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Анотація
Висвітлено чинники впливу на становлення і розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992 – 2014 роках.
Обґрунтовано, що з-поміж усієї множини чинників найбільший вплив здійснювали радянський досвід
організації ідеологічної роботи, досвід організації інформаційної впливу на особовий склад в збройних
силах іноземних держав, проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України, суспільно-політична обстановка в районах дислокації Військово-Морських Сил Збройних Сил України, розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-пропагандистского забезпечення та зміни в організації структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у
Військово-Морських Силах Збройних Сил України.
Охарактеризовано вплив зазначених чинників на становлення і розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992 – 2014 роках.
Abstract
The factors influencing the formation and development of information and propaganda support in the Naval
Forces of the Armed Forces of Ukraine in 1992 - 2014 are highlighted.
It is substantiated that among all the many factors the greatest influence was exerted by the Soviet experience
of organizing ideological work, the experience of organizing informational influence on personnel in the armed
forces of foreign states, conducting informational and psychological operations against Ukraine, the socio-political
situation оn areas of deployment of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, the development of the legal
framework for information and propaganda support, changes in the organization of structures responsible for the
information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine.
The influence of these factors on the formation and development of information and propaganda support in
the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine in 1992 - 2014 is described.
Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, Військово-Морські Сили Збройних Сил України, умови і чинники впливу, російсько-українська війна, анексія Автономної Республіки
Крим, умови і чинники впливу.
Keywords: information and propaganda support, Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, conditions
and factors of influence, Russian-Ukrainian war, annexation of the Autonomous Republic of Crimea.
Основний текст статті. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що тематика інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України не
знайшла належного відображення в науковій та історичній літературі [2]. Не дослідженим залишається питання висвітлення умов і чинників впливу
на становлення і розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських
Силах Збройних Сил України в 1992 – 2014 роках.
Тому метою статті є висвітлення умов і чинників
впливу на розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах
Збройних Сил України в 1992 – 2014 роках.

Умови, в яких відбувалося становлення і розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил
України (далі ІПЗ у ВМС ЗС України), можна охарактеризувати як відносно сприятливі. Мабуть вперше за всю історію української державності становлення вітчизняних ВМС розпочалося в мирних
умовах. Це в свою чергу давало можливість створити систему інформаційного впливу на особовий
склад, використовуючи як власний історичний досвід у цій сфері, так і наслідуючи кращі зразки армій
провідних іноземних держав. Разом з тим, розвитку
ІПЗ у ВМС ЗС України не сприяла суспільно-полі-
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тична обстановка в районах дислокації ВМС ЗС України, яка була середовищем діяльності військ (сил)
та функціонування системи ІПЗ у ВМС ЗС України
[3; 4].
Зазначені умови формувалися внаслідок
впливу багатьох чинників. Оскільки метою інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС
ЗС України було і дотепер залишається формування та підтримання морально-психологічного
стану особового складу (the morale), необхідного
для виконання поставлених завдань [5], ці чинники
впливали як на становлення і розвиток ІПЗ у ВМС
ЗС України, так і на морально-психологічний стан
особового складу як кінцевий результат інформаційно-пропагандистської діяльності.
До множини чинників, які впливали на процес
становлення і розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України в
1992 – 2014 роках, доцільно віднести чинники цивілізаційного характеру (розташування України на
межі зіткнення цивілізацій, що породжувало загострення суперечностей на етнічному та релігійному
ґрунті в районах дислокації ВМС ЗС України; формування Російською Федерацією власного бачення
побудови світу, що базувалося на ідеї існування
відмінної від європейської (західної) «російської
цивілізації» та виокремлення пострадянського простору зоною своїх життєво важливих інтересів;
конфліктогенність російсько-українських відносин
внаслідок зіткнення різних цивілізаційних цінностей на основі різної само ідентифікації, що спричинило російську агресію в 2014 році) [1, с.41-89], геополітичного характеру (розпад Радянського Союзу та його воєнної організації; породжені
закінченням «холодної війни» зміни в світових політичних процесах; формування світового інформаційного простору та розвиток інформаційного суспільства; зміна поглядів на збройну боротьбу в бік
переважаючого використання невоєнних засобів
(інформаційних, ідеологічних/смислових, психологічних, економічних війн, підривних соціальних технологій [1, с.15]; геополітична невизначеність України, непередбачуваність та часта зміни векторів її
зовнішньої політики, що проявлялася в коливаннях
між декларуванням вступу до НАТО і повернення
до політики позаблоковості; політика Російської
Федерації щодо України та українсько-російські відносини, що носили неоімперський характер і виражалися в намаганні колишньої метрополії за
будь-яку ціну повернути нашу державу до сфери
свого впливу) [1, с.6, 7, 24, 35-37, 51, 139]; аксеологічного/ціннісного характеру (наявність в українському суспільстві носіїв радянської свідомості (особливо в районах дислокації ВМС ЗС України) [1,
с.209], що породило корпоративізм української та
російської еліт і намагання копіювати у військовому будівництві запозичені в СРСР та РФ конструкції; різниця в національних інтересах України і Росії; стан ідеологічного вакууму після розпаду СРСР,
падіння рівня суспільної моралі, бідність значної
частини населення, зниження позитивного ставлення суспільства до Збройних Сил України (непривабливість їхнього іміджу), зростаюче небажанням громадян брати участь у забезпеченні безпеки
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держави, зниження рівня військової дисципліни;
незавершеність формування української національної ідеї, нерозуміння населенням держави і військовослужбовцями ідеологічних засад української державності; мовне питання; посилення релігійності
населення); внутрішньополітичного характеру (обрані українським суспільством форма державного
правління та політичний режим; непослідовність
зовнішньої і внутрішньої політики України, її зміни
залежно від обраного Президента; історична політика в державі; розвиток інформаційного суспільства та економічна ситуація); військового характеру
(спосіб утворення Збройних Сил України шляхом
підпорядкування Україні частини дислокованих на
її території збройних сил колишнього СРСР; зволікання України з підпорядкуванням Чорноморського флоту колишнього СРСР у 1992 році; перманентне реформування Збройних Сил України та їх
гуманітарної і соціальної сфери; проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України в районах дислокації ВМС ЗС України; характер покладених на ВМС ЗС України завдань (зокрема їх активна участь в заходах міжнародного
військового співробітництва з державами НАТО та
Європейського союзу), зміни в підготовці ВМС ЗС
України та способі їх комплектування).
Вплив чинників цивілізаційного, геополітичного та ціннісного характеру сприяв тому, що з початку свого створення в 1992 році ВМС ЗС України
постійно перебували в епіцентрі перманентного російсько-українського протистояння, для якого були
характерними загострення ціннісних протиріч та
проведення РФ інформаційних і психологічних
операцій проти України в районах дислокації ВМС
ЗС України РФ.
Вплив чинників внутрішньополітичного характеру знайшов прояв у закономірному зв’язку розвитку ІПЗ з політичним режимом та формою державного правління, зовнішньою і внутрішньою політикою держави. Орієнтація України в окремі
періоди на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур призвели до спроб наблизити ІПЗ
у ВМС до західної моделі інформаційного впливу
на особовий склад. І навпаки, періоди переорієнтації України на співпрацю з РФ характеризувалися
поверненням системи ІПЗ у ВМС ЗС України до
східної моделі [6; 7]. Також західна і східна моделі
інформаційного впливу на особовий склад відповідали певному типу політичному режиму та формі
державного правління. На це вказує дослідження
іноземного досвіду інформаційно-пропагандистсої
діяльності у військах [7, с. 110-111]. В період 1992
– 2014 років в Україні періодична зміна парламентсько-президентської та президентсько-парламентської різновидностей форми державного правління
опосередковано впливали на розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС
України. Зокрема в періоди функціонування парламентсько-президентської форми відзначаємо намагання наблизити систему ІПЗ у ВМС ЗС України до
західної моделі [6].
Серед внутрішньополітичних чинників впливу
на становлення і розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України
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відзначаємо історичну політику в Україні. В досліджуваний період вона характеризувалася протистоянням двох основних наративів історичної пам’яті
– національного і радянсько-ностальгічного,
пов’язаних із різними формами ідентичності. На
початку 1990-х років це протистояння носило яскраво виражений характер, до 2004 року перейшло в
латентну фазу і посилилося після 2005 року у вигляді «війни пам’яті» [8]. В 1994 – 1998 роках, в
умовах російсько-українського політичного протистояння в районах дислокації ВМС ЗС України, основою ІПЗ у ВМС ЗС України був національний наратив історичної пам’яті. В 1998 – 2006 роках внаслідок потепління російсько-українських відносин
в ІПЗ у ВМС ЗС України активізувалося використання російсько-радянського наративу історичної
пам’яті. Період 2006 – 2010 років знову відзначився
домінуванням в історичній політиці держави національного наративу, що позитивно позначилося на
спрямованості заходів ІПЗ у ВМС ЗС України. Однак впродовж 2011 – 2012 років в умовах змін в історичній політиці держави в бік поступового повернення до радянсько-ностальгічного наративу в тематиці ІПЗ у ВМС ЗС України все більше уваги
стало приділятися спільним з Росією подіям історії.
В умовах проведення РФ інформаційних і психологічних операцій в районах дислокації ВМС ЗС України, це призводило до загострення ціннісних та
ідеологічних протиріч. Також на історичну політику держави наклала свій відбиток каденція кожного з українських президентів [6].
Закономірною була залежність розвитку ІПЗ у
ВМС ЗС України від економічних можливостей
держави та рівня соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей, а також ставлення населення держави до Збройних Сил України. Так, на
морально-психологічний стан особового складу
ВМС ЗС України істотно впливала економічна ситуація в державі та районах дислокації ВМС ЗС України. Неспроможність держави в повній мірі забезпечити задекларовані матеріальні і соціальні гарантії військовослужбовців (перш за все забезпечити їх
житлом) породжувала негативні тенденції у військах: зневіру особового складу в спроможність держави забезпечити їх усім необхідним для життя,
сумніви в необхідності ризикувати власним життям
задля захисту Вітчизни, звільнення з військової
служби. Посилення роз’яснювальної роботи з питань соціального і правового захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей заходами ІПЗ у ВМС
ЗС України не могло компенсувати недоліки інших
видів забезпечення і давало тимчасовий ефект. Також несприятлива економічна ситуація знижувала
привабливість військової служби за контрактом в
районах дислокації ВМС ЗС України, змушувала
спрямовувати зусилля ІПЗ у ВМС ЗС України на її
рекламування серед військовослужбовців строкової служби і населення в інших регіонах України. У
березні 2014 року вищий рівень матеріального забезпечення і соціально-правового захисту в збройних силах РФ, в порівнянні з тривалим нехтуванням
державою потреб українських військовослужбовців, став однією з причин зради значної частини
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особового складу ВМС ЗС України та переходу на
службу до РФ. Це вказує на закономірну залежність
ефективності інформаційно-пропагандистського
забезпечення від економічних можливостей держави та рівня соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей [3; 4].
Зростання рівня релігійності населення та
пов’язане з цим поступове збільшення кількості віруючих військовослужбовців у ВМС ЗС України
зумовили початок роботи зі сприяння задоволенню
релігійних потреб особового складу. Розвиток інформаційного суспільства та інформаційних технологій сприяв покращенню методичного забезпечення заходів ІПЗ у ВМС ЗС України та ширшому
впровадженню активних форм занять з залученням
технічних засобів пропаганди.
Ставлення населення держави до Збройних
Сил України в умовах збройного конфлікту залежить від іміджу війська, сформованого у мирний
час. Непривабливий імідж українського війська, неусвідомлення наявності загроз національній безпеці та необхідності зосередження уваги суспільства на проблемах Збройних Сил України спричинили труднощі з комплектуванням за призовом і за
контрактом, низьку мотивацію до служби всіх категорій військовослужбовців, відсутність необхідної
суспільної підтримки армії та стирання її суспільної значимості. Напередодні російської агресії військовослужбовець перестав бути шанованою в
українському суспільстві людиною, ставлення до
нього в людей за роки незалежності змінилося з шанобливо-захоплюючого до призирницько-упередженого [9]. У березні 2014 р. відбулося соціальнопсихологічне роз’єднання населення Криму, мала
місце відсутність розуміння продовження опору
ВМС ЗС України російській агресії з боку місцевої
влади та частини місцевого населення. Відсутність
підтримки ВМС ЗС України значною частиною населення районів дислокації чи просто пасивне ставлення до дій українських військ негативно впливали на морально-психологічний стан особового
складу [3; 4].
Вплив чинників військового характеру проявився в залежності ІПЗ у ВМС ЗС України від особливостей реформування та розвитку Збройних
Сил України та Військово-Морських Сил (особливостей організації ІПЗ у ВМС ЗС України в умовах
повсякденної діяльності та під час бойових дій, змін
в процесі підготовки військ (сил) та способів їх
комплектування, перманентного реформування гуманітарної і соціальної сфери, характеру покладених на ВМС ЗС України завдань, стану військової
дисципліни тощо). Так, виконання військами бойових (навчально-бойових) завдань зменшувало часові показники заходів ІПЗ у ВМС ЗС України в порівнянні з умовами повсякденної діяльності військ.
