и не боимся разочаровать их.
Шелдон не хочет выбираться за рамки социальных
сетей, из своей зоны комфорта, поэтому и новые
знакомства ему не нужны.
А в следующей ситуации очень хорошо наблюдается феномен образованности кидалтов, людей с
детской душой, но с взрослым разумом. Не только
Шелдон любит смотреть фильмы про супергероев,
но и его образованные друзья-гении. Они не просто
смотрят, но и применяет научные знания на практике.
Leonard: “Penny, do you want to join us for Thai
food and “Superman” movie marathon?”
Penny: “A marathon! Wow! How many Superman
movies are there?”
Sheldon: “You are kidding, right?”
Penny: “But I do like the one where Loyce Ley
falls from a helicopter and Superman swishes down to
catch her. Which one is that?”
Everyone: ONE
Sheldon (rather skeptically): “You realize that
scene was right for scientific inaccuracy. Let’s assume
people can fly. Loyce Ley is falling accelerating an initial rate of 32 m/s. Superman swoops down to save her
reaching out two arms of steel. Miss Layn, who is now
travelling approximately a 195 km/h, hits them and is
immediately sliced into 3 equal pieces.”
Этот герой является воплощением кидалтов
еще и потому, что предпочитает готовые завтраки и
продукты с забавными этикетками и упаковками.
Однако этот персонаж не был бы Шелдоном, если
бы даже к выбору хлопьев не относился так серьезно.
Sheldon: “You want some cereal? I feel so good
that I’m gonna choose from low-fibre out of the shelf.
Hello, Honey Pops!”
Шелдон не единственный герой, чьё поведение
можно считать «необычным» или «подростковым».
На протяжении всего сериала встречаются герои,
чья жизнь связана с увлечениями тинэйджеров, однако их рассуждения о том или ином виде развлечений носит весьма научный, и от этого забавный
для зрителя, характер. Ведь кидалты не просто связаны с детством, они оценивают и отслеживают
каждую мелочь, каждую игрушку очень тщательно,
чтобы ни в коем случае не отставать от новых течений и не быть профаном в той или иной сфере деятельности. Вот, например, диалог между Шелдоном и его знакомой, которую он пригласил на ужин
и в котором он просит ее выбрать между XboxOne
и Playstation 4. Однако девушка не совсем рада выбранной им темы для разговора.
Girl: “Pass the butter, please.”
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Sheldon: “Hang on. I don’t feel like you’re taking
this dilemma seriously.”
Girl: “Fine, Sheldon. You have my undivided attention.”
Sheldon (rushing): “Now, the PS4 is more angular
and sleek loсking.”
Girl (pretending that she is interested : “No way.”
Sheldon: “That’s true, but the larger sides of the
Xbox one may keep it from overheating.”
Girl: “Uh, you wouldn’t want your gaming system
to overheat!”
Sheldon: “You absolutely would not and furthermore the Xbox one now comes with a connect included.”
Girl(ironically): “Included?!!!”
Из этого диалога следует, что Шелдон не умеет
подбирать темы во время свиданий с девушкой, однако, это не останавливает его с энтузиазмом рассказывать о новых гаджетах и привлекать собеседницу к принятию решения. Как и другой кидалт, он
заинтересован в продвинутых технологиях, в новейших функциях того или иного гаджета - на это
указывает использование таких лексических единиц, как: «GGDR 5 RAM», «conventional ddr3
memory».
Таким образом, исходя из приведенных выше
текстов, можно сделать вывод, что кидалт - это состояние души человека, который относится к себе и
к окружающему миру с юмором, детской непосредственностью, с ярко выраженным эскапизмом и
стремлением сбежать в мир, где все кажется гораздо проще. Речь данного типажа отличается самоиронией, короткими, но громкими фразами: «I
have a wide circle on “Myspace”; простой, разговорной лексикой, насыщенной словами нового поколения. Она насыщена лексикой, относящейся к передовым технологиям, следовательно, словарный запас нагружен сокращениями и аббревиатурами.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается структура психологической готовности к межнациональному браку молодёжи в полиэтнической среде. Предложена структура психологической готовности к браку, включающая когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Опираясь на имеющиеся в этой области
исследования, авторы конкретизируют содержание каждого компонента психологической готовности к
межнациональному браку в условиях полиэтнической среды.
ABSTRACT
This article reveals the structure of psychological readiness for inter-ethnic marriage youth in a multiethnic
environment. The structure of psychological readiness for marriage, including cognitive, emotional, and behavioral components. Based on these studies, the authors konkretisiert the content of each component of psychological
readiness for interethnic marriage in a multi-ethnic environment.
Ключевые слова: молодежь, межнациональный брак, полиэтническая среда, психологическая готовность, когнитивный, эмоциональный, поведенческий.
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Семья как социальная общность во всех цивилизациях является важнейшим элементом глобального развития. Происходящие в современном мире
процессы глобализации, влекут за собой и укрепление межкультурных связей. Наиболее зримо это явление отражается в условиях развития межнациональных браков. Как справедливо отмечает Рамазан Абдулатипов: «…видеть в другом человеке –
человека, в другом народе – народ, в другом государстве – государство с атрибутами достоинства,
индивидуальности и самобытности, любить и уважать других, - тем самым умножая любовь и уважение к себе – вот основы гуманистической культуры
межнациональных отношений» [1].
Дискуссионным среди ученых и политиков
остается вопрос о том, какой путь наиболее эффективен и оптимален для достижения согласия и гармонизации общественных отношений – нивелирование этнокультурных различий или сохранение
социального и этнического разнообразия при условии принятия всеми этносами единой цели.
Следует отметить имеющее место в многонациональном сообществе вопросы межэтнической
напряженности, которые могут привести к межэтническим и межконфессиональным конфликтам.
На наш взгляд выделение этой актуальнейшей острейшей проблемы современности указывает на
необходимость изучения всех аспектов смешанных