Це в свою чергу в бойових умовах зумовлювало перехід на проведення заходів ІПЗ у ВМС ЗС України
оперативними формами [10]. Також це вказує на залежність ефективності ІПЗ у ВМС ЗС України від
тривалості проведення інформаційно-пропагандистських заходів у мирний час. Як показує власний
досвід автора під час проходження служби у 36
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окремій бригаді берегової оборони ВМС ЗС України, для формування стійких ідеалів щодо необхідності збройного захисту Вітчизни, вірності Військовій Присязі в свідомості військовослужбовців,
необхідно близько року систематичної та цілеспрямованої інформаційної роботи [3]. Зміни в процесі
підготовки військ (сил) впливали на організацію
планування інформаційно-пропагандистського забезпечення та змістовно-тематичну спрямованість
заходів. А стурбованість керівництва ВМС ЗС України погіршенням стану військової дисципліни
призвела до поступового зменшення з 1996 року кількості тем щодо висвітлення ідеологічних засад
української державності, історії України та її війська, з одночасним розширенням тематики, присвяченої питанням виховання військовослужбовців,
порядку і правил проходження військової служби,
військового етикету та правил поведінки військовослужбовців. Тобто чітко окреслилася зміна спрямованості ІПЗ у ВМС ЗС України на вирішення завдань зміцнення військової дисципліни. У зв’язку з
проведенням у ВМС ЗС України в 2005 – 2007 роках експерименту з комплектування військових частин (кораблів) військовослужбовцями служби за
контрактом та повного переходу на контрактний
спосіб комплектування в 2013 – 2014 роках посилилося рекламування цього виду військової служби
силами і засобами інформаційно-пропагандистського забезпечення. Наслідком переходу ВМС ЗС
України до комплектування військовослужбовцями
служби за контрактом стали зміни в порядку проведення основних заходів ІПЗ у ВМС ЗС України, до
цього орієнтованих на військовослужбовців строкової служби [8].
Однак найбільше на становлення і розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у
Військово-Морських Силах Збройних Сил України
в 1992 – 2014 роках впливали радянський досвід організації ідеологічної роботи та досвід організації
інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах іноземних держав, проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України
та суспільно-політична обстановка в районах дислокації ВМС ЗС України, розвиток нормативноправової бази з питань інформаційно-пропагандистского забезпечення та зміни в організації структур, на які в 1992 – 2014 роках покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах
Збройних Сил України.
Накопичений радянський досвід організації
ідеологічної роботи став важливою передумовою
створення ІПЗ у ВМС ЗС України й активно використовувався в ході його становлення та розвитку.
Радянський досвід знайшов відображення в застосуванні форм і методів проведення заходів ІПЗ у
ВМС ЗС України, внаслідок чого воно успадкувало
майже весь комплекс заходів ідеологічної роботи в
збройних силах колишнього СРСР. Також зберігся
радянський підхід до підготовки фахівців для структур ІПЗ ВМС ЗС України.
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Дослідження організації інформаційного
впливу на особовий склад в збройних силах іноземних держав в 1992 – 2018 роках дозволило запропонувати його типологію (обґрунтувати наявність в
досліджуваний період двох типів (моделей) організації інформаційного впливу на особовий склад
своїх збройних сил – західної та східної); зробити
висновок, що за основними ознаками ІПЗ у ВМС ЗС
України в 1992 – 2014 роках було відображенням
східної моделі (зокрема з’ясовано, що процес становлення та функціонування ІПЗ у ВМС ЗС України в 1992 – 2014 роках був багато в чому схожим з
аналогічними процесами у збройних силах РФ та
Республіки Білорусь). Разом з тим, з огляду на намагання впровадити досвід держав-членів НАТО
встановлено, що ІПЗ у ВМС ЗС України в 1992 –
2014 роках являло собою перехідну від східної до
західної модель організації інформаційного впливу
на особовий склад, процес трансформації якої наразі продовжується. Впровадження іноземного досвіду в практику ІПЗ у ВМС ЗС України сприяло розширенню напрямків інформаційно-пропагандистського впливу на особовий склад (зокрема
визначенню складовими ІПЗ зв’язків з громадськістю та задоволення релігійних потреб особового
складу).
В 1992 – 2014 роках в районах дислокації ВМС
ЗС України РФ проводила проти України інформаційні і психологічні операції, що чинило негативний вплив як на становлення і розвиток ІПЗ у ВМС
ЗС України, так і на ефективність його здійснення.
Частиною інформаційних і психологічних операцій
стало застосування ефекту інформаційного вакууму, який доцільно вважати специфічним чинником впливу на ІПЗ у ВМС ЗС України в березні
2014 року [11]. Одним з основних завдань інформаційних і психологічних операцій РФ була дестабілізація суспільно-політичної обстановки в районах
дислокації ВМС ЗС України, що також негативно
впливало на ефективність ІПЗ у ВМС ЗС України
[4]. Вплив зазначених чинників у березні 2014 року
призвів до зниження морально-психологічного
стану особового складу ВМС ЗС України, сприяв
переходу значної його частини на бік агресора та
став причиною передислокації військових частин
ВМС з Криму і Севастополя до інших регіонів України [12; 13]. На відміну від російського військовополітичного керівництва, керівництво України та
командування ВМС ЗС України в розвитку ІПЗ у
ВМС ЗС України мало враховувало історичні уроки
проведення інформаційних і психологічних операцій РФ в районах дислокації українських ВМС.
Вагомим чинником, що визначав якісні зміни в
організації ІПЗ у ВМС ЗС України, був розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційнопропагандистського забезпечення. Чинна нормативно-правова база загалом сприяла становленню та
функціонуванню ІПЗ у ВМС ЗС України. Розвиток
нормативно-правової бази ІПЗ слідував загальній
для збройних силах держав зі східною моделлю тенденції розвитку нормативно-правової бази, що
проявлялося в періодичному оновленні нормативно-правових актів. Характерною особливістю
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розвитку нормативно-правової бази з питань ІПЗ
стало її поступове упорядкування та набуття чіткої
ієрархії, притаманної державам-членам НАТО. Виявлено недоліки в сфері нормативного регулювання ІПЗ у ВМС ЗС України: дія одночасно декількох концептуальних документів та взаємна неузгодженість у визначенні сутності, мети, завдань
та основних заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, що не сприяло формуванню єдиних поглядів на його організацію на тактичному та
оперативно-тактичному рівнях; відсутність довгий
час чіткої регламентації інформаційно-пропагандистського забезпечення в бойових умовах; відсутність нормативно визначеної методики оцінювання
суспільно-політичної обстановки, яка б давала можливість якісно реалізовувати моніторингову функцію інформаційно-пропагандистського забезпечення [10]. Періодичне оновлення нормативно-правових
актів
з
питань
інформаційнопропагандистського забезпечення призводило до
реформування (а як правило лише до зміни назви)
структур ІПЗ у ВМС ЗС України. Розвиток нормативно-правової бази ІПЗ у ВМС ЗС України та
пов’язане з цим перманентне реформування відповідних структур стали критерієм періодизації становлення і розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах
Збройних Сил України в 1992 – 2014 роках [6].
Висновки. Таким чином, у статті висвітлено та
охарактеризовано умови і чинники впливу на становлення і розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах
Збройних Сил України в 1992 – 2014 роках. Дане
дослідження сприятиме подальшому об’єктивному
дослідженню становлення і розвитку ІПЗ у ВМС ЗС
України та виробленню практичних рекомендацій
щодо його реформування в сучасних умовах російсько-української війни.
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Анотація
У статті розкривається досвід створення та розвитку в СРСР реактивних систем залпового вогню (далі
– РСЗВ) від перших їх дослідних зразків до найсучасніших бойових машин БМ-21 “Град”, БМ 9П140 “Ураган” та 9А52 “Смерч”. У роботі порівнюються тактико-технічні характеристики цих бойових машин, що
дозволило простежити їх еволюцію за визначиними основними показниками, а також наводиться уточнена
автором чисельність РСЗВ, успадкованих Україною станом на 1991 рік.
Досвід створення та розвитку РСЗВ в СРСР був одним із вагомих чинників, що визначив подальший
їх розвиток у Збройних Силах України, адже вони довгий час експлуатувалися українськими артилерійськими частинами і підрозділами, модернізувалися та стали базою для подальших розробок вітчизняних зразків РСЗВ.
Abstract
The article reveals the experience of multiple launch rocket system creation, development and application in
the USSR, from their first prototypes to the most modern combat vehicles, which predominated foreign analogues
in certain indicators and were able to perform tactical and operational combat missions for the fire defeat of
manpower and enemy objects.
It is shown the influence such a factor as the experience of using these machines in combat conditions on the
modernization of Soviet MLRS and the improvement of their tactical and technical characteristics, particularly in
the interwar period and during the Second World War.
It is shown theoretical and practical contribution to the development of rockets and combat vehicles of scientists and designers, including those of Ukrainian origin. After the collapse of the Soviet Union, Ukraine inherited
MLRS of all generations, which were in service the Soviet Army.
The paper compares their tactical and technical characteristics, which made it possible to trace their evolution
for certain indicators, as well as the specified number of combat vehicles, made according to author’s calculations.
The generalized experience, according to the author, is a factor that determined the further development of
Soviet MLRS in independent Ukraine, because for a long time they were exploited by artillery units of the Armed
Forces of Ukraine, and were modernized and were the basis for further development of domestic MLRS models.
Ключові слова: реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), бойова машина М-13, бойова машина
БМ-13Н, бойова машина БМ-21 “Град”, бойова машина БМ 9П140 “Ураган”, бойова машина 9А52
“Смерч”.
Keywords: multiple launch rocket systems (MLRS), M-13 combat vehicle, BM-13N combat vehicle, BM21 "Grad" combat vehicle, BM 9P140 "Hurricane" combat vehicle, 9A52 "Tornado" combat vehicle.
Постановка проблеми та її актуальнісь. У
сучасних умовах ведення збройної боротьби, зокрема на Сході України у протиборстві російським

окупаційним військам, ракетні війська і артилерія
відіграють провідну роль у вогневому ураженні
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противника. Як свідчить досвід воєнних конфліктів, ракетні війська і артилерія у взаємодії з авіацією та іншими видами та родами військ є основною вогневою силою, що забезпечує військам успіх
в бою (операції). Завдяки своїй потужності, влучності стрільби, швидкому маневру та зосередженню
вогню по найбільш важливих об’єктах вона може
виконувати різноманітний спектр вогневих завдань
[1, с.7-8], про що свідчить досвід проведення операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції)
на Сході України.
Слід зазначити, що артилерія як рід військ
складається із з’єднань, частин і підрозділів, що мають на озброєнні відповідне артилерійське озброєння і техніку: артилерійські гармати, міномети, реактивні системи залпового вогню, протитанкові ракетні комплекси з боєприпасами і прицілами, які в
сукупності призначенні для виконання конкретних
бойових завдань. Безпосереднє ураження цілей з
артилерійських систем здійснюється артилерійськими боєприпасами. Їх основними елементами є
снаряд з визначеним спорядженням та метальним
зарядом [2, с.5-6]. У збройній боротьбі на Сході України наземна артилерія була представлена широким спектром артилерійських систем як реактивною, так і ствольною – за способом надання снаряду початкової швидкості, як нарізною, так і
гладкоствольною – за конструкцією каналу ствола,
як самохідною, так і причіпною – за способом переміщення на полі бою.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій.
Тематикою розвитку реактивних систем залпового
вогню в СРСР займалися російські дослідники, зокрема К. Казаков [3] В. Галковский [6], А. Карпенко
[18] у працях яких розкрито процес створення та
розвитку РСЗВ в СРСР. У довіднику А. Лєнского та
М. Цибіна [25] наведено відомості про дислокацію,
склад та озброєння з’єднань, частин і підрозділів
Сухопутних військ СРСР станом на 1991 рік. У навчальних посібниках А. Орлова [17] та М. Барановского [26] викладено загальні питання будови снарядів РСЗВ та їх агрегатів, а також бойових властивостей, конструкції та підготовки до бойового
застосування РСЗВ 9К57 “Ураган”. Оскільки в зазначених працях не в повній мірі розкрито процес
розвитку РСЗВ виникла потреба в їх доповненні. З
цією метою автором було використано технічні документи та матеріали [7-9, 11-14, 20-23, 28-29] та
спогади учасників [30, 31], в яких містяться кількісні та якісні показники основних зразків РСЗВ.
Мета та завдання дослідження. У статті розкривається історичний досвід створення та розвитку реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)
СРСР, який, на нашу думку, є чинником подальшого розвитку подібних артилерійських систем у
незалежній Україні. Адже після розпаду Радянського Союзу Збройні Сили України успадкували усі
типи бойових машин та реактивних снарядів, що
довгий час експлуатувалися українськими артилерійськими частинами і підрозділами, модернізувалися та були базою для подальших розробок вітчизняних зразків РСЗВ.

9
Викладення основного матеріалу. Як свідчать знайдені джерела, в СРСР процес створення
бойової ракетної зброї і, у подальшому, РСЗВ ґрунтувався на технологічних розробках, що існували
ще за часів Російської імперії та пройшли апробацію під час російсько-турецької війни 1828–1829
рр., Кримської війни (1853–1856 рр.) і російсько-турецької війни (1877–1879 рр.) [3, с.334-335]. Першим науковим центром, заснованим у 1920 р. у м.
Петроград для створення ракетних снарядів калібром 76-мм та пускових установок до них, стала Газодинамічна лабораторія [3, с.338]. У 20-30 рр. ХХ
ст. в СРСР почали створюватися громадські, державні та приватні структури, провідні товариства з розроблення ракет і ракетних двигунів. Це, передусім,
Товариство вивчення міжпланетних сполучень
(1924 р), Група вивчення реактивного руху (рос. –
ГИРД) у Ленінграді та Москві (1931 р.) [3, с.338339; 4, с.89]. Найбільших досягнень у галузі ракетобудування здобув колектив Ленінградської газодинамічної лабораторії, який наприкінці 1927 р. вперше у світі створив 82-мм ракетний снаряд. У його
камері був реактивний заряд із семи порохових шашок. Трохи пізніше цим колективом був створений
більш потужний, 132-мм, ракетний снаряд. Перші
випробуванні дослідні зразки цих снарядів відбулися 3 березня 1928 р. на полігоні під Ленінградом
[3, с.340].
Розвитку ракетобудування в СРСР спонукали
й досягнення закордонних учених. Так, 16 березня
1926 р. уперше в світі здійснив запуск ракети з рідинним ракетним двигуном американський учений
та інженер Роберт Хатчингс Годдард [4, с.87].