браков, ибо крепкие многонациональные семьи, в
определенной степени выступают показателем общественного согласия в конкретном полиэтническом регионе.
Изучая взаимоотношения супругов в этнопсихологическом аспекте, можно проанализировать
ключевые проблемы общества в целом и проследить многие социальные тенденции, так как именно
в семье проявляются этносоциальные установки,
ценностные ориентации, складывается мировоззрение личности, формируется качество личности, в
том числе, её этническая идентичность.
В российской науке ведущими исследователями, заложившими основы изучения межэтнических, смешанных браков, были Агранович М.Л.,
Безрукова О.Н., Антонов А.И. и др. К современным
исследования проблемы относятся работы Харчева
А.Г., Карпухина О.И., Елизарова А.Н., Карабанова
О.А. и др. Изучение межэтнических факторов
функционирования смешанных семей представлены в работах Уталиева Ж.Т., Гриценко В.В., Титова Т.А. и др. Нельзя не отметить значение для
ученых, работающих в этой области, работу Бромлея Ю.В. «Этнос и этнография».
Как показывает статистика, в таком многонациональном государстве как Россия, каждый седьмой брак является межэтническим.
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На территории Башкортостана проживают
представители 160 национальностей и 13 входящих
в них этнических групп. По данным Управления записи актов гражданского состояния республики –
38% зарегистрированных браков – межнациональные.
Брак – социальный институт, представляющий
собой совокупность социальных норм, санкционирующих взаимоотношения мужчины и женщины, а
также систему их взаимных обязанностей и прав,
существенных для функционирования семьи и жизнедеятельности семейной группы.
В типологии брачности выделяют эндогамный
брак, когда заключить брак могли только мужчины
и женщины, принадлежащие к одной и той же социальной группе или общине. Смешанные в национальном отношении семьи – средство интеграции
общества, такие семьи играют важную роль и в процессе изменения этнического состава населения и
носят название экзогамных браков.
В России экзогамные браки у различных этносов всегда имели место. Распространение и учащение экзогамных браков обычно свидетельствует о
начавшемся сближении между собой и их консолидации, особенно среди близкородственных этнических общностей. Так, в современном Башкортостане наиболее популярным смешанным браком
является брак между башкирами и татарами.
Подготовка молодежи к вступлению в брак, к
семейной жизни – неотъемлемая составная часть
общей системы воспитания подрастающего поколения. Обусловленность изменений семьи культурно-исторической динамикой общественных отношений не только не исключает, но и предполагает необходимость специальной подготовки
молодежи к семейной жизни. Это одна из важных
задач общества, общественных институтов воспитания. Особенно актуальна она в условиях полиэтнического поликультурного пространства, так как
молодые люди не исключают возможности вступления в смешанный брак. В то же время межнациональный брак требует особой психологической готовности к нему. Как отмечает исследователь
А.Р.Хабибуллина, нарушение этнической эндогамии означает выход личности из рамки этноцентристского «мы» и психологическую готовность к
восприятию иноэтнического «они» [6].
Предметом внимания в нашей работе представлена психологическая готовность молодежи к
смешанному браку.
Явление готовности стало объектом специальных исследований середины XIX - начала XX вв.
При этом готовность изучается в разных областях
психологической науки и в разных плоскостях теоретических и практических подходов.
Обзор источников по определению понятия
«психологическая готовность» позволяет нам обратиться к определению, данному В.Дружининым, на
наш взгляд, как наиболее полному и точному:
«Психологическая готовность является психическим состоянием, которая характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта деятельности на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной
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деятельности» [5]. Это состояние помогает
успешно выполнять свои обязанности, правильно
использовать знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при появлении непредвиденных обстоятельств.
Психологическая готовность к браку, семейной жизни в разных её аспектах изучалась Т.В. Андреевой, И.В. Гребенниковым, В.А. Сысенко, А.Н.
Сизановым и др. В целом, исходя из предложенных
авторами определений психологической готовности к браку, к семейной жизни, и, обобщая их,
можно предложить следующее понимание анализируемой категории: «Психологическая готовность к
браку – это такое психическое состояние, которое
позволяет успешно выполнять семейные роли, обязанности, правильно использовать знания о семье,
формировать важные качества личности семьянина, осваивать действия, направленные на сохранение семейного благополучия, психологической
безопасности семьи» [4]. Результат имеющихся исследований в данной области позволяют также выделить в структуре психологической готовности
три основных компонента: когнитивный, эмоциональный, поведенческий.
В контексте рассматриваемой проблемы, а
именно, психологической готовности молодёжи к
смешанному браку, существует необходимость выделения содержания каждого компонента.
Когнитивная составляющая психологической
готовности к смешанному межэтническому браку
включает необходимость знаний о культуре, традициях, обычаях, подходах к воспитанию, особенностей выполнений семейных ролей представителями
другого этноса. Именно из-за этих расхождений нередко возникают разногласия, доходящие порой до
конфликтов. Эмоциональный компонент, естественно, проявляется в любви и уважении друг к
другу. В то же время данный компонент готовности
к межнациональному браку предполагает обязательное наличие уважения к «инокультуре», национальным чувствам другого этноса, вероисповеданию, проявления терпимости, толерантности, желания понять этнические особенности, желания
изучать язык другого этноса.
Наконец, следует рассмотреть содержание третьего, поведенческого компонента. Поведение, ведущее к сохранению крепкой, психологически благополучной семьи, характеризуется проявлением
таких умений и навыков, таких действий, которые
позволяют противостоять внешним и внутренним
угрозам семейного благополучия. В качестве примера следует назвать умение противостоять осуждению, непониманию данного брака со стороны
окружающих.
Предложенная выше структура психологической готовности к смешанному браку позволяет, по
нашему мнению, разработать программу подготовки молодежи к семейной жизни в условиях полиэтнической среды. Подобные программы
должны основываться на научно обоснованных методах изучения структуры готовности, разработках
эффективных рекомендаций и реализовываться в
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образовательных учреждениях для старшеклассников, студентов колледжей и вузов.
Несмотря на сложные времена, характеризующиеся политическими, социально-экономическими
изменениями и кризисами последних десятилетий в
нашей стране, межэтнические взаимодействия, в
частности, в Башкортостане, не утратили своей толерантности, что проявляется в увеличении числа
смешанных браков.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 1518-00142).
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АННОТАЦИЯ
Важнейшей задачей современной школы является своевременное и надежное определение профессиональных склонностей учащихся 9х классов, самооценка возможностей освоения выбранного профиля
учащихся 9х и 10х классов. На базе школы №507 Санкт-Петербурга были создана локальная компьютерная
сеть, выбраны психологические тесты, решающие задачу профориентации, разработана и включена в локальную сеть самооценочная анкета. Выполнен эксперимент на учащихся 9х классов и в следующим учебным году на учащихся 10го класса с гуманитарным профилем.. В качестве ведущего теста, который был
включен в локальную сеть, был выбран компьютерный тест «Ориентир» производства фирмы «Иматон»,
позволяющий определить профессиональные предпочтения учащихся и их возможности освоения тех или
иных профессий. Установлено, что в данной выборке учащихся более высокие значения баллов были
получены при оценке учашимися своих возможностей освоения практически всех профессиональных
областей по сравнению с желательностью их освоения. Учащиеся 9х классов считают компьютерную
диагностику решающим фактором при выборе профиля. В 10м классе в качестве ведущей причины выбора
профиля ученики выбирают мнения и советы родителей и учителей. Все остальные показатели
самооценочной анкеты при этом остаются мало измененными. Это ставит задачу психологического
сопровождения адекватной профессиональной ориентации учащихся саршей школы.
ABSTRACT
The most important task of the modern school is timely and reliable determination of the professional aptitude
of students 9 x classes, self-esteem development opportunities the selected profile students 9 x and 10 x classes.
On the basis of school No. 507 of St. Petersburg were a local computer network, selected psychological tests,
decisive the task orientation, developed and integrated into a local network with self-esteem list. Executed experiment on students and class 9 x the following academic year to students in 10th grade with humanitarian profile.
As the leading test, which was included in the local network, has been selected by the computer test "Landmark"
production company "Imaton" to determine professional preferences of students and their absorptive capacity of
those or other professions. Found that in the sample of pupils higher values of points were obtained when assessing
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their capabilities, puples development of almost all professional areas compared to the desirability of their mastering. Students in grades 9 x believe computer diagnostics the decisive factor when selecting a profile. In 10 m
class as the leading reasons for choosing profile students choose the views and advice of parents and teachers. All
other indicators of self-esteem profiles remain little changed. It aims at psychological accompaniment of adequate
professional orientation of students of school.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, школьники, компьютерно-сетевая диагностика.
Keywords: vocational orientation, students, computer-Network Diagnostics.
Одной из важнейших задач школьного образования в России является своевременная и точная
профориентация, определяющая выбор школьниками профессиональной сферы деятельности. С
адекватным выбором профессии связаны социальная, профессиональная активность человека и его
психологическое и физическое здоровье. Установлено, что неудачный выбор профессии, не совпадающей с наклонностями и желаниями человека, приводит к различным видам нервно-психических заболеваний,
в
том
числе
неврозам
и
психосоматическим расстройствам [1,3,8].
Установлено, что несущественные с первого
взгляда расхождения требований профессиональной деятельности и способностей человека формируют риск эмоционально-мотивационных девиаций и отклонений, в том числе эмоциональных и
профессиональных выгораний, часто встречающихся у представителей педагогических и социальных специальностей [2,4-6].
В связи с этим важнейшей задачей современной школы является своевременное и надежное
определение профессиональных склонностей и
способностей учащихся для адекватного выбора
профильного обучения школьников в 10 классах.
Задачи профориентации:
1. диагностика предпочтений школьников;
2. оценка их возможностей для освоения
определенных видов профессиональной деятельности;
3. консультирование по результатам диагностики;
Однако в ситуации оптимизации затрат на
школьное образование далеко не все школы имеют
в своем коллективе психологов или педагогов-психологов. Практическим решением этого противоречия может стать создание локальных компьютерных сетей, в которой может самостоятельно действовать школьник, выполняя тесты в режиме online. Для этого необходимо создать локальную сеть
и внести в нее тесты, сформировать индивидуальный доступ в локальную сеть школьников и возможность сетевого консультирования. Эти задачи
были поставлены в ОЭР на базе школы №507
Санкт-Петербурга «Организационно-педагогическая модель индивидуального образовательного
маршрута ученика в профильном обучении на основе сетевого взаимодействия» на 2014-2016 г.г. В
контексте программы ОЭР была создана локальная
сеть, выбраны психологические тесты, решающие
задачу профориентации, выполнен эксперимент на
учащихся всех 9х классов и учеников 10го класса,
которые выбрали социально-гуманитарный профиль в процессе тестирования в 9ом классе.

Материалы и методы исследования
Был выполнен отбор психодиагностических
методик в целях разработки минимального по объему и временных затрат учащихся блока методов,
пригодного для массовой профориентационной работы с учащимися с использованием информационных компьютерных технологий. Был выбран компьютерный вариант профориентационной методики «Ориентир» производства фирмы «Иматон»
(Санкт-Петербург), позволяющей проводить одновременную диагностическую работу на 10-12 компьютерах. Указанная методика имела такие положительные свойства, как: удобную базу данных,
построенную в электронных таблицах, а также возможность их экспорта, что позволяет обрабатывать при необходимости результаты тестирования
по разным запросам.
Школьники 9х классов (50 человека) и 10го
класса (21 учащийся) самостоятельно работали с
компьютерным тестом. В режиме on-line они заполняли предложенные 2 блока тестовых анкет, вопросы которых касались профессиональных предпочтений в одном случае, в другом – самооценки
своих возможностей для освоения профессий, формирующих пять основных секторов профессиональной деятельности: человек-природа, человек –
знаковая система, человек - художественный образ,
человек – техника и человек – человек. Помимо
этого ответы участников тестирования компьютерная программа дифференцировала на 2 системы
профессий, первая – это профессии, связанные с исполнительской деятельностью, тогда как вторая – с
творческой деятельностью.
Однако известно, что качество и адекватность
ответов на вопросы опросниковых методов зависят
от жизненного опыта и интеллекта учащихся, принимающих участие в тестировании [7]. Можно допустить влияния этих личностных факторов на
надежность выбора школьниками 9х классов профилей обучения. Для контроля этих влияний была
разработана Каменской В.Г. самооценочная анкета
рефлексии, которая была установлена. в локальной
школьной сети, позволяющая ученикам в удобное
для них время ее заполнить. Анкета состояла из вопросов с вариантами ответов, касающихся выбора
профиля и проблем работы с компьютерным тестом
«Ориентир». Ученики выбирали те ответы, которые, по их мнению, максимально соответствовал их
действиям в компьютерном тесте, а также процесса
выбора профиля. Анкета рефлексии создана с помощью google-сервисов, а именно google-формы:
учащимся предлагается ряд вопросов, ответы автоматически собирались в электронной таблице,
сводка ответов в виде диаграмм также производится автоматически. Результаты выполнения теста
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«Ориентир» и рефлексивной анкеты обработаны с
помощью пакета статистических программ SPSS17.
После заполнения анкеты ученики имели возможность в интерактивном режиме получить важную информацию о своих профессиональных
склонностях и возможностях освоения тех или
иных специальностей. Таким образом, указанная
диагностическая методика выполняла три из указанных задач профориентации.
Ответы анкеты для оценки профессиональных
предпочтений статистически обрабатывались с помощью подсчета баллов, которые ученики давали
каждой позиции компьютерного теста. Вариант
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групповой обработки материалов тестирования
представляет статистическую оценку средних значений баллов по группам выбираемых профессий у
учащихся, принимавших участие в тестировании
отдельно для шкалы профессиональных предпочтений (Я хочу) и шкалы возможностей освоения тех
же профессий (Я могу).
Основные результаты:
Полученные факты подтверждают описанные
ранее на других классах закономерности [9], касающиеся преобладания балльных оценок своих возможностей освоения тех ли иных профессий над
желанием их освоения учениками 9х классов, что
представлено на рис.1.