Значний теоретичний і практичний внесок у
розвиток ракетобудування також зробили вчені
українського походження, зокрема Сергій Павлович Корольов, уродженець м. Житомир, Валентин
Петрович Глушко, уродженець м. Одеса та ін. 21 вересня 1933 р. на базі Газодинамічної лабораторії
при Управлінні воєнних винаходів та Московської
групи вивчення реактивного руху був сформований
Реактивний науково-дослідний інститут (РНДІ), керівником якого призначено Івана Терентійовича
Клейменова, а його заступником С. Корольова [4, с.
89]. Колективом РНДІ розроблялися теоретичні та
практичні питання з основних напрямів ракетної
техніки, зокрема крилатих ракет (С. Корольов), рідинно-ракетних двигунів (В. Глушко, Михайло
Клавдійович Тихонравов), розробка та удосконалення реактивних снарядів і пускових установок
(Георгій Еріхович Лангемак) [4, с.89]. Результатом
сумісних зусиль у період 1937–1938 рр. стали удосконалені раніше прийняті на озброєння реактивні
снаряди РС-82 мм та РС-132 мм [3, с.341; 4, с.89].
Перші практичні випробування цих реактивних
снарядів у бойових умовах відбулися в 1939 р. у
боях на р. Халхін-Гол та під час Радянсько-Фінляндської війни [3, с.342; 4, с.89].
Важливий крок у напрямку створення багатозарядної пускової установки для ведення залпового
вогню зробив колектив РНДІ. Її ініціатором став талановитий конструктор інженер підполковник Оле-
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ксандр Григорович Костіков (уродженець м. Козятин, Бердичівського повіту, Київської губернії) [3,
с.342]. Упродовж червня 1938 – липня 1939 рр. колективом РНДІ, серед яких були Іван Ісидорович
Гвай, Олексій Петрович Павленко та Володимир
Миколайович Галковський, було розроблено та
проведено полігонні випробування автомобільної
ракетної установки на шасі автомобілів ЗІС-5 та
ЗІС-6. Однак після полігонних випробувань обидва
зразки потребували конструктивних доробок [5].
Третій та остаточний варіант установки був розроблений В. Галковським та дістав шифр М-132 [6,
с.13-16; 3, с.344 ]. 7 червня 1939 р. метальна установка, що отримала в подальшому найменування
М-13, успішно показала себе у полігонних випробуваннях стрільбою 132-мм реактивними снарядами та була прийнята на озброєння мінометних частин польової артилерії. Особливостями конструктивної будови нового зразка артилерійського
озброєння були відсутність ствола і противідкатних
пристроїв, а також наявність електричної системи
(електрообладнання) для запалювання порохового
заряду снаряда. Бойова машина М-13 складалась із
двох основних частин: метальної установки і спеціально обладнаного автомобіля, на якому власне монтувалася установка. Для стрільби з бойової машини М-13 застосовувалися реактивні снаряди М13 (з балістичним індексом ТС-13) та М-13УК (з балістичним індексом ТС-53). Конструктивно снаряд
складався з двох основних частин: головної та ракетної [7, с.3-6]. Індекс “13”, присвоєний метальній
установці, походив від калібру та зразка снаряду М13 (13 – округлений калібр у сантиметрах), а не як
черговий дослідницький зразок озброєння.
У лютому 1941 р. в СРСР було прийнято рішення щодо заводського виготовлення бойових машин М-8 (калібр 82-мм) [3, с.344]. Слід зазначити,
що індекс “8”, присвоєний метальній установці, походив від калібру та зразка снаряду М-8 (8 – округлений калібр в сантиметрах). Рішення щодо серійного виробництва метальних установок М-13 було
прийняте після огляду нової техніки Червоної армії
21 червня 1941 р. 4 липня 1941 р. був сформований
та відразу спрямований на фронт перший підрозділ
польової артилерії – батарея реактивних установок
М-13. Її перше бойове хрещення відбулося 14 липня 1941 р. під м. Орша під командуванням командира батареї Івана Андрійовича Флерова [3, с.345].
Подальший розвиток бойової машина М-13
відбувався за рахунок підвищення мобільності. Окрім, вітчизняних марок ЗІС-6, гусеничного тягача
СТЗ-5 також використовувались шасі вантажних
автомобілів Студебекер, Шевроле, Форд-Мармон
та інших, що були надані союзниками по програмі
Ленд-ліз [7, с.85].
У період Другої світової війни розвиток бойової машини М-13 супроводжувався конструктивними змінами артилерійської та ходової частин. У
1943 р. була прийнята на озброєння уніфікована
(нормалізована) бойова машина БМ-13Н, змонтована на шасі ЗІЛ-151.
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Відповідно до бойових властивостей, бойова
машина призначалася для стрільби 132-мм реактивними осколково-фугасними снарядами М-13, М13УК і М-13УК-1 по наземних цілях: для знищення
і подавлення живої сили і бойових засобів противника, розміщених відкрито і в легких укриттях; для
знищення танків та інших мотомеханізованих засобів противника в місцях їх зосередження [8, с.3].
Модернізовані бойові машини дістали назви БМ13Н, БМ-13НМ, БМ-13ММ, які призначались для
стрільби 132-мм реактивними осколково-фугасними снарядами М-13, М-13УК та М-13УК-1 по наземних цілях для знищення і подавлення живої
сили і бойових засобів противника, розміщених відкрито і легкими укриттями; для знищення танків
та інших мотомеханізованих засобів в місцях їх зосередження. Характерна особливість будови бойових машин полягала в базовому шасі: бойова машина БМ-13НМ монтувалася на шасі автомобіля
ЗІЛ-157, БМ-13НММ – на шасі автомобіля ЗІЛ-131
[9, с.5].
Повоєнний період розвитку реактивного
озброєння характеризувався організацією широкої
мережі науково-дослідних, проектно-конструкторських і дослідно-виробничих структур для ракетної
техніки відповідно до прийнятої постанови від 13
травня 1946 № 1017-419 під назвою “Питання реактивного озброєння”. Головними міністерствами по
розробці та виготовлення реактивного озброєння
було визначено – Міністерство озброєння (по реактивним снарядам з рідинним двигуном), Міністерство сільськогосподарського машинобудування (по
реактивним снарядам і пороховим двигунам) [4,
с.91; 10, с.366-367].
У повоєнний період колективом конструкторського бюро № 2 Міністерства сільськогосподарського машинобудування (КБ-2 МСХМ) був розроблений та прийнятий на озброєння Постановою
Ради Міністрів від 25 листопада 1952 р. №49641235 турбореактивний осколково-фугасний снаряд
М-14-ОФ. Цією ж постановою була прийнята бойова машина БМ-14 (індекс ГРАУ 8У-32) на шасі
автомобіля ЗІС-151, що була розроблена колективом Спеціального Конструкторського бюро (СКБ)
Міністерства оборонної промисловості під керівництвом Володимира Павловича Барміна [10, с.250;
11, с.164].
Наступними модифікаціями бойової машини
БМ-14 стали БМ-14М (індекс ГРАУ 2Б2) і БМ14ММ (індекс ГРАУ 2Б2Р), які призначалися для
стрільби 140-мм турбореактивними осколково-фугасними снарядами М-14-ОФ і димовими реактивними снарядами М-14Д на дальність до 10 км. Характерною особливістю в їх будові була лише ходова частина: БМ-14М змонтована на шасі
автомобіля ЗІЛ-157, БМ-14ММ – на базі автомобіля
ЗІЛ-131 [12, с.3]. У результаті подальшої модифікації ходової частини цих машин були розроблені бойові машини БМ-14-17 (індекс ГРАУ 8У36) на базі
ГАЗ-63 або ГАЗ 63А та БМ-14-17М (індекс ГРАУ
8У36М) – на ГАЗ-66. Вони мали відмінності в кон-
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струкції електрообладнання та спеціального обладнання. Артилерійська частина усіх машин налічувала 17 стволів [13, с.5-11].
Подальші розробки стосовно покращення тактико-технічних характеристик вітчизняних турбореактивних снарядів ґрунтувались на конструкції
210-мм турбореактивного снаряду Wgr.42, німецький снаряд зразка 1942 р. п’ятиствольного реактивного міномету Nb.W42. Після значних доробок та
випробувань Постановою Ради Міністрів від 22 березня 1951 р. № 875-441 на озброєння був прийнятий 240-мм турбореактивний фугасний снаряд М24Ф разом з бойовою машиною БМ-24 (індекс
ГРАУ 8У31, призначалась для стрільби фугасними
турбореактивними снарядами М-24Ф та М-24УД на
дальностях до 11 км) [10, с.250; 14, с.3, 138].
Слід зазначити, що подальший розвиток радянських реактивних установок не був стрімким у
зв’язку зі змінами поглядів вищого військово-політичного керівництва на розвиток Збройних Сил
СРСР, зокрема їх ракетно-ядерної складової [15,
с.197-198; 16]. У цей період відбулося значне скорочення ствольної артилерії, що позбавило Радянську армію вогневого прикриття. Це змусило Головне артилерійське управління Збройних Сил СРСР
у 1957 р. оголосити конкурс на створення РСЗВ, що
за своєю потужністю не поступалися б ракетно-ядерному озброєнню. На конкурсі переміг колектив
науково-дослідницького інституту №147 (далі –
НДІ-147), сучасне Державне науково-виробниче
підприємство “Сплав” під керівництвом головного
конструктора Олександра Миколайовича Ганічева.
Результатом спільних зусиль із залученням таких
установ, як науково-дослідницький інститут №6 та
спеціальне конструкторське бюро № 203 (з 1966 р.
– Державне конструкторське бюро компресорного
машинобудування, сучасне державне науково-виробниче підприємство “Старт”), стало розроблення
нової реактивної системи з дальністю стрільби понад 20 км.
У 1959 р. колективом НДІ-147 почато розробку
реактивного снаряду М-21ОФ. Розробкою бойової
машини (БМ) та транспортно-заряджаючої машини
(ТЗМ) займалось Спеціальне конструкторське
бюро № 203 (СКБ-203), головний конструктор Олександр Іванович Яскін [17, с.99]. НДІ – 6 розроблено твердопаливний заряд та двигун. Значний внесок у розроблення бойової машини БМ-21 “Град”
зробили Геннадій Олександрович Дєнєжкін і Микола Олександрович Макаровець. Після комплексних випробувань та доробок впродовж 1961–1962
рр. двох дослідних зразків, БМ-21 “Град” була
прийнята на озброєння Радянської армії постановою Ради Міністрів СРСР від 28 березня 1963 р.
№372-130 [18, с.9; 19]. Артилерійська частина бойової машини БМ-21 була змонтована на шасі автомобіля Урал-375Д [20, с.5]. Для забезпечення транспортування снарядів М-21ОФ, подачі їх до бойової
машини, а також транспортування самої бойової
машини, БМ-21 комплектувалась транспортною
машиною з комплектом стелажів 9Ф37 [20, с.86].
Відповідно до тактико-технічних характеристик
бойова машина БМ-21 “Град” призначалась для:
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знищення і придушення живої сили і бойової техніки противника в районах зосередження, артилерійських і мінометних батарей; руйнування укріплень, опорних пунктів і вузлів опору противника
[20, с.5]. Таким чином, спектр завдань, покладений
на РСЗО БМ-21 “Град” був значно ширшим, ніж у
попередніх поколінь.
Для виконання завдань за призначенням використовувався осколково-фугасний реактивний снаряд
М-21ОФ індексу 9М22У, 9М22У-1 та 9М22. Реактивні снаряди індексу 9М22У та 9М22 комплектувались
підривниками МРВ-У індексу 9Э244 та МРВ індекс
9Э245. Водночас, на снаряд 9М22У-1 був передбачений лише підривник МРВ-У [21, с.5]. При стрільбі на
проміжних дальностях від 12 до 15,9 км використовувались малі гальмівні кільця та менше 12 км – великі
гальмівні кільця. Таким чином, максимальна дальність стрільби осколково-фугасним снарядом М21ОФ індексу 9М22У складала з підривником МРВУ без гальмівного кільця – 20127 м; 9М22У з підривником МРВ-У з малим гальмівним кільцем – 15836 м;
9М22У з підривником МРВ-У з великим гальмівним
кільцем – 11840 м [21, с.20, 38, 54, 89].
У подальшому були розробленні додаткові
типи 122-мм реактивних снарядів для стрільби в рівнинних і гірських умовах, а саме осколково-фугасний снаряд 9М28Ф з підривником МРВ-У (індекс
9Э244), агітаційний снаряд 9М28Д та запалювальний снаряд 9М28С з дистанційною трубкою ТМ120 (індекс 9Э245). Усі вони комплектувались маркою пального РНДСИ-5 КМ [22, с.6, 11]. Разом з
тим, у боєкомплект реактивної установки БМ-21
входили також реактивні снаряди 9М28Ф-1,
9М28С-1 і 9М28Д-1, що відрізнялися від 9М28Ф,
9М28С і 9М28Д маркою пального (РБМ) [22, с.6].
Крім того, для підпалу об’єктів та створення осередків пожеж призначалися реактивні снаряди МЗ-21
індексу 9М22С з дистанційними трубками ГДТ-90 і
ТМ-120 [23, с.6].
Наступними модифікаціями бойової машини
БМ-21 “Град” стали бойова машина БМ-21В “ГрадВ”, бойова машина БМ 9П138 “Град-1” та інші. В
умовах скорочення ствольної артилерії Радянського Союзу провідними спеціалістами в галузі ракетно-артилерійського озброєння розпочато розробки більш потужної реактивної системи залпового
вогню армійського підпорядкування. До цієї роботи були задіяні колектив НДІ-147 під керівництвом головного конструктора О. Ганічева та колективу Пермського автомобілебудівного заводу під
керівництво Юрія Миколайовича Калачникова [18,
с.38-39]. Передбачалось, що нова зброя не повинна
поступатися своєю могутністю ракетно-ядерному
потенціалу озброєння, що підлягало скороченню.
Наприкінці 1968 р. були виконанні перші розробки
220-мм далекобійної реактивної системи під назвою “Град-3”, що передбачала використання базового колісного та гусеничного шасі. 21 січня 1970
р. військовою частиною 64176 реактивній системі
залпового вогню “Ураган” присвоєно індекс польовій реактивній системі залпового вогню “Ураган”
9К57, бойовій машині системи 9К57 (колісне шасі)
9П140, бойовій машині системи 9К57 (гусеничне
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шасі) 9П141, транспортній машині для перевозки
системи 9К57 (колісне шасі) 9Т452 [24]. У 1972 р.
було виготовлено перший дослідний зразок армійської реактивної системи “Ураган” на шасі ЗІЛ135ЛМ [18, с.38]. Після проведення полігонних випробувань і необхідних доробок реактивна система
залпового вогню “Ураган” була прийнята на озброєння постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 18 березня 1975 р. № 724-227 [25, с.39].
До складу ракетного комплексу 9К57 увійшли:
реактивні снаряди: 9М27Ф, 9М27К, 9М27-1,
9М27К2, 9М27К3, 9М59, 9М51, 9М27С, 9М27Д;
транспортно-заряджаюча машина ТЗМ 9Т452; арсенальне обладнання 9Ф381 [26, с.3]. Головні частини снаряду 9М27К споряджались 30 осколковими бойовими елементами, снаряду 9М27К – 312
протипіхотними мінами, снаряда 9М59 – 9 протиднищевими мінами для ураження танків [17, с.118].
Учбово-тренувальні снаряди 9М27Ф УЧ-ТР та
9М27К УЧ-ТР використовувались в якості підготовки бойового розрахунку, тренування відпрацюванні нормативів [27, с.4-5]. Таким чином, відповідно до тактико-технічних характеристик бойова
машина 9П140 призначалася для ураження відкритої та укритої живої сили, бронетранспортерів, танків та іншої бойової техніки в районах зосередження, артилерійських і мінометних батарей, батарей тактичних ракет, вертольотів (літаків) на
аеродромах, командних пунктів, складів пальномастильних матеріалів тощо. Ведення вогню було
можливим в умовах застосування противником
ядерної, хімічної і бактеріологічної (біологічної)
зброї [28, с.4].
Наступним зразком РСЗВ, стала більш потужна система фронтового підпорядкування. Її розробка розпочалась наприкінці 1970 рр. і здійснювалась на науково-виробничому об’єднанні “Сплав”
під керівництвом головних конструкторів О. Ганічева та Г. Дєнєжкіна [18, с.47]. Артилерійська частина монтувалась на шасі вантажного автомобіля
МАЗ-79111 або МАЗ-543М високої прохідності.
Слід відмітити, що новий 300-мм реактивний снаряд до неї зазнав значних конструктивних змін. Він
мав систему автоматичної кутової стабілізації на
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активній ділянці траєкторії та системи корекції по
дальності стрільби для забезпечення надійного ураження противника. Таким чином, вперше 300-мм
реактивний снаряд став коректуємий з різними типами головних частин. Комплекс 9К58 “Смерч” у
своєму складі мав бойові машини 9А52, транспортно-заряджаючі машини (ТЗМ) 9Т234, комплекс засобів автоматизованого управління (КЗАУ) на базі
командно-штабної машини МП32М1. Основними
типами реактивних снарядами були 9М55К (касетні
з осколковими бойовими елементами), 9М55Ф
(осколково-фугасні з головною частиною, що відділялася), 9М55К1 (касетний із самоприцільними бойовими елементами), 9М55С (з термобаричною головною частиною). Максимальна дальність стрільби реактивними снарядами 9М55К складала 70
000 м, мінімальна – 20 000 м, тоді як 9М55К-1 – 70
000 та 25 000 м відповідно [17, с.102].
Безумовно, були підвищенні вимоги до тактико-технічних характеристик нової реактивної системи залпового вогню, яка отримала шифр 9А52 та
назву “Смерч” і прийнята на озброєння постановою
ЦК КПРС і РМ СРСР від 19 листопада 1987 р. №
1316-323 [25, с.38]. Системі було присвоєно індекс
ГРАУ 9К58.
Таким чином, відповідно до тактико-технічних
характеристик, спектр завдань, покладених на бойову машину 9А52, полягав в ураженні засобів ядерного нападу, танкових, мотопіхотних та піхотних
підрозділів в районах зосередження, на марші та
бойових порядках, артилерійських дивізіонів в районах зосередження, підрозділів вертольотів на посадочних майданчиках, підрозділів протиповітряної та протиракетної оборони на позиціях, підрозділів повітряних та морських десантів у районах їх
дій та інших цілей. Крім того, як і попередній зразок озброєння “Ураган”, бойова машина 9А52
“Смерч” могла вести вогонь в умовах застосування
противником хімічної, бактеріологічної й ядерної
зброї [29, с.7].
Порівняльні тактико-технічні характеристики
основних типів РСЗВ, що розроблялися в СРСР до
1991 р. і були отримані у спадок Україною після
його розвалу, наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Тактико-технічні характеристики основних зразків РСЗВ, що розроблялися в СРСР
Тактико-технічні характеристики
Град
Ураган
Смерч
Калібр, мм
122
220
300
Кількість направляючих, шт.
40
16
12
Найбільший кут підвищення, град
55
55
55
Дальність стрільби МАХ, м
20127
35800
70000
Вага бойової машини в бойовому положенні зі снарядами, кг не більше 10870 15100
43700
Час переводу з похідного положення в бойове, хв.
3,5
3
3
Час, необхідний для здійснення залпу, сек.
20
8,8 (20) не більше 40
Таблицю складено за матеріалами [20, с.5-6; 28, с.4-5; 29, с.8-9].
Як зазначає А. Ленський і М. Цибін, станом на
19 листопада 1991 р. на озброєнні з’єднань та частин військ Радянської армії, що дислокувалися на
теренах України, налічувалося:

бойових машин БМ 9А52 “Смерч”– 95 од., зокрема: 47 од. – 337-а гвардійська реактивна артилерійська Київська ордена Леніна Червонопрапорна
орденів Богдана Хмельницького і Олександра Невського бригада Прикарпатський воєнний округ м.
Дрогобич Львівська обл.; 48 од. – 371-а реактивна
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артилерійська бригада 55-ї артилерійської Будапештської Червонопрапорної орденів Богдана Хмельницького і Олександра Невського дивізія Одеського військового округу;
бойових машин БМ9П140 “Ураган” – 134 од.,
з яких по 36 од. – 160-й реактивний артилерійський
полк (м. Свалява), 802-а реактивна артилерійська
бригада 13-а загальновійськова Червонопрапорна
армія (м. Рівне), 48 од. у 889-у гвардійському реактивному артилерійському полку м. Виноградів Закарпатської обл.) та 3 од. у 337-й гвардійській реактивній артилерійській бригаді;
у вищих військових навчальних закладах – 11
од., бойові машини БМ 9П140 “Ураган” по 3 од. в
Одеському вищому артилерійському командному
ордена Леніна училищі імені М. В. Фрунзе та Хмельницькому вищому артилерійському командному
училищі імені маршала артилерії М. Д. Яковлєва, а
також 5 од. у Сумському вищому артилерійському
командному двічі Червонопрапорному училищі ім.
М. В. Фрунзе [25, с.27-28, 131, 133, 140, 163].
Щодо чисельності бойових машин БМ-21
“Град” автори наводять конкретні відомості за військовими округами. Так, у Прикарпатському військовому окрузі налічувалось 141 од. цих бойових машин, зокрема:
в артилерійських (самохідно-артилерійских)
полках, базах зберігання озброєння і техніки (9
структур) – по 12 од. та в 43-у гвардійському Одерському Червонопрапорному артилерійському
полку – 14 од.;
у 110-у гвардійському окружному навчальному Полтавському Червонопрапорному центрі (м.
Чернівці) – 3 од., та 119-у гвардійському окружному навчальному Бердичівському ордена Богдана
Хмельницького центрі – 14 од.;
у 337-й гвардійській реактивній артилерійській бригаді – 2 од. [25, с.131, 134-138, 141-144, 146147].
У Київському військовому окрузі їх було 85
од., зокрема:
в артилерійських (самохідно-артилерійских)
полках, базах зберігання озброєння і техніки – по 12
од. та в 297-у самохідно-артилерійському полку –
18 од.;
в 169-у гвардійському окружному навчальному Звенигородському Червонопрапорному ордена Суворова центрі (смт. Десна) БМ-21 “Град” –
7 од. та БМ-13 – 1 од. [25, с. 56, 153-154, 157-159,
161];
В Одеському військовому окрузі бойових машин БМ-21 числилося – 44 од., зокрема:

13
в артилерійських (самохідно-артилерійских)
полках, базах зберігання озброєння і техніки – по 12
од.;
150-у гвардійському окружному Червоного
прапора Криворізькому навчальному центрі – 5 од.;
3623-й артилерійській базі озброєння і техніки
– 3 од.
Вищі військові навчальні заклади, що дислокувалися на території України, мали у штаті 11 од.
БМ-21 “Град”, зокрема:
Одеське вище артилерійське командне ордена
Леніна училище ім. М. В. Фрунзе – 2 од.;
Сумське вище артилерійське командне двічі
Червонопрапорне училище ім. М. В. Фрунзе – 2 од.;
Хмельницьке вище артилерійське командне
училище ім. маршала артилерії М. Д. Яковлєва – 7
од. [25, с.27-28, 164-165, 168-169].
Таким чином, за наведеними даними, на території України налічувалось 510 од. РСЗВ, зокрема:
БМ-21 “Град” – 281 од., 9П140 “Ураган” – 134 од.,
бойових машин – 9А52 “Смерч” – 95 од.
Проте, знайдені нами відомості щодо штатної
чисельності БМ-21 “Град” у військових частинах
того періоду, дозволяють дещо уточнити наведені
вище дані. Так, у реактивних полках та бригадах нараховувалось по 48 од. БМ 9А52 “Смерч”. З 1980 р.
артилерійські (самохідно-артилерійські) полки
комплектувались реактивним артилерійським дивізіоном БМ-21 “Град”, що мав у штаті 18 од. цих бойових машин. Крім того, в реактивних артилерійських бригадах та полках було по 36 од. БМ 9П140
“Ураган” (наприклад, 961-й реактивний артилерійський полк (м. Фастів) [301; 312].
Отже, виходячи із зазначеного і за нашими підрахунками, станом на 1991 р. на території України
налічувалося 611 од. РСЗВ, зокрема: БМ-21 “Град”
– 357 од. (в чотирьох артилерійських (самохідноартилерійских) полках по 18 од.), 9П140 “Ураган” –
158 од. (у чотирьох реактивних артилерійських
бригадах (полках) по 36 од.), 9А52 “Смерч” – 96 од.
(у двох реактивних полках по 48 од.).
Висновки. Таким чином, із вищезазначеного
можемо зробити висновки, що в СРСР було створено лінійку РСЗВ, що дозволяли вирішувати як тактичні, так і оперативні бойові завдання.
Розвиток РСЗВ відбувався з метою збільшення
дальності та підвищення влучності стрільби за рахунок створення або модернізації артилерійської
частини та реактивних снарядів, а також мобільності – за рахунок ходової частини. Це дозволило значно розширити коло завдань покладених на ракетні
війська і артилерію.
Розроблені в СРСР РСЗВ стали базовими для
подальшого їх розвитку вже у незалежній Україні.
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Анотація
У статті узагальнено досвід розвитку воєнного мистецтва військово-повітряних сил під час Другої
світової війни. Розглянуто напрями розвитку стратегії і оперативного мистецтва авіації основних країнучасниць при виконанні основних стратегічних завдань, до яких належали руйнування об’єктів стратегічного тилу противника; авіаційна підтримка сухопутних військ в операціях; боротьба за панування у повітрі; ведення повітряної розвідки; здійснення перевезень особового складу та вантажив, висадка повітряних
десантів. Розкриті основні тенденції розвитку воєнного мистецтва авіації в цілому та окремих родів сил.
Abstract
The article summarizes the experience of developing the military art of the Air Force during the Second
World War. The development of military aviation art of the main countries-participants in the fulfillment of the
main strategic tasks to which the destruction of objects of the strategic rear of the enemy was considered; aviation
support for ground forces in operations; the struggle for domination in the air; conducting aerial reconnaissance;
transportation of personnel and cargo, landing of airborne troops. The author established and substantiated that
during the World War ІІ the emergence of the highest form of strategic use of aviation – an air campaign. The air
campaign was a combination of the first and subsequent air operations, united by a single design and aimed at
achieving the most important military-strategic goals at the theater of war. It has been determined that aviation
offensive was a new form of operational use of aviation in operations of operational strategic and operational
alliances of the ground forces. The essence of an offensive was the continuous support of general (tank) formations
during the offensive by massive aviation operations throughout the depth of the operative defense. The characteristics and features of the struggle for domination in the air are revealed. It was found that the main way of fighting
for domination in the air was the destruction of enemy aircraft in aerial combat, although the most effective way
was to destroy the enemy aircraft at the airfields. Such inconsistency was due to the imperfection of the strike
aircraft at the time, which prevented it from using this method as the main one. The dynamics of changes that have
occurred in the methods and means of conducting aerial reconnaissance are given. The peculiarities of transport
aviation tasks are revealed. The basic tendencies of development of military art of aviation as a whole and separate
genera of forces are resulted.
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Постановка проблеми у загальному вигляді.