Челчел

челтехн

челзнак

челобраз

Я хочу

3

2

2

4

Я могу

9

4

5

5

чел- исполн творче
приро
ские
да
4
6
7
4

6

8

Рис. 1. Соотношение средних по группе баллов выбора профессий в размерности желательности (Я
хочу) и возможности их освоения (Я могу) в 9х классах
Ученики 9х классов хотели бы осваивать творческие виды деятельности, например, в виде художественного творчества. Так же популярными является профессии, связанные с природой. Наименее
выбираемы виды профессиональной деятельности
в сфере техники и информационно-абстрактных
знаний (человек-знак). Иная картина наблюдается в
распределении возможностей освоения тех же видов профессиональной деятельности. Максимально
способными себя считают эти учащиеся в освоении
профессий гуманитарного цикла, но при этом не хотят их осваивать. Менее способными ученики считают себя в освоении профессий, связанных с деятельностью в сфере природы, техники. Различия

между показателями баллов освоения гуманитарных и естественно-технических профессий высоко
значимы (t=4.345). Это расхождение интересов и
оценки своих возможностей по освоению нелюбимых видов профессиональной деятельности в 9х
классах ставит задачу объективной диагностики
способностей учеников и их консультирования.
Потребности в диагностике способностей отразились в результатах анкетирования, цель которого самооценка рефлексии взаимодействия с компьютерным тестов «Ориентир» (рис.2). Подсчитывались положительные ответы на вопросы
самооценочной анкеты, которые, как правило,
имели вероятность равную 0, 25.

% положительных ответов
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Рис.2. Особенности распределения положительных ответов на оценочную анкету в 9х классах и 10м
классе с гуманитарным профилем
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Очевидно, что положительные оценки у учащихся 9х классов доминируют в ответах на вопрос
о значении компьютерной психодиагностики, легкости выбора желаемого типа класса профессий, а
также более половины учеников воспользовались
компьютерной консультацией и расшифровкой выбранных видов профессий, несмотря на то, что далеко не всем участникам тестирования положения
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теста были сразу понятными. В целом ученики 9х
классов позитивно отнеслись к сетевому взаимодействию и компьютерному варианту тестирования.
Несколько иные факты были получены на учениках, которые через год сформировали 10 класс с
гуманитарным профилем, что отражено на рис.3.
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Рис 3. Соотношение средних по группе баллов выбора профессий в размерности желательности (Я
хочу) и возможности их освоения (Я могу) в 10м классе с гуманитарным профилем
Показано, что профессии гуманитарного профиля (человек-человек) практически преобладают
в выборе по сравнению с профессиями естественно-техничекого типа и имеют одинаковую
привлекательность в сравнении с художественным
профилем. Распределение оценок возможностей
освоения этих же профессий не в полной мере совпадают с таковыми у учеников 9х классов. Вместе
с тем, только ученики 10 класса с гуманитарным
профилем считают, что их возможности овладения