Друга світова війна вирішальним чином вплинула
на розвиток воєнного мистецтва у ХХ столітті. У
повній мірі це стосується і воєнного мистецтва авіації. Як свідчить досвід останніх воєнних конфліктів, цей вплив відчувається і в сучасний період,
адже низка теоретичних і практичних напрацювань

періоду цієї війни залишаються актуальними і сьогодні, зрозуміло, з урахуванням впливу на воєнне
мистецтво відповідних технологічних досягнень,
особливостей обстановки в широкому розумінні.
Тому, на думку автора, для пошуку відповідей на
актуальні питання, що постали сьогодні у теорії во-
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єнного мистецтва та військового будівництва необхідно звертатись до досвіду попередніх війн, зокрема й Другої світової. Тому дослідження розвитку
воєнного мистецтва видів збройних сил, родів
військ (сил), яке відбувалось під час Другої світової
війни, зберігає і зберігатиме актуальність.
Аналіз останніх публікацій. Переважна більшість наукових публікацій, фундаментальних
праць, присвячених воєнному мистецтву авіації, датується другою половиною ХХ століття. Серед публікацій останніх років звертають на себе увагу ряд
статей, опублікованих як у наукових періодичних
виданнях та у мережі Інтернет. Варто відзначити
ряд наукових праць таких авторів, як Є. Веракса, О.
Лисенко, В. Макаров, А. Медвідь, В. Марковський,
А. Заболотский, Р. Ларинцев, які розкривають
більш детально маловідомі аспекти, пов’язані з історією воєнного мистецтва авіації та розвитком
озброєння і військової техніки під час Другої світової війни [5; 9; 10; 21; 22]. Водночас, автор вважає
доцільним використовувати і праці ХХ століття, зокрема й учасників Другої світової війни, які зробили не лише власний внесок у спільну перемогу
людства над нацизмом, але й мають визнані наукові
досягнення, наприклад, як наприклад відомий радянський воєначальник і вчений М.М. Скоморохов
[8].
Мета статті – розкрити та узагальнити напрями розвитку воєнного мистецтва авіації при виконанні основних стратегічних завдань під час Другої світової війни.
Викладення основного змісту. Друга світова
війна примусила воєнних теоретиків переглянути
концептуальні положення щодо застосування авіації. Відбулось остаточне формування стратегічних
завдань авіації, до яких належали руйнування
об’єктів стратегічного тилу противника; авіаційна
підтримка сухопутних військ; боротьба за панування у повітрі; повітряна розвідка; повітряні перевезення особового складу та вантажив, висадка повітряних десантів. Проте, якщо для радянської і німецької авіації перші три завдання були
пріоритетними, то союзники по антигітлерівській
коаліції не менш уваги приділяли і двом останнім
[1, с. 12].
Руйнування об’єктів у стратегічному тилу противника було одним із важливіших завдань авіації
упродовж всієї війни. Найбільш успішно це завдання вирішувалося стратегічною авіацією США
та Великобританії. Спроба німецьких Lüftwaffe
проводити такі повітряні операції успіху не мали.
Головними причинами цього були відсутність в
Lüftwaffe стратегічної авіації, прорахунки організаційного порядку, недостатні можливості щодо відновлення власних втрат, успішна протидія противника.
Так, під час операції “Adlerangriff” (нім. “Напад орла”) у 1940 році, спрямованої проти Великобританії, німецьке головне командування не змогло
організувати взаємодію трьох повітряних флотів,
визначених для її проведення, не налагодило належним чином розвідку, невірно визначило пріори-
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тети, зосередивши врешті решт свої основні зусилля на руйнуванні великих міст замість продовження боротьби за панування в повітрі. Також не
було належним чином враховано значення і можливості британських радіотехнічних військ. Їх застосування дозволило британським силам ППО своєчасно зосереджувати зусилля на необхідному напрямку, раціонально використовувати свої сили [2,
с. 105.].
Значно більш масштабними і успішними були
дії англо-американської авіації. До 1943 року для
цього використовувалася лише стратегічна авіація
Великобританії. З 1943 року до неї приєдналися
сили 8-ї повітряної армії США. Перші удари британської авіації були обмеженими за масштабом і недостатньо ефективними. Це визнавав, зокрема, У.
Черчилль, стверджуючи у 1941 році, що завдані
удари не досягли своєї мети. Також він визнавав,
що лише зусиллями Королівських ВПС завдати помітної шкоди воєнно-промисловому потенціалу
противника не вдасться і у 1942 році [3].
Ситуація почала змінюватися з січня 1943
року, коли на конференції керівників США та Великобританії в Касабланці було прийняте рішення
про зосередження на Британських островах угруповання стратегічної авіації США. В директиві англоамериканського Об’єднаного комітету начальників
штабів від 21 січня 1943 року вказувалося, що основним завданням повітряного наступу є “прогресуюче руйнування і дезорганізація воєнної, промислової та економічної системи Німеччини і підрив
морального духу німецького народу до такої ступені, при якій його здатність до збройного опору різко послабиться” [4, с. 12].
На початку 1943 року на Британських островах
були зосереджені сили британського Бомбардувального командування та американська 8-а повітряна армія. Після капітуляції Італії восени 1943
року було створене друге угруповання стратегічної
авіації – 15-а повітряна армія США, яка була зосереджена у південно-східній частині Апеннінського
півострова.
Основним способом застосування американської авіації було завдання масованих авіаційних ударів у денний час. З кінця 1944 року американські
бомбардувальники супроводжувалися винищувачами.
Удари союзної авіації почалися влітку 1943
року. В діях британської і американської авіації
були суттєві відмінності. Тактико-технічні характеристики британських стратегічних бомбардувальників та відсутність винищувачів з потрібним тактичним радіусом призвели до неможливості завдання ударів у денний час. Складність пошуку і
ураження цілей в нічних умовах змушувала британське командування обирати найкрупніші за площею об’єкти ударів і спрямовувати на них майже
всі сили Бомбардувального командування. Через це
британці як правило завдавали масований авіаційний удар по одному об’єкту.
Оперативна побудова американської повітряної армії в масованому авіаційному ударі мала інший характер. Американці намагалися подолати
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протидію противника за допомогою винищувачів
супроводження та інтенсивного вогню бортової
зброї бомбардувальників, після чого завдати удар з
великої висоти, що виключало їх ураження вогнем
зенітної артилерії. Американці діяли у зімкнутих
бойових порядках, що дозволяло забезпечити як високу щільність удару, так і взаємне прикриття літаків вогнем бортової захисної зброї. В залежності від
повітряної обстановки і розташування об’єктів
з’єднання в оперативній побудові повітряної армії
або ешелонувалися в глибину, або розходилися по
різних маршрутах, примушуючи противника розпорошувати зусилля своїх сил. Враховуючи досвід
британської авіації, з червня 1943 року Об’єднаний
комітет начальників штабів зосередив основні зусилля проти ППО Німеччини для завоювання панування в повітрі. Основними способами дій були
руйнування об’єктів авіаційної промисловості та
знищення авіації противника на аеродромах і в повітряних боях [5].
У травні 1943 року був розроблений план
“об’єднаного
бомбардувального
наступу”
“Pointblank” (англ. “У притул”), затверджений
Об’єднаним комітетом начальників штабів. План
передбачав вибір об’єктів для ударів, їх класифікацію, детальне вивчення галузей промисловості противника, визначених як цілі ударів, встановлення
необхідної ступені їх руйнування та черговості завдання ударів.
Наступ передбачав чотири етапи. На першому
етапі (з травня по липень 1943 року) головними цілями мали стати верфі, на яких будувалися підводні
човни. На другому (серпень–вересень 1943 року)
основні зусилля спрямовувалися на аеродроми базування винищувальної авіації та авіаційні заводи.
На третьому (жовтень – грудень 1943 року) планувалося завоювання панування в повітряному просторі Німеччини шляхом знищення її винищувальної авіації та наземної ППО. Завданням останнього
етапу (січень – березень 1944 року) було створення
сприятливих умов для проведення вторгнення союзних військ у Західну Європу [6, с. 370–371].
Таким чином, “Pointblank” як форма застосування авіації являв собою повітряну кампанію,
спрямовану на руйнування промислових та інфраструктурних об’єктів у стратегічному тилу противника на всій підконтрольній йому території.
Досвід війни дозволяє виділити деякі характерні риси воєнного мистецтва стратегічної авіації в
роки Другої світової війни.
Основними формами застосування стратегічної авіації були повітряні кампанії, операції та систематичні бойові дії. Повітряна кампанія являла собою сукупність першої та подальших повітряних
операцій, об’єднаних єдиним замислом і спрямовану на досягнення найважливіших воєнно-стратегічних цілей на ТВД [7, c. 19]. Повітряна операція
являла собою сукупність об’єднаних єдиним замислом масованих авіаційних ударів авіаційних об’єднань та з’єднань по великому об’єкту або системі
цілей.
Досвід засвідчив, що важливішими принципами і умовами досягнення ефективних результатів
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стратегічною авіацією були централізоване управління, масування сил, взаємодія з іншими родами
авіації, прикриття груп стратегічних бомбардувальників винищувачами.
Одним із найважливіших завдань авіації під
час Другої світової війни була авіаційна підтримка
військ. Виконання цього завдання під час наступальних операцій відбувалось у рамках нової форми
оперативного застосування авіації – авіаційного наступу. Сутність авіаційного наступу полягала у безперервній підтримці загальновійськових (танкових) об’єднань під час наступу масованими діями
авіації на всю глибину оперативної побудови оборони противника [8, с. 67].
За характером завдань, які виконувала авіація
та часу її дій авіаційний наступ поділявся на два періоди: авіаційну підготовку атаки та авіаційну підтримку військ у наступі. Метою авіаційної підготовки було придушення оборони противника на напрямку головного удару та створення сприятливих
умов для переходу в наступ. Об’єкти ураження, час
та порядок завдання авіаційних ударів визначав командувач оперативно-стратегічного об’єднання сухопутних військ [9, с.24]. Частіше за все на авіацію
покладалося придушення та знищення об’єктів, які
знаходилися поза досяжністю вогню артилерії.
Конкретні завдання командувачі повітряними арміями уточнювали з командувачами загальновійськових армій, у смузі яких намічалась авіаційна підготовка [9, с.25]. Авіаційна підготовка розподілялася
на попередню та безпосередню. Попередня авіаційна підготовка здійснювалася в тих операціях, у
яких війська мали проривати сильно укріплену оборону противника. В цих умовах необхідні були значні концентрація сил та витрати часу. Тому попередня авіаційна підготовка починалася за одну-три
доби до початку наступу. Вона проводилась на широкому фронті, щоб не розкрити противнику намічені ділянки прориву оборони [9, с. 26].
Безпосередня авіаційна підготовка, як правило, розпочиналася вночі напередодні наступу і
продовжувалася упродовж кількох годин. У ній
брали участь, здебільшого, нічна бомбардувальна
авіація. В окремих операціях її дії підсилювалися
ударами стратегічної або важкої бомбардувальної
авіації. Більшість наступальних операцій починалися на світанку. Тому безпосередня авіаційна підготовка, яка починалась вночі, продовжувалась і
вдень і по часу співпадала з артилерійською підготовкою. Вона здійснювалась, в основному, силами
тактичної авіації [10, с. 8 – 9].
З переходом військ в наступ авіаційні з’єднання повітряної армії переключалися на підтримку військ, що проривали оборону. Авіаційна підтримка мала на меті забезпечити швидкий прорив
тактичної зони оборони і подальший розвиток успіху в оперативній глибині [9, с. 30].
Ще більшою була роль авіації в авіаційній підтримці військ у військах США та Великобританії.
Це обумовлювалось браком польової артилерії, через що частину завдань з вогневого ураження противника покладалось на авіацію. Це, з одного боку,
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дозволяло значно результативніше уражати визначені об’єкти в оперативній побудові військ противника, але з іншого призводило до затягування вогневої підготовки атаки, через що втрачалась раптовість і зменшувала темпи наступу, особливо під час
прориву тактичної зони оборони противника [11].
Боротьба за панування в повітрі велася безперервно у формі систематичних бойових дій та під
час як наступальних, так і оборонних операцій сухопутних військ. Також командуванням ВПС і верховним головнокомандуванням сторін для розгрому (послаблення) авіаційних угруповань противника проводилися спеціальні операції. Головною
формою під час Другої світової війни була перша.
В той же час, досвід війни засвідчив, що найбільш
ефективною формою боротьби за панування в повітрі була саме повітряна операція, адже в ході її проведення за відносно короткий час противник зазнавав дуже суттєві втрати [12, с. 363].
Найбільш ефективним способом боротьби за
панування в повітрі було знищення авіації противника на землі. Цей спосіб вважався одним із основних і активно реалізовувався з самого початку
війни [13, с. 5]. Так, одним із основних оперативних
завдань Lüftwaffe під час “Битви за Англію” було
завоювання панування в повітрі знищенням авіації
противника на аеродромах [1, с. 103].В середньому
для цього авіація сторін витрачала всього 6 % від
загальної кількості здійснених літако-вильотів. За
роки війни на один знищений в повітрі літак противника було зроблені понад 30 літако-вильотів, а на
один, знищений на землі – близько п’яти [8, с. 69–
70]. Реалізація цього способу вимагала ретельної
розвідки, організації взаємодії між родами сил авіації, досягнення раптовості тощо. Крім того, протиборчі сторони вживали заходи щодо захисту своїх
аеродромів [14].
Проте, знищення літаків противника в повітрі
виявилося головним способом. В повітряних боях
сторони втрачали не лише матеріальну частину, але
й льотний склад. Досвід Другої світової війни засвідчив, що для Німеччини та її союзників проблема компенсації втрат особового складу виявилася такою, яку не вдалося вирішити [14].
Упродовж Другої світової війни спостерігалася чітка тенденція підвищення ролі повітряної
розвідки, кількісного і якісного зростання її сил і засобів та розвиток способів її ведення. На початку
війни найбільш розвинутими були сили повітряної
розвідки Німеччини. У складі німецької авіації 20
% парку літаків були саме літаки-розвідники. Концепція оперативного застосування Вермахту передбачала активні наступальні дії танкових і механізованих військ. Для своєчасного забезпечення їх достовірною та оперативною інформацією до складу
танкових дивізій входила окрема ескадрилья, на
озброєнні яких перебували літаки-розвідники Hs123 та ланка літаків зв’язку Fi-156 “Storch”(нім. лелека). Починаючи з 1940 року, на озброєнні розвідувальної авіації Німеччини почали надходити літаки-розвідники FW-189“Uhu” (нім. пугач), які з
повним правом вважалися найкращими літаками у
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своєму класі під час Другої світової війни. Організаційно сили повітряної розвідки були зведені у тактичні частини Nahaufklärungsgruppen (NAG)
(групи ближньої розвідки), що перебували в оперативному підпорядкуванні командувачів об’єднань
сухопутних військ та виконували завдання в їх інтересах [15].
Завдання ведення повітряної розвідки у прибережній зоні та над морем виконувалися гідроавіацією та авіаційними підрозділами, озброєними дальніми літаками-розвідниками FW-200 “Kondor”,
одним із завдань яких булла також і взаємодія з групами підводних човнів –“вовчими зграями”. Така
ситуація зберігалася у Lüftwaffe до 1943 року, коли
найбільш актуальним завданням для німців поступово ставало забезпечення ППО країни та військ
[16].
В СРСР повітряній розвідці також приділялося
серйозна увага, проте радянські війська мали значно менший комплект сил і засобів повітряної розвідки. На початку війни розвідувальна авіація організаційно поділялася на армійську і військову (корпусну). Армійська була представлена окремими
розвідувальними авіаційними полками (орап) у
складі чотирьох окремих розвідувальних авіаційних ескадрилій (орае), озброєних 12 літаками СБ
або Як-4 та однієї ескадрильєю зв’язку на У-2.
Корпусна орае мала 9 літаків корегувальників,
розвідників та 6 літаків зв’язку типу У-2 або Р-5.
Всього станом на 22 червня 1941 року було сформовано або перебувало в стадії формування 10 орап
та 63 орае, при тому, що більшість корпусних орае
не мали ані льотного складу, ані матеріальної частини. В цілому розвідувальні авіаційні частини напередодні війни були укомплектовані особовим
складом на 37,7 %, а питома вага літаків-розвідників у парку літаків радянської авіації становила
лише 5,5 %. Не зважаючи на значну увагу, яку радянське командування приділяло повітряній розвідці, брак сил і засобів примушував залучати до її
ведення нештатні сили. Серед всіх вильотів, виконаних радянською авіацією за роки війни, 11 %
були розвідувальними. Серед них штатні розвідувальні частини і підрозділи виконали лише 19 % . При
цьому штатні сили повітряної розвідки виконували
завдання в інтересах армійського і фронтового командування, а командування авіаційних об’єднань
використовувало, як правило, нештатні сили. В інтересах Верховного Головного командування повітряна розвідка велася силами ДБА (АДД). Це призвело радянське командування до висновку про необхідність надавати розвідувальну підготовку
льотчикам всіх родів сил авіації. Така практика збереглася в радянській авіації й у післявоєнний період
[17, с. 105 – 106].
Упродовж війни відбувалися зміни у способах
ведення повітряної розвідки. Основними способами були візуальне спостереження та фоторозвідка. Ведення повітряної розвідки способом візуального спостереження було найбільш ефективним в
тому випадку, якщо результати негайно передавалися по засобам радіозв’язку. Такий спосіб викори-
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стовувався при веденні розвідки в тактичній глибині та при корегуванні вогню артилерії, наведенні
кораблів та літаків на підводні човни противника,
транспортні конвої та бойові кораблі у морі.
Фоторозвідка була першим видом інструментальної розвідки. За роки війни її значення неухильно зростало. Так, якщо в радянській розвідувальній авіації вильоти на фоторозвідку у 1941 році становили лише 10 % літако-вильотів, до у 1945 їх
кількість зросла до 87 % [17, с. 110]. Інформація від
засобів фоторозвідки мала величезне значення під
час планування операцій. На початку війни фотознімки використовувалися переважним чином штабами, починаючи з армійського. В подальшому фотопланшети використовувалися й командирами тактичних підрозділів, що значно спрощувало
процеси планування бою та організації взаємодії [9,
с. 103].
Становить значний інтерес досвід аерофоторозвідки в інтересах танкових і механізованих
військ, коли виконувалося перспективне фотографування маршрутів майбутнього наступу танкових
і механізованих з’єднань і частин. З цих фотографій
монтували панораму місцевості, яку у вигляді фотосхем або демонструючи на екрані доводили до
механіків-водіїв танків. Це давало змогу наочно вивчити рельєф місцевості, штучні та природні перешкоди, вогневі точки противника тощо. Така інформація дуже цінувалася командирами і штабами сухопутних військ [17, с. 109].
Становить інтерес досвід застосування бортових радіолокаційних станцій. Враховуючи габарити тогочасних РЛС, вони встановлювалися, як
правило, на важких бомбардувальниках, а також на
важких винищувачах та фронтових (тактичних) бомбардувальниках, які використовувалися як винищувачі ППО або нічні винищувачі. З точки зору повітряної розвідки, слід відзначити, що саме під час
Другої світової війни відзначені перші спроби застосування РЛС для наведення груп винищувачів
на повітряні цілі, як правило у нічний час. Фактично це означає, що саме в цей період був зроблений
першій крок до зародження такого явища, як дальнє
радіолокаційне виявлення та управління шляхом
об’єднання можливостей засобів повітряної розвідки та радіолокації.
Так, наприкінці війни у 56-ї винищувальній
авіаційній дивізії були вперше випробувані апаратура телевізійного зв’язку, яка транслювала в кабіну винищувача картинку з індикатора наземної
РЛС, суміщену з картою місцевості, що спрощувало вирішення штурманом важкого винищувача
навігаційних завдань. Під час боїв під Бреслау вперше були застосовані повітряні командні пункти
дивізії на базі транспортних літаків С-47, обладнаних РЛС. Застосування радіолокаційних засобів повітряного та наземного базування дозволяло краще
висвітлювати повітряну обстановку, завчасно приводити сили ППО у готовність до відбиття ударів
противника, вести прицільний вогонь зенітною артилерією та наводити винищувачі. Так, зенітна артилерія під Бреслау, користуючись інформацією від
наземних та повітряних радіолокаційних засобів,
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зменшила витрату боєприпасів у 25(!) разів, аніж
при веденні загороджувального вогню без інформації від РЛС. Заслон, що своєчасно виставлявся зенітниками та важкими винищувачами на базі американського літака А-20, примусив німців значно скоротити кількість вильотів для постачання
оточеного у Бреслау угруповання військ, що врешті
решт призвело до його капітуляції [18].
Важливою умовою успішного виконання завдань повітряної розвідки було супроводження літаків-розвідників винищувачами. Специфіка виконання завдань повітряної розвідки, особливо фоторозвідки, вимагала від екіпажу літака-розвідника
чітко витримувати маршрут польоту і не ухилятися
від нього навіть в разі атаки винищувачами противника або вогню зенітної артилерії. Саме відсутність належного винищувального прикриття була
основною причиною значних втрат радянської розвідувальної авіації в першому періоді війни та, відповідно, німецької після втрати Lüftwaffe стратегічного панування в повітрі.
Досвід війни засвідчив, що важливим моментом в успішному виконанні завдань повітряної розвідки було оперативне доведення розвідувальної інформації до зацікавлених органів управління. Це
досягалося: забезпеченням надійного радіозв’язку,
виділенням для повітряних розвідників спеціальних окремих каналів зв’язку, наявністю зв’язку з
командуванням об’єднань і з’єднань, що діяли на
головних напрямках, виділенням прямих каналів
зв’язку у ланці розвідувальна авіаційна частина –
оперативне об’єднання сухопутних військ (командування флоту) – авіаційне об’єднання.
Успішне вирішення завдань повітряної розвідки суттєво залежало від рівня підготовки екіпажів, що залучався. Досвід війни підтвердив доцільність закріплення за окремими розвідувальними частинами постійних смуг (районів) розвідки, а за
окремими екіпажами – й об’єктів, що дозволяло
краще виявляти зміни обстановки, менше уваги
приділяти орієнтуванню, а більше – безпосередньо
виконанню завдань.
У Другій світовій війні відбулося значне зростання ролі воєнно-транспортної авіації (ВТА). Вона
виконувала наступні завдання: висадка і забезпечення повітряних десантів; виведення в тил противника розвідувальних і диверсійних груп; забезпечення постачання партизанських формувань; евакуація поранених; забезпечення оточених військ;
перевезення особового складу і вантажів, в тому числі в інтересах військ, що діють у відриві від головних сил після виходу на оперативний простір; пошуково-рятувальні заходи.
Досвід війни засвідчив, що ударні можливості
повітрянодесантних військ значно переважали можливості воєнно-транспортної авіації щодо їх десантування та подальшого забезпечення. Причин
тому декілька: це й брак сил ВТА, невідповідність
льотно-технічних характеристик цим завданням,
насамперед мала дальність та корисне навантаження транспортних літаків того часу, їх неспроможність перевозити відносно великогабаритні вантажі (насамперед автомобілі, бронетранспортери,
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легкі танки, легкі артилерійські гармати й гаубиці)
на необхідну відстань, уразливість транспортних
літаків від вогню зенітної артилерії та винищувальної авіації, недосконалість організаційної структури, брак підготовлених кадрів. Так, у переважній
більшості країн-учасниць війни значна частина
ВТА комплектувалася особовим складом і авіаційною технікою, що прибули із цивільних авіакомпаній. Особливо це було помітно в СРСР та Німеччині. Так, у складі Lüftwaffe на початку війни було
в наявності 552 транспортних літака, значна кількість яких надійшла з авіакомпанії “Lüfthansa” [19].
Аналогічна ситуація була й в СРСР, де з початком
війни на базі територіальних структур Цивільного
повітряного флоту (ЦПФ) при фронтах були утворені авіаційні групи особливого призначення, згодом переформовані у транспортні авіаційні дивізії.
До того ж, транспортна авіація як окремий рід сил
ВПС в СРСР не існувала, а під час війни її сили
були включені до складу АДД, виконуючи й ударні
функцій [20, с. 97]. Все це не могло позитивно вплинути на виконання ВТА своїх прямих функцій, одним із наслідків чого став фактичний зрив як В’яземської, так і Дніпровської повітрянодесантних операцій, а німці на Східному фронті взагалі
відмовилися від проведення таких операцій. Тем не
меш, упродовж війни радянські транспортні з’єднання виконали значний обсяг перевезень. 3 1941
по 1945 рік радянська транспортна авіація перевезла більше 2 млн. чоловік особового складу, в тому
числі 350 тис. поранених і хворих, більше 123 тис.
тон вантажів. Близько 83 тис. осіб було перевезено
в тил і з тилу противника, більше 45 тис. чол. І 11,5
тис. тон вантажів скинуто на парашутах. Слід відзначити, що 94 % цих перевезень було здійснено частинами, сформованими на базі структур ЦПФ, і
хоча авіаперевезення становили лише 0,2 % від всіх
перевезень, авіація виконувала ці завдання у найкоротші терміни, а в ряді випадків просто не мала альтернатив [20, с. 102].
Значну роль відігравала транспортна авіація у
забезпеченні постачання партизанів, оточених
військ, та військ, що вирвалися на оперативний
простір під час проведення наступальних операцій.
Так, для забезпечення оточених в районі Дем’янська німецьких військ у 1942 році було задіяне
17 транспортних авіаційних груп та декілька підрозділів важких бомбардувальників Не-111 – фактично всі наявні сили транспортної авіації. Завдяки
грамотно організованої роботі авіації та прорахункам радянської сторони німцям вдалося виконати
поставлені завдання, налагодити безперервне надходження необхідних обсягів вантажів і створити
необхідні запаси матеріальних ресурсів, що дозволили вивести німецькі війська із оточення і уникнути повного розгрому. В той же час, спроба налагодити “повітряний міст” для забезпечення оточених військ в районі Сталінграда наштовхнулося на
вперту і планомірну протидію Червоної армії. Доцільно відзначити, що зрив німецької системи постачань відбувся не лише завдяки зусиллям сил ППО
та винищувальної авіації фронту. Ставкою ВГК
була організована операція, до якої був залучений
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24-й танковий корпус, що мав завдання захопити і
розгромити аеродроми базування транспортної авіації противника. Все це, а також відверта переоцінка своїх можливостей командуванням Lüftwaffe,
призвело до зриву операції по забезпеченню оточеної 6-ї армії у Сталінграді і сприяло її подальшому
розгрому [21; 22].
Слід відзначити доволі успішні дії німецької та
радянської транспортної авіації у забезпеченні пальним частин і з’єднань танкових військ, що діяли
у відриві від головних сил після глибокого прориву
оборони противника. Так, у складних умовах весни
1944 року військам 3-го Українського фронту було
доставлено 190 т. пального, для чого знадобилося
405 літако-вильотів [23].
Висновки. Отже, в роки Другої світової війни
воєнне мистецтво авіації набуло суттєвого розвитку. В цілому підтвердилися основні теоретичні положення щодо її стратегічного, оперативного та бойового застосування, сформульовані у передвоєнний період найбільш прогресивними воєнними
теоретиками. Воєнне мистецтво авіації сторін-учасниць війни мало свої особливості, що були обумовлені воєнно-політичною обстановкою, задачами,
які ставилися перед авіацією та можливостями кожної конкретної країни щодо їх виконання.
Роль авіації в наступальних операціях оперативно-стратегічних об’єднань набула вирішального
значення. Була розроблена і впроваджена така нова
форма її оперативного застосування, як авіаційний
наступ. В рамках авіаційного наступу відбулася організація і проведення авіаційної підготовки атаки,
авіаційної підтримки прориву оборони, авіаційної
підтримки розвитку тактичного успіху в оперативний. Набули розвитку способи боротьби з резервами противника, що висувалися з глибини, боротьби з оточеним противником, забезпечення форсування водних перешкод, захоплення та утримання
плацдармів, участі у переслідуванні тощо.