профессиями исполнительского круга меньшие по
сравнению с их желательностью. Низко оценивают
эти учащиеся свои способности по освоению художественных профессий и естественно-научных.
Возможно, эти способности и способности социально-гуманитарного направления противоречат
друг другу в процессе выбора своего профиля.
Однако может существовать и иная трактовка
этого факта, если выполнить анализ самооценочной
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анкеты учеников 10го класса (см. рис.2). Преобладающая часть учеников 10го класса довольна своими соучениками (88%), воспользовалась расшифровкой профессий в тесте «Ориентир» (также 88%).
Вместе с тем, эти ученики крайне низко оценивают
значение компьютерной диагностики, которая была
выполнена в 9ом классе. Только 16% участников
лонгитьюдного эксперимента признали положительную роль психодиагностики в 9ом классе. При
этом они называют иные причины выбора гуманитарного профиля: 28% назвали в качестве причины
выбора этого профиля совет родителей, 16% - рекомендации учителей, самостоятельный выбор сделали 24% учеников. Самая тревожная ситуация
складывается у 21% учащихся 10х классов, так как
они не знают, почему они выбрали этот профиль.
Таким образом, отношение к тесту и причины выбора профиля принципиально различаются сразу
после тестирования в 9м классе и после начала обучения в 10м классе. Создается впечатление, требующее дальнейшего изучения, что существенная
часть учащихся в 9ом классе выбирают свой профиль не вполне осознанно, опираясь на мнение
окружающих их близких людей. Такой вариант
профильной ориентации, несомненно, требует психологического консультирования и психодиагностического тестирования способностей многих
школьников, которые не в состоянии самостоятельно решить, какой вид профессиональной деятельности им нравится и соответствует их наклонностям и возможностям.
Заключение. Компьтерное тестирование в режиме on-line полезным для выбора профиля признали 66% учеников 9хклассов, в 10м классе эта
оценка снизилась до 16%. Таким образом, несмотря
на определенные недостатки компьютерного теста
«Ориентир», в сетевом режиме учащиеся 9х классов удовлетворительным образом справились с задачей. Следовательно, идея о возможности создания локальных сетей для индивидуальной профориентационной работы учащихся в ней вполне
оправдана. Удалось установить определенную
стратификацию профессиональных интересов учеников в 9х классах, а также относительно адекватную самооценку возможности освоения определенных специальностей. Вместе с тем, эта психодиагностическая работа поднимает ряд вопросов. В
целом при признании результатов психодиагностики удовлетворительными в режиме самостоятельной работы учащихся с компьютерным тестом
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обнаружены определенные проблемы и недостатки. Эти проблемы вносят искажения в интрпреацию групповых результатов и индивидуальные
трактовки при консультированиии. Проблемы могут являться следствием неполной осведомленности подростков о своих возможностях, а может
быть связаны, как со спецификой учебных программ школы, так с личностными особенностями
учителей, ведущие основные предметы в 9х классах. Наибольшую тревогу вызывает смещение в самооценочной шкале у учашихся 10го класса с гуманитарным профилем обучения, так как 21% учащихся не знают причны выбора этого профиля. Все
эти вопросы ставят задачу полноценной психодиагностики способностей учащихся еще на предпрофильной ступени и консультирования учеников в
процессе выбора профиля в 9ом классе.
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АННОТАЦИЯ
В статье излагаются наиболее актуальные требования к сотрудникам в современных экономических
условиях кризиса. Уточняется понятия «компетенция», раскрываются требования к разработке модели
компетенций. Основной целью статьи является разработка графической модели компетенций менеджера
по персоналу по кластеру компетенций «Организационно-управленческая деятельность».
ABSTRACT
In article the most urgent requirements to employees in modern economic conditions of crisis are stated. It is
specified the concepts «competence», requirements to development of model of competences reveal. A main
objective of article is development of graphical model of competences of the human resources manager on a cluster
of competences «Organizational management activity».
Ключевые слова: компетенция, модель компетенций, менеджер по персоналу, графическая модель,
организационно-управленческая деятельность.
Keywords: competence, model of competences, human resources manager, graphical model, organizational
management activity.
В современных бизнес-условиях, одной из
важных стратегических задач организаций является конкурентное преимущество на рынке, достижение которого возможно только при наличии высококвалифицированного персонала. Для реализации этой задачи необходима информированность
персонала о значимости своей профессии, от том
какими знаниями и практическими навыками сотрудники должны обладать, что уметь делать в рамках своей профессиональной деятельности.
Такой гарантией является модель профессиональных компетенций, которая позволяет составить прогнозы эффективного выполнения работы
сотрудниками. Тема создания модели компетенций
является актуальной для развивающихся организаций, которые стремятся к высоким экономическим
показателям, и занимает немаловажную роль в деятельности служб управление персоналом.
Одни организации при помощи профиля компетенций формируют ключевые управленческие
функции, например такие как: оценка персонала,
формирование управленческого резерва. В свою
очередь, другие - систему прописанных компетенций используют более обширно, и она является
ключевой в их работе. Например, распространённым является использование компетенций при
оценке персонала. Применение данного инструмента позволяет менеджерам по персоналу, во
время оценивания качества исполнения работы,
анализировать не только что было достигнуто работниками за прошедший период, но и то как это
было сделано.
В настоящее время, создание и использование
моделей компетенций дает возможность создать такой набор критериев, который непосредственно

связывает широкий спектр конкретных видов деятельности с управлением персоналом. Набор общих критериев управления персоналом имеет два
важных преимущества:
 возможность разработки общего организационного языка для описания эффективности работы целой организации, который помогает установлению понимания между сотрудниками на различных уровнях организации;
 возможность достижения высокого уровня
согласованности при оценке сотрудника, при отборе кандидатов на поощрение. Все эксперты будут
одинаково понимать ценные качества сотрудника и
знать, что необходимо оценить, а что можно проигнорировать.
Следует отметить, что для более эффективного
использования компетенций, необходимо:
 избегать неясности в определении компетенций;
 структурировать компетенции так, чтобы
их было легче использовать;
 понимать роль и знать технологии применения компетенций в работе;
 составлять компетенции в соответствии со
стандартами качества.
Для этого уточним сущностное значение понятия «компетенция».
от лат. Competens – соответствующий от
compete – добиваюсь, соответствую, подхожу
В экономическом словаре под компетенцией
понимается совокупность юридически установленных полномочий управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, по которым они обладают правом принятия решений. Зона полномочий
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устанавливается законами, другими нормативными
актами, положениями, инструкциями, уставами [8].
Группа авторов А.Я. Кибанов, В.Г. Коновалова, М.В. Ушакова в своей работе «Служба управления персоналом» предлагают следующую трактовку: «Компетенция – это характеристики персонала, необходимые для успешной деятельности:
совокупность знаний, навыков, способностей, прилагаемых усилий и стереотипов поведения»
[6,C.39].
Более точным нам представляется определение, данное профессором В.Д. Шадриков, который
под компетенцией понимает системное проявление
знаний, умений, способностей, и личностных качеств. Таким образом, термин «компетенция» служит для обозначения интегрированных характеристик качества личности [7, С.15].
Таким образом, определение ключевых компетенций является необходимым условием для конкурентной позиции организации.
Ключевая компетенция организации – это такая компетенция, наличие которой позволяет организации решать задачи, непосильные для большинства других игроков рынка, устанавливает новый
стандарт деятельности в отрасли и тем самым обеспечивает организации конкурентное преимущество.
Практика показывает, что некоторые организации разрабатывают и используют только управленческие компетенции для проведения оценки топменеджеров, а часть компаний разрабатывает специальные компетенции только для сотрудников департамента продаж. При этом для остального персонала модель компетенции остается неразработанной, что существенно влияет на конечные
результаты деятельности. Неправильно определив
ключевую компетенцию работника, организация
рискует остаться в проигрыше, так как данную
должность будет занимать «не тот» человек.
Несмотря на то что существуют бесчисленные
источники «готовых» компетенций, и их использование и применение очень привлекательно, каждой
организации необходимо пройти процесс разработки собственной модели компетенций, так как
каждая компания уникальна и работает по «своим»
правилам. Менеджеру по персоналу не под силу в
одиночку справиться с этой работой, так как такие
проекты чрезвычайно ресурсоемкие с точки зрения
затрачиваемых на их реализацию усилий. Следовательно, менеджеру по персоналу необходима помощь высшего руководства, линейных менеджеров
и опытных работников.
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При коллегиальной разработке модели компетенций необходимо соблюдать простое правило:
модель должна иметь простую структуру, быть ясной и легкой для понимания [1, С.28]. Созданная
модель компетенций будет включать в себя полный
набор характеристик, позволяющий сотруднику
успешно выполнять трудовые функции, соответствующие его должности.
Главным и первым правилом в разработке модели компетенции является обозначение цели и задач. Необходимо назначить ответственного за данный проект, выбрать исполнителей, то есть создать
специальную команду, которая займется сбором и
анализом информации, необходимой для выявления и описаний компетенций, составляющих модель.
Данный этап разработки модели компетенций,
как правило, является весьма продолжительным и
всегда требует большого профессионализма: нужно
знать, какую информацию собирать, как это лучше
всего делать, кто ею обладает, и как, в конечном
итоге, ее интерпретировать. Собранную информацию нужно подготовить к анализу, провести его, и,
наконец, начинать проектирование модели компетенций.
После того, как проект разработан, необходимо проверить его валидность – или, иными словами, убедиться в том, что модель компетенций реалистична, отражает комплексную специфику деятельности организации, и может применяться как в
актуальных условиях, так и в стратегической перспективе. Если модель компетенций прошла все эти
испытания, проект может быть завершен и запущен
в реальную деятельность компании.
Разработка модели компетенций для такой
должности как «Менеджер по персоналу» является
очень важным и ценным мероприятием для любой
организации. Ведь, от этого профессионализма
этого сотрудника зависит очень многое. Организация не будет эффективно функционировать, если
менеджер не справился с часть своих обязанностей
и нанял неэффективный, «ненужный» для данной
организации. Организация не будет приносить
большой прибыли, если менеджер по персоналу не
позаботится о социально-психологическом климате и об уровне конфликтности персонала.
Мы предлагаем графическую модель компетенций менеджера по персоналу, которая составлена по кластеру компетенций «Организационноуправленческая деятельность» (Рис.1).
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Рисунок 1 – Графическая модель компетенций менеджера по персоналу
Кластер
компетенций «Организационноуправленческая деятельность» показывает компетенции с уровнями, которые необходимы для упрощения оценки данного сотрудника. При оценке используют небольшое количество компетенций, которые являются необходимыми и достаточными

для прогноза эффективности сотрудника на определенной должности.
Для успешной реализации блока «Управление
социально-психологическим климатом персонала»
нами были определены индикаторы поведения менеджера по персоналу (Рис.2.)

Рисунок 2 – Индикаторы поведения
Основная цель менеджера по персоналу – обеспечить эффективное использование сотрудников.
Менеджер формирует кадры, устанавливает систему отношений между сотрудниками, включает
их в созидательный процесс коллективной трудовой деятельности. Его задача – расширение воз-

можностей персонала, содействие развитию потенциала сотрудников, обучению и росту, включая эффективный процесс повышения трудоотдачи, расстановку по рабочим местам и продвижение по
службе.
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Таким образом, на сегодняшний день одной из
главных целей любой организации является формирование работоспособного и конкурентоспособного коллектива, от которого зависит точность выполнения принимаемых решений и успех работы
каждого подразделения в отдельности и всего предприятия в целом. В условиях жесткой конкуренции
российские организации поставлены перед необходимостью формирования новых конкурентных преимуществ. В числе наиболее актуальных отводится
особая роль модели профессиональных компетенций, которые рассматриваются как средство обеспечения конкурентоспособности современных организаций.
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Самосохранительное поведение понимают как
систему отношений и действий, которые направлены на сохранность здоровья в продолжение всей
жизни индивида, на установку увеличения продолжительности жизни населения1. Всемирная организация здравоохранения понимает здоровье как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов2. В данном случае
ведется речь о структурном понятии термина «здоровье», который подразделяется на три элемента –
поведенческий, эмоциональный, рациональный.
Социальный аспект здоровья и самосохранительное поведение являются предметом изучения
различных наук, например, медицины, психологии,
социологии, философии, этики и др. На базисе концепций и теорий в области здоровья принято выделять, обычно, три основных комплекса теоретических интерпретаций здоровья: общефилософский,
медицинский, социологический.
Общефилософские концепции здоровья основываются на диалектическом единстве биосоциального, духовного и материального. «Здоровье» для
философов — это биосоциальная система свойств и
параметров, которая способна к самопроизводству
и саморазвитию. Критериями действенного функционирования системы считается изучение методами самоорганизации, семантического опосредования и соответственного образа жизни.

В медицине преобладают клинические теоретические методы к исследованию социального здоровья средством медосмотров народонаселения.
Доктора исследуют скорее степени «нездоровья» чрез заболеваемости, увечность, смертность, инвалидность, потому как изучения в медицинской области постоянно соединены с проблемами поиска
расстройств и отклонений.
В социологической науке тема проблемы здоровья народонаселения является актуальной и исследуется двумя социологическими дисциплинами:
социологией здравоохранения и медицины. И в
первой, и во второй дисциплине термин здоровье
отталкивается от физического состояния индивидов. Объект исследования в данном случае это носители обычных и близких к патологиям физиологических состояний. Социологический ракурс изучений обосновывается признанием такого, будто
личные физические процессы пребывают во взаимосвязи с социальными действиями, такими как образ и стиль жизни индивида, уровень медицинского
сервиса, природной обстановкой, уровнем жизни и
пр. Задача социолога, в этом случае, - описать, проанализировать и спрогнозировать действия выше
названных факторов на самочувствие индивида.
Стиль жизни индивидов выступает как форма
их жизнедеятельности. В социологии медицины
термин «стиль жизни» определен как отличительный для этого исторического периода более обыч-