Роль і значення авіації у наступальних операціях постійно зростала. Основними тенденціями,
що характеризували цей процес стали збільшення
просторового розмаху дій авіації; зростання ступеня концентрації зусиль авіаційних об’єднань на
напрямках головних ударів і виконанні найважливіших завдань; збільшення глибини впливу на
об’єкти противника, зокрема й за рахунок все більш
широкого застосування дальньої авіації; покращення тактичної і оперативної взаємодії з сухопутними військами.
Набуло значного розвитку застосування авіації
в оборонних операціях. Був накопичений значний
досвід авіаційної підтримки і прикриття військ фронту (групи армій) під час боротьби за утримання тактичної зони оборони; авіаційного забезпечення
фронтових і армійських контрударів, боротьби з
другими ешелонами і резервами противника на широкому фронті і в глибині його оперативної побудови, планування дій авіаційних об’єднань по варіантах оборони, організації і проведення авіаційної
контрпідготовки способом завдання масованих і зосереджених ударів бомбардувальної і штурмової
авіації.
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Оперативне мистецтво ВПС збагатилося значним досвідом боротьби за панування в повітрі.
Війна дала повчальні приклади проведення повітряних операцій по знищенню та послабленню авіаційних угруповань противника, руйнування його
авіаційної промисловості, елементів системи підготовки льотно-технічних кадрів ВПС, руйнування
інфраструктури всебічного забезпечення авіації.
Великого розмаху набули повітряні операції, основним змістом яких були широкомасштабні бойові
дії винищувальної авіації по знищенню авіації противника в повітрі. Одним із уроків війни стало те,
що завдання боротьби за панування в повітрі вирішується не лише зусиллями авіації і наземних сил
ППО, але й всіма видами збройних сил, зокрема завдяки випереджаючого захоплення аеродромів противника під час наступальних дій насамперед танкових і механізованих військ.
Важливішу роль в боротьбі за панування в повітрі відігравала винищувальна авіація. Вона вирішувала це завдання в процесі прикриття своїх
військ і території країни та забезпеченні дій бомбардувальної (тактичної і стратегічної) і штурмової
авіації.
Досвід застосування винищувальної авіації
свідчить про те, що її успіх залежав від чіткої організації взаємодії з силами ППО, стану бойової готовності, надійності і гнучкості управління, широкого
і своєчасного маневру силами і засобами тощо.
Авіація підтвердила свою спроможність вирішувати самостійні стратегічні й оперативні завдання по руйнуванню об’єктів військово-промислового потенціалу противника, ураженню великих
угруповань сухопутних військ і флоту, зриву транспортних перевезень. Основними формами застосування авіації при вирішенні таких завдань були повітряні кампанії, операції та систематичні бойові
дії. Вирішення цих завдань відбувалося, як правило, за планами і під керівництвом верховного головного командування сторін. Для них було характерним рішучість цілей і широкий просторовий розмах. В ході таких операцій були відпрацьовані
організація і завдання масованих авіаційних ударів
вдень і вночі, способи подолання глибоко ешелонованої ППО, насиченої великими масами винищувальної авіації, зенітної артилерії, забезпеченої радіолокаційними засобами.
Під час війни вдосконалювалися способи та засоби повітряної розвідки. Простежується тенденція
щодо підвищення ролі інструментальної розвідки,
зростала вірогідність, оперативність та безперервність ведення розвідки. Все більш широкого
впровадження набували принципово нові способи
та засоби ведення інструментальної розвідки, насамперед з широким використанням останніх досягнень радіоелектроніки.
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Abstract
The article examines the creativity of well-known Azerbaijan poet Nasimi. Author explores features of Nasimi’s language, religious-philosophical ideas, compares them with phrases from Quran. Nasimi is considered the
creator of the Azerbaijani divan, in addition, he created divan in Persian (about 5 thousand lines); a number of
poems by Nasimi were written in Arabic. Nasimi created the first masterpieces of Azerbaijani poetry, laying the
foundations of the Azerbaijani literary language.
Keywords: literary language, religious-philosophical ideas, creativity, poem.
Literary language develops on the basis of the art
language for the first time. The richness and diversity
of the literary language is reflected in the art language
in a broader and more polished way. In the XI-XVIII
centuries, classical Azerbaijani poets wrote their works
mainly in two languages – Persian and Azerbaijani, and
during this period they also wrote poems in Arabic.
Although artists such as Khatib Tabrizi, Mansuz
Tabrizi, Suhrawardi, Eyn-al Guzat, Mujiraddin
Beylagani, Khagani, Nasimi, Fuzuli created rich and
unique examples of classical poetry in Arabic, Arabic
poetry has never taken a leading position in the history
of development of Azerbaijani poetry after the XI
century. For this period, Persian was known as the only
language of poetry, over time it gave way to the
Azerbaijani language, and later moved to the second
place. On the contrary, the Azerbaijani language was
not considered acceptable for the language of poetry.
However, over time, it proved its existence, beauty and
poetic power, surpassed Persian as the main language
of Azerbaijani poetry and gained the right to express
the poetic thought of classics such as Nasimi and
Fuzuli.
However, due to the connection of this poem to the
national background, it had many national features in
terms of Azerbaijaniness, and even the language of this
poem belonged to the Azerbaijani way of thinking and
had features that sounded like Azerbaijani expressions.
For this reason, it played a major role in the
development of both Persian poetry and literary
language, as well as Azerbaijani poetry, and even in the
development of Azerbaijani language poetry, and was
formed on these foundations.
The art world of the great Azerbaijani poet of the
14th century Nasimi is a magical temple created from
the unity of deep understanding like the ocean and wide
imagination like the sky. When you face this world of
art, you feel as if you are on the threshold of a sacred
temple, and these feelings are reflected in the great
Hungarian poet Shandor Petefin’s description of
Nasimi’s world of art: “In this holy temple, you can
only take your feet out and enter it barefoot and on your
toes ...”
In the history of the Azerbaijani literary language,
researchers present the Nasimi language as a great
reformer.

A detailed acquaintance with the poet's poems and
reading each of his poems with linguistic sensitivity
leads to the conclusion that Imadeddin Nasimi, the first
great figure on the threshold of our native language
literature, boldly embraced Persian, the language of art
known as both religion and science. He gave preference
to the Azerbaijani language and, along with his poetic
activity, carried out linguistic activity.
In addition to being a reformer, Nasimi was a
unique person who defined the norms and principles of
our literary language, and even the prospects for future
development, and implemented them in the language of
works of art.
During Nasimi's lifetime, the representatives of
the literary world, due to the diversification of Sufi
sects, created some contradictory ideas and translated
some words related to secular concepts into slang
terms, and as a result, in classical poetry etc. words
were understood in different senses by being painted in
Sufi color.
Compared to Sufism, Nasimi's sect of hurufism
had a progressive content. With the revival of literacy
in the nervous process began the flow of literal terms,
new religious and philosophical ideas into poetry.
Expressing abstraction in his poems, the mystical
Sufi, who did not follow the literal poets, glorified
Nasimi and his beauties with the language of his pen,
and made man the main subject of fiction by reflecting
his fate, material and spiritual life, and struggle.
Interestingly, according to Nasimi, who
understood the natural resemblance of the Arabic
letters to the features of the human face and expressed
them in a meaningful way, literacy was the most
suitable literary and philosophical method and means.
Consider, for example, his masterful use of the
spelling and appearance of Arabic letters to mark the
medieval world.
Əsli dənidir dünyanın, zatında yoxdur bir əlif,
Tərkibinə gəl bax anın, şol yavü nunü dalına.
In this verse, the alif is symbolically both literally
and figuratively. In other words, it is a sign that a
person's stature is straight and his character is correct.
The word "Dani" is of Arabic origin and means low,
mean (man). In these verses, the poet wanted to say that
there is no straight man (alif) in the world in which he
lives - the essence of the world in which he lives - the
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low world - does not exist in essence.
In his poem, which begins with the verb "listen"
and intersects at least two scientific directions, the poet
speaks and judges about the word at the same time as a
philologist and philosopher. Addressing the reader with
the phrase "listen", the poet repeats the word
"understand" over and over again in order to instill in
him attention and sensitivity.
If we look at the interpretation of the verses of the
poem, the ideas about the literary and philosophical
content of the word become clear. According to the
teachings of Hurufism, Nasimi, who considers the word
to be creative, says that the word is the soul, that is,
because the soul is a sign of life, he calls it life itself,
vitality. The word is sublime, and its place is high lakes,
and its respect should be held high. It is thought that if
you look closely, you will see that the world itself has
created the word, and that each side has six meanings,
namely, east, west, north, south, up, and down.
According to Nasimi, there is no limit to the word; He
is not a material being, but an abstract being, and
therefore its geometric dimensions, length, width,
height and depth, cannot be found, but you can
understand that the existence of the word cannot be
doubted, and as a lesson from our Prophet, applied. The
Prophet himself said that the heart is the highest level
of mercy and compassion, because he saw that the word
is a mine in the heart, a treasure.
This idea of Nasimi coincides with the issue of
“name” (word) and “concept” in linguistics. Although
the name is descriptive and abstract, it still represents
both abstract and concrete objects and the relations to
which they relate. Nasimi shows in his poems that the
word is boundless, the possibilities and tasks of the
language are wide, the meaning of the word is infinite
and inexhaustible:
Ey Nəsimi, gər sözün mənası bipayan deyil
Neyçün irməs kimsənin əqlianın piyaninə?...
The word “payan” used in these verses is of
Persian origin – meaning “end”, that is, Nasimi
addressed himself and asked a rhetorical question: O
Nasimi, if the meaning of the word is not infinite, why
does no one’s mind reach its end?
According to the poet, the word is “non-creature”
(that is, it was not created by God, but it is “rayigan”
(ray, gan – a word of Persian origin, meaning mufti)
based on the existence of air. As in fairy tales, the word
is equal to the nine layers of the sky, the four elements
of nature – fire, water, air, earth.
Ey kiminsə naqis, kiminsə kamil, ağıllı olduğunu
sübut etmək istəyən,
Elə söz de ki, hamıya çatsın; çünki əsil söz hamıya
çatan, aydın olandır.
On the one hand, the poet, speaking of literacy,
considers the Qur'an (of Arabic origin: descendant) to
be something in essence by identifying it with God
(munzil - Arabic origin: sender). “Munzil” –
“revelation”: although these two words belong to
different grammatical forms, they are formed from the
same root letters in Arabic. In this regard, Nasimi
considered the word “self-translator”.
Şairin məsnəvilərindən birinə nəzər salaq:
Nitqi əşya kəndü söz söylər əyan
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Kəndü kəndü zatini eylər bəyan
Hər sifətdən xali etmiş kəndüzin,
Kəndü kəndü üzinə tutmuş üzin.
Even if the meaning of the Masnavi is explained,
it can be said that things, whether animate or inanimate,
speak for themselves visually, and that each object,
consisting of words, declares its existence directly
through what is visible. The word that creates
everything does not want to show itself in any way in
the case of solids, liquids and gases, the existence of
which is freely hidden and whose existence is
considered a physical (pure) Arabic. According to the
poet, if there is a person who speaks and man is created
by words, then the activity of speech does not belong to
man, but to the word itself, and created itself by holding
the word to itself, that is, to itself. The ability to speak
in one’s heart means that the word is written “both
secretly and openly”. As is well known, because of the
rapid connection of language with thought, every word
manifests itself in language after it has been formed in
thought.
Oh you who want to prove that someone is
imperfect, someone is perfect and intelligent, say a
word that will reach everyone.
Oh Nasimi, if you are wise, respect your word and
keep it short, because the word is infinite. In his poem
“Word”, the poet clarified one of the most important
ideas from the point of view of linguistics, the concept
of “literary language” with the phrase “there is a word
for everyone, it is a word”. That is, “If you want to
prove something, say a clear word that reaches
everyone!” Because one of the requirements for speech
is that the word is clear. These ideas from Nasimi’s
poems emphasize the need to make innovations and
corrections in the phonetic and grammatical system of
the national language, the vocabulary of the language,
which is one of the main principles of literary language.
Many terms and phrases from Arabic or Arabic
grammar, which create a wide philological network
covering various areas of linguistics, are still
considered acceptable in the scientific style. In the
works written by the poet in Persian and Azerbaijani,
dot, line, letter, sound, syllable, word, word, sentence,
meaning, composition, original, sentence, speech,
govtar, language, language, language, verb, maful, fail,
noun, nahv. The fact that Nasimi's philological
knowledge is perfect is proved by the fact that it is used,
listened to, understood, translated, questioned and a
number of such words are used in accordance with the
scientific content and task.
Əgər susən kimi əbkəm deyilsən, nitqə gəl, söylə
Bu hərfi nöqtə tərkibi nə yerdəndir bu gövtarın?
The poet did not ask the question without a reason,
considering the connection between speech and
language writing - the transformation of speech into
speech by reading, and vice versa, “translating letters”
into speech.
Gərçi qaibdir vücudum hər nəzərdən daima
Gör nə nazir, gör nə mənzər, gör nə mənzur
olmuşam.
If we pay attention to the selection and
arrangement of words, the linguistic term is not used in
this verse. However, the poet's scientific thinking has
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shown its activity in the poetic expression of thought,
that is, the interpretation of the interpretation of the
verse shows that different words from the same root
take different forms.
Although his existence is hidden from view, I have
been in control, visible and under consideration.
The poet’s selection of such words by philological
thinking and writing them into poetry applies not only
to Arabic dictionaries, but also to words in Persian and
Azerbaijani.
One of the main features of Nasimi’s language
style is the comparison of foreign words with the words
of the mother tongue, emphasizing that they are close
and have opposite meanings.