Антонов А.И. Самосохранительное поведение // Народонаселение: Энциклопедический словарь – М, 1994. С.419-420.
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Образование в области здоровья и укрепление здоровья
среди детей, подростков и молодежи в России. Материалы Всероссийского форума по политике в области общественного здоровья/ Под ред. А.К. Демина и И.Д. Деминой - М. Политехника, 1999. - С 199.
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ный метод активности либо деятельности индивида, общества3. Схема структуры стиля жизни содержит характер активности индивидов (как интеллектуальной, так и физической), сферы активности
(как трудовой, так и внетрудовой), типы активности (социокультурная, производственная, образовательная, медицинская, физическая и иные типы активности). В стиле жизни общества преломляются
политические, финансовые, нравственные, идеологические формы взаимосвязей и отношений людей.
Здоровый образ жизни наиболее полно рассматривается валеологами и ориентируется ими как
метод жизнедеятельности, соответственный на генном уровне обусловленной типологической особенностью предоставленного человека и определенными условиями жизни, направленный на создание, хранение и улучшение самочувствия и на
настоящее исполнение человеком его биосоциальных функций4. Структура здорового образа жизни
включает последующие составляющие: разумный
двигательный режим, оптимальное питание, тренировку иммунитета и закаливание, физическую регуляцию, половую и сексуальную культуру, неимение вредоносных привычек, оптимальный режим
жизнедеятельности, валеологическое самообразование.
Понятие «самосохранительное поведение»
подразумевается, как биологическое, так и психологическое и социальное проявление самосохранения. Однако меж данных значениях может происходить противоборство в том случае, когда личность будет пытаться самосохранить собственную
индивидуальность ценой своей жизни (самоубийство, самопожертвование и пр.).
Самосохранение с биологической точки зрения объясняется через предпосылки его развития и
естественное существование. Основа понимания
биологического подхода заключается в определении человека как биологического организма, который выступает как носитель активности как организм, обладающий определенными признаками,
наследуемых в том числе, которые эволюционируют в разнообразных взаимодействиях в природном и социальном аспекте. Среди природно-биологических причин на первый план исследования выходит экологический фактор, который наиболее
сильно влияет на человека и его способности.
Также на социальные способности индивида влияет
генетическая информация, закладываемая в рамки
категорий социальных причин5.
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Понятие «самосохранительное поведение»
включает как позитивную, так и негативную сторону. С позитивной стороны активность направлена на превентивные самосохранительные действия, поддержание здорового образа жизни,
стремлению к качественному здоровому долголетию, сюда можно отнести все профилактические
действия индивида в отношении здоровья.
Негативность проявляется в осознанном или
неосознанном желании смерти взамен неполноценной жизни (в физиологическом, психологическом,
социальном или ином плане) с собственных позиций индивида.
По мнению социологов-классиков, исследование различных сфер активности человека раскрывает их социальное содержание. С социологической точки зрения основополагающий вопрос здоровья можно рассмотреть с позиции социализации
и социального взаимодействия.
Так с точки зрения социального реализма Э.
Дюркгейма социальные реалии выступают доминирующими в отношении к индивидуальным. Главенствующим считается факт, по которому системы
коллективного представления обусловливают различные формы индивидуального поведения и сознания6. Концепция Дюркгейма основывается на
теории морали, в которой он раскрывает ее социальные функции, связывающие обучение с воспитанием, цель которых пролегает в развитии, управлении и формировании в индивиде качеств и
свойств личности, поощряемые обществом. Воспитание в данном случае будет выражать социальнообщественный «заказ», коллективную потребность,
взгляды и чувства7.
Образ жизни как предмет изучения рассматривается в работах М. Вебера, где он раскрывается как
диалектическая взаимосвязь индивидуального выбора и жизненного шанса. Люди избирают стиль
жизни и соответственное поведение, однако выбор
является детерминированным и объясняется через
принадлежность к определенным социальным
классам8.
М. Вебер, исследуя поведение человека со
всеми его взаимосвязями, ввел термин «общественные» действия – определение которого дается с
трех сторон: действия целенаправленно ориентированные на ожидание, действия целерациональные в
соответствии с ожиданиями; действия, содержащие
субъективно целенаправленную смысловую ориентацию индивидов9.

Лисицын Ю.П. Концепция факторов риска и образа жизни // Здравоохранение РФ. – 1998. – № 3. – С. 49 – 51.
4Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология. – М.: Флинта:
Наука, 2002. – С. 18-24.
5 Геращенко Л.И. Биопотенциал человека и факторы его
детерминации: Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в ХХI веке: социальные вызовы и
альтернативы». – М.: Альфа-М., 2003. – Т.3. – С.11-12.
6 Дюркгейм Э. Самоубийство // Западно-европейская социология XIX -начала XX веков / Под ред. В.И. Добренькова. - М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996. - С. 366-370.
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XX веков / Под ред. В.И. Добренькова. . - М.: Издание
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1996. - С. 455-490.
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1996. – С. 501-506.
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Активность индивида, влияющая на самосохранение здоровья рассматриваются как социальная. Человек как член социальных групп является
продуктом социальной организации. Поступки и
идеи людей раскрываются через принадлежность к
определенной социальной организации. При такой
исследовательской позиции наибольшее внимание
уделяется таким социальным характеристикам личности, как статус, принадлежность к одной из страт
общества, вовлеченность в коллективные действия
и общественные процессы.
Сторонники конфликтной модели развития общества - Г. Зиммель, К. Маркс, Р. Дарендорф, Л.
Козер10. Они акцентируют внимание на отражении
реальных противоречий интересов социальных
общностей и их борьбы за овладение приоритетными потребностями.
Г. Зиммель определял конфликт как фактор,
стимулирующий прогресс, способный интегрировать социальные структуры и общественные отношения (конфликтный функционализм)11.
К. Маркс считал, что социальные отношения
преобразуются только в процессе классовой
борьбы, возникающей на основе антагонистических противоречий и интересов. К. Маркс обратил
внимание на классовый характер господствующих
ценностей и норм. Согласно теории марксизма, молодежи присуще диалектическое противоречие в
сочетании классовых и возрастных свойств. Возрастная характеристика молодежи в снятом виде
содержит классовый аспект, однако молодым людям не достает опыта социального и опыта политической борьбы, а юношеская энергия и энтузиазм
не дополняются прочными принципами и твердыми убеждениями.12
Существенный вклад в исследование самосохранительного поведения вносит теория обмена.
Теория обмена определяет все виды социального
взаимодействия как систематически надежный регулярный взаимный обмен участников преобразований социальными актами: моральными, материальными, эмоциональными и прочими ресурсами и
услугами. Действующий субъект и его компаньон,
когда вступают в социальную взаимосвязь, стараются удовлетворить собственные потребности.
Анализ влияния различных агентов социального обмена на формирование личности осуществил Джорж Герберт Мид. Мид определил «значимыми другими» людей, которые представляют конкретный круг общения ребенка и чьи
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общественные установки определяют главное воздействие на собственное осознание и понимание
себя13.
Чарлз Х. Кули придавал важнейший смысл
межличностному общению в границах первичных
групп. «В них, где бы то ни было, и зарождается человеческая природа. Человек не имеет ее от рождения, он может обрести ее лишь благодаря товариществу; в изоляции она приходит в упадок»14.
Концептуальные подходы к исследованию поведений индивидов в обществе разработаны в ценностной теории П. Сорокина15. Каждая личность
вступает в систему взаимодействий и отношений
под воздействием целой группы факторов (причин): факторы бессознательного (рефлекс), биосознательного (голод, половое влечение, жажда) и социознательного (ценности, нормы, значения).
Ценности, нормы, значения, то есть социокультурные свойства, сохраняются в обществе на
многие долгие годы истории. Различная значимая
деятельность индивида объясняется с помощью 4-х
распространенных категорий: истина – общественные значения и ценности в гносеологической деятельности, красота – удовлетворение эстетических
потребностей, добро – мораль и социальна адаптация, польза – совокупность всех выше названных
ценностей16.
Сорокин выделял три основополагающие
формы активного поведения индивидов: рекомендуемая, должная, дозволенная формы. После ряда
исследований на тему влияния потрясений социального характерно поведенческие особенности
личности Питирим Сорокин раскрывает тенденцию, что моральная индифферентность и рутинное
поведение увеличивается в момент социальных
кризисов, в то время как большая часть населения
ищет гедонистические удовлетворения, а остальные ориентированы на альтруистические и религиозные активности. Однако при спадании социального потрясения, поведение индивидов возвращается
к
предшествующему,
«нормальному»
состоянию17.Сорокин в своих работах раскрывал
термин «здоровье» в разрезе социальной ценности.
Для комплексного исследования самосохранительного поведения (поведение регулирующее вопросы жизни и смерти, здоровья, долголетия) Антонов А.И. предложил концепцию диспозиционной
регуляции социального поведения, которую разработал Ядов В.А.

10Зиммель

13

Г. Теория конфликтного функционализма. М.:
Наука, 1993. – С. 45-73; Маркс К. Классовая борьба во
Франции с 1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 7. - С. 5-110; Дарендорф Р. Элементы теории
социального конфликта//СОЦИС – 1994- №5 – С18-20;
Козер Л. Функции социального конфликта. - М.: ИдеяПресс, Дом интеллектуал. книги. - 2000. - 205 с.
11Зиммель Г. Теория конфликтного функционализма. М.:
Наука, 1993. - С. 45-73.
12 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850
г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 7. - С. 5-110.

Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН.
Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и переводчик В. Г.
Николаев. Отв. ред. Д. В. Ефременко. — М., 2009. —
С.270-281.
14 Кули Ч. Первичные группы // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М.: Издание Международного Университета Бизнеса и
Управления, 1996. - С. 332.
15 Сорокин П.А. Причины войны и условия мира // Новый
журнал. 1944. № 7. С. 238—241.
16 Там же, С. 248-249.
17 Там же С. 250-251
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Основанием структуры вышеупомянутой концепции являются всевозможные потребности индивида в самосохранении. Данные потребности по
своей структуре являются сложно выявляемые и
сложно понимаемые и включают в основном всю
совокупность уровней известной пирамиды потребностей Маслоу, сюда входят даже потребности,
связанные с самоактулизацией. При подробном
анализе многослойных потребностей в самосохранительном поведении, Антонов выдвинул вывод о
том, что все потребности в конечном счете сводятся
в самосохранительное поведение. И даже, если
взять высший уровень данной пирамиды потребностей – его можно рассмотреть в качестве потребности индивида в самосохранениии в социальном аспекте (социальное самосохранение, сохранение социального статуса и прочее).
Необходимо подчеркнуть выделение Салагаевым А.Л. основных факторов, определяющие выбор поведенческих особенностей человека. Автор
классифицирует данные факторы в теорию контроля18.
По А.Л.Салагаеву, можно выявить ведущие
факторы, влияющие на выборы поведенческой деятельности индивидов, детерминируя их в теориях.
В теории сдерживания под факторами внутреннего сдерживания понимаются такие характеристики личности, как самоконтроль, позитивная самооценка, степень эгоизма, сильная терпимость к
тревожности, чувство ответственности, целеустремленность, рационализм.
Анализ факторной нагрузки А.Л. Салагаева демонстрируют наибольший суммарный вес у социальной среды (52-57 %) – к ней относятся определенный стиль и условия жизни, психологическая
атмосфера, характер взаимодействий, уровень
культуры. На природно-биологические факторы
выпадает по 19-25 %, на деятельность здравоохранения - 7-12 %. Данная модель детерминант носит
не статичный характер и претерпевает изменения
наряду с изменяющимися экзогенными и антропогенными условиями жизни. В изменяющемся российском обществе факторы социальной среды подверглись весьма существенным изменениям 19.
Подробный анализ воздействия социальных
институтов на здоровье молодежи представлен в
работах И.В. Журавлевой, О.В. Шиняевой. Результаты исследования иллюстрируют практически
равный суммарный вес воздействия семьи и школы
на здоровье молодого поколения.
Анализ подходов к исследованию здоровья и
самосохранительного поведения приводит к вопросу о том, каким образом необходимо оценивать
их содержание и направленность. На сегодняшний
день социология не дает четкости в понимании
того, какое поведение следует воспринимать как
18Салагаев

А.Л. Молодежные правонарушения и делинквентные сообщества сквозь призму американских социологических теорий. – Казань: Экоцентр. - 1997. – С. 4879.

The scientific heritage No 6 (6),2016
нормативное, нормальное или же девиантное, отклоняющееся. Появилась потребность в обозначении поведенческих норм, особенностей воздействия социума и определенной культуры на самосохранительное поведение.
Таким образом, обозначенные теоретические
подходы к анализу феноменов здоровья, здорового
образа жизни, самосохранительного поведения
подводят к пониманию самосохранительных поведенческих стратегий как элементов деятельности
индивида, его статуса и исполняемых в обществе
ролей, особенности самосохранительного поведения молодежной аудитории, таких ее групп как студенчество, установить специфику усвоения ими самосохранительных стратегий в процессе первичной
социализации, конфликтного взаимодействия с
другими социальными группами и сознательного
выбора в конкретных ситуациях. Установок и стереотипов сознания, поведенческих проявлений
представителей различных категорий малообеспеченных граждан, направленных на получение медицинских услуг.
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