Nasimi’s works in his native language also use the
words “lisan” and “zaban” meaning “language”, which
means a means of thought and communication.
Mən nəqşü xəyalü xəttü xaləm,
Mən hərfü lisan, lisan mənəm, mən!
In this verse, which has a philosophical content,
“pattern” (image), “line points”, (beautiful glass) visible; “Imagination” is an invisible, invisible letter –
“written, written” - language, “I” - is presented as “me”
of the pen hibin, holding it equal to each other, opening
the content of the word:
Hüsnün vərəqi lisana gəldi,
Yetmiş iki tərcümanə gəldi.
From a religious point of view, the phrase
“seventy-two translators” is used as a sign of the
existence of seventy-two languages in the world, the
beauty of beauty means “I am beautiful” and the poetic
meaning of the verse is explained as “your beauty
speaks seventy-two languages”. Beauty itself is a
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language, and all nations understand it with a wordless,
unexplained look.
The views of prominent philologist, academician
H. Arasli on the appreciation of Nasimi’s work are also
noteworthy. “Nasimi’s views on language and methods
of language use show that the poet set himself the goal
of striving for the potential poetic potential of the
Azerbaijani language, to voice the Azerbaijani
language in the position of cultural poetry of the time,
to prove its power and achieved it with great success.
This was due to the fact that he ignored a number of
Arabic and Persian words used in the Azerbaijani
language and used real Azerbaijani words instead of
them, or used Azerbaijani words in the same sense as a
number of Arabic-Persian words” [1].
Nasimi, who points out the social significance of
the language in his works, considers the language as
one of the main features of the people, and raises the
issue of the mother tongue and foreign languages,
especially because of his conscious attitude to the
mother tongue, confirms that he is a great citizen poet.
Nasimi has played an unprecedented role in the history
of the development of our literary language.
References
1. Araslı H. İmadəddin Nəsimi. Bakı,
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1972, 75 s.
2. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi
[Mətn]: [monoqrafiya] /[kol. müəl.: İ. Həbibbəyli [və
b.] (baş red.)]; elmi red. F. Əzizova; məs. red. A.
Bağırlı; AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İntu. Bakı: Elm, 2019. 397 s.

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В НОМИНАЦИИ РАСТЕНИЙ
Ягумова Н.Ш.,
доцент кафедры английской филологии,
Адыгейский государственный университет,
кандидат филологических наук
Берестнева А.В.
старший преподаватель кафедры английской филологии,
Адыгейский государственный университет,
кандидат филологических наук
PRECEDENT PHENOMENA IN NOMINATION OF PLANTS
Уagumova N.,
Assistant professor of the Department of English Philology,
Adyghe State University, Candidate of Philology
Berestneva A.
Senior Lecturer of the Department of English Philology,
Adyghe State University, Candidate of Philology
Аннотация
В процессах номинации фитонимов частотными являются персональные мотиваторы. Применение
прецедентного имени как мотиватора является признаком особого типа мотивации, называемого прецедентным. Иногда прецедентный оним недостаточен в своей вербальной форме для репрезентации прецедентной когнитивной структуры и ситуации, он требует распространения через визуальные произведения,
окружающую предметную среду, устное народное творчество.
Abstract
In the processes of nomination of phytonyms, personal motivators are frequently used. The use of a precedent
name as a motivator is a special type of motivation which is called precedent. Sometimes the precedent onym is
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insufficient in its verbal form to represent the precedent cognitive structure and situation; it requires dissemination
through visual works, the surrounding objective environment, and oral folk art.
Ключевые слова: прецедентные феномены, лингвокультурема, когнитивная база, инвариант восприятия, процесс номинации, типы мотивации, фитоним, персональные мотиваторы.
Keywords: precedent phenomena, linguoculturema, cognitive base, invariant of perception, nomination process, types of motivation, phytonym, personal motivators.
Precedent phenomena refer to cultural and linguistic competence, the components of which form the linguocultural field. Linguoculturema, as minimum cultural mark of it, combines form, linguistic meaning and
cultural sense. It is not a linguistic system unit, but only
a basic term that serves to designate a verbalization of
cultural content. The expression of linguoculturema
can correspond to a lexeme, phrase, and text. The content of it is cultural information – a set of culturally
marked knowledge and ideas that exists within certain
linguistic culture [1, p. 34-35].
Precedent phenomena, as one of the types of linguoculturema, V.Krasnykh classifies as national precedent, social precedent and universal precedent units [2,
p. 50-51]. Within the framework of his hypothesis,
D.Gudkov insists on the existence of a cognitive base
of the linguocultural community, which is formed by
the invariants of real and possible ideas about certain
phenomena that are preserved in a reduced form [3, с.
34-37].
There are various classifications of precedent phenomena that are available in modern linguistics because
the consideration of their nature is rather contradictory.
According to the classification of V.Krasnykh, to the
types of precedent phenomena we may refer the name
(the proper name of a famous person, a character in a
literary work, an artifact, that is something “associated
with a well-known text or with a precedent situation”);
the situation (a significant event that actually happened
in the life of an ethnos and civilization, “its sign may be
a precedent name, or a precedent statement or an unprecedented phenomenon”). She also mentions the text
(a well-known literary work, actualized in other texts,
the use of which is controlled by the core of intertextuality) and expressions, considered a complete and selfcontained unit, a complex sign, the sum of values of
which is not equal to its meaning, the cognitive base of
which is precisely the precedent statement; it is repeatedly reproduced in the speech of members of the comunity [2, p. 47-48].
At the representative level, precedence is always
represented by a situation or a set of situations. The type
of such a situation is of a different nature: if the event
actually happened, it is a real precedent situation; if the
event is fictional, it must be qualified as being modeled
by collective or individual consciousness. Depending
on the rationality / irrationality of the latter, the precedent situation can be rational or mythologized. The
cognitive aspect of precedence is a typical conceptual
structure of mental representation; its verbal aspect is a
word, often an onym, a phrase, a predicative expression, a text fragment and a complete text. V.Krasnykh
notes that the precedent text and the situation "are
stored in the cognitive base in the form of perceptual
invariants and can be verbalized if necessary" [2, p. 49].

That is why the text and situation are among the verbalized precedent phenomena.
V.Krasnykh proposes to refer to precedent phenomena, that can exist outside the verbal forms, paralinguistic means of communication (gestures, facial expressions, body movements), which are constantly reproduced in process of communication. Ethnoculturally
marked works of art and folk crafts are also considered
non-verbal precedent phenomena.
This creates significant difficulties for describing
and qualifying the phenomenon of precedent, especially in cases of a combination of verbal and non-verbal means. V.Krasnykh notes that in a number of cases,
the nomination of a precedent situation is particularly
difficult [2, p. 66]. Sometimes such clarifications have
the character of notes, comments, set-in structures.
Yu.Karaulov was the first to analyse this type of
phenomena when he mention “a text well known to the
individual and the linguocultural community, the reference to which repeatedly occurs in the discourse of a
certain linguistic personality” [4, p. 67], that is, proper
names, titles of works, their authors and quotations
from them may be precedent for a researcher. The term
"precedent text" can have a double meaning if we consider the text as a symbolic cultural product and as a
means of linguistic fixation of precedent phenomena.
In the first sense, the text is presented in the form
of a text concept - a reduced content, which V.
Krasnykh calls the invariant of perception. An appeal
to such a text is carried out by means of associated precedent statements or names, which become symbols of
the whole text [2, p. 68-69, 132]. The precedent text in
this sense creates a “precedent field”, the elements of
which are used in the secondary (generated) text as “a
mean of cognitive-emotive and axiological focusing of
the semantic mass” of the primary (precedent) text [5,
p. 104].
The use of a precedent name as a motivator in the
process of nomination is a special type of motivation.
The activation of such connections is caused either by
the awareness of the objective features of the designated object, or by their associative, evaluative, paradoxical perception of the nominees [6, p. 153-180].
The typology of motivational relationships is
based on the matrix principle containing three parameters. Depending on the first parameter (the status of the
projection) the following types of motivation are distinguished: 1) propositional, when signs-motivators are
used in direct meanings, fixing relatively true and consistent information about the denotation in the onomasiological structure; 2) associative, which is characterized by the choice of motivators of metaphorical status
based on connections by analogy with other conceptual
areas of knowledge; 3) modus, based on the assessment
by native speakers of the motivator in correlation with
the mental functions of sensations, feelings, archetypes
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of the unconscious; 4) mixed, which combines motivators denoting fragments of the denotatum structure of
different status; 5) concept-integrational, when a new
sign and its concept are formed on the basis of the combination of two concepts and their signs.
Motivation is opposed to pseudo-motivation, characterized by a purely formal choice of motivators, provided neither semantically nor cognitively. According
to the second parameter (the rationality and irrationality
of knowledge about the denoter), we can distinguish rational and mythologeme motivation. Mythologeme motivation is characterized by the choice of motivators
with an uncritically perceived content. It is stronger for
an ethnos and an individual than rational, since it is
based on a force that is capable of resisting any facts faith. Signs of the irrational are primarily considered
"axiomatic and unverified, simplified vision of reality,
simplified causal interpretation of events" [7, p. 135136].
Precedent motivation stands out as the third parameter of classification (the cultural significance of
the motivator for a certain ethnic community) and is opposed to unprecedented phenomena. We find it interesting to investigate the precedent motivation for creating phytonyms. In the processes of nomination precedent motivators of different informative status are
explicated. Temporal motivators indicate the time of
events relevant in the people's life (e.g., Rus. декабрист – Lat. Schlumbergera, Eng. Lenten rose – Lat.
Helleborus orientalis). Quite common and regular are
personal motivators, which include: 1) names or most
often surnames of real outstanding personalities, writers, musicians, politicians, scientists, military, folk heroes, etc. (e.g., Eng. dahlia, georgina – Lat. Dahlia,
wisteria – Lat. Wisteria sinensis); 2) the names of fictional persons, more often characters of oral folk art or
works of art (e.g., Lat. Ginkgoites weatherwaxiae, G.
nannyoggiae и G. Garlickianus were named after the
witches - the characters of Terry Pratchett: Granny
Weatherwax, Nanny Ogg и Magrat Garlick); 3) the
names of anthropomorphic mythological creatures of
paganism ( e.g., Lat. Agave – Rus. агава (Agave - the
heroine of the Greek mythology); Eng. Venus mallow,
Venus’s slipper – Rus.башмачок мелкоцветковый –
Lat. Cypripedium parviflorum; рус. джузгун Голова
Медузы – Lat. Calligonum caput medusae; Eng. devil's-tangue – Lat. Amorphophallus rivieri); 4) the
names of Christian saints (Eng. Judas' bag – Lat. Adansonia digitata).
There is a numerous group of phytonyms motivated by theological onomes in English: Jew's thorn –
Lat. African unabi; Judas’ bag- Lat. Adansonia digitata,
St. Martin's herb – Lat. Alstroemeria ligtu, Krishna's
cup – Lat. Ficus benghalensis, Jesuit's drop's – Lat. Myroxylon balsamum, St. Mary lily – Lat. Lilum candidum. We can say that phytonyms in a concise form
reflect an image or a biblical (mythological) plot associated with the used onym. Thus, an unusual form of
the leaves was marked in the English names of the plant
Ficus benghalensis – Krishna's cup, Krishna's butter
cup, Krishna tree, Krishna fig. It is remarkable, that an
adult funnel-shaped leaf of a plant can contain a glass
of liquid. One legend tells, God Krishna gave the shape
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to the leaves by rolling a ficus leaf into a goblet when
he wanted to drink.
Quite often the precedent names of saints and
mythological images are used as an indicator of high
quality plants, which received their names for medicinal properties. For example, St. John's grass (Lat. Hypericum perforatum) is a plant that has been used in traditional European medicine as far as ancient Greeks.
The name St.Jonn's wort apparently refers to John the
Baptist, as the plant blooms around the time of the feast
of St.John the Baptist in late June and most often used
for a variety of conditions, including kidney and lung
ailments, insomnia, depression, and to aid wound healing.
The most frequent precedent onym of biblical mythology is the name of the Virgin Mary. Useful, medicinal plants are usually associated with the image of the
Mother of God: Rus. Марьин корень, Марья Коревна
– Lat. Paeonia delavayi. This plant contains flavonoids,
essential oil, tannins, sterols, saponins, gallic and salicylic acids which are used in folk medicine.
Some names of such phytonyms may be connected
with religious holiday. Thus, the scientific name of the
phytomym Senecio jacobaea and its vernacular names
in different languages (Eng. St. James wort; рус. крестовник Якова) are referred to the plant flowering
around St. James' day (25th July).
According to V.M. Rogzin, the modern subject environment, individual objects, as well as visual works
(design, graphics and art) act as linguistic messages addressed to a person, and he must be able to read and
understand them [8; 13]. Thus, we can note the fact that
the formation of the name of the phytonym was influenced by the visual image, according to which “the
Mother of God and the saints are often represented on
religious images with plants symbolizing certain traits
valued by the church” [9; 121]. For example, white lilies have always been considered a symbol of purity and
immaculacy, that is why the flowers can be seen near
images of the Virgin Mary (Rus. Лилия белоснежная,
лилия Мадоны - Lat. Lilium candidum). While the
white lily became known as the lily of the Madonna,
the red one became the symbol of the blossoming staff
of Saint Joseph (Rus. лелия превосходная, жезл
Св.Иосифа – Eng. St.Joseph's baton – Lat. Laelia superbiens). In this case, we can say that precedent visual
phenomena become a powerful tool for influencing the
consciousness of recipients.
Sometimes the basis of the plant name is a precedent etiological legend that explains the use of a phytonym for a specific purpose. For example, in different
languages we can find such phytonymic phrases as «the
Virgin's tears», that may refer to different plants, which
have the common distinctive feature of droplets on the
leaves or stem (Rus. плакун-трава – lat. Lythrum salicaria) or may have similar fruits in the shape of tears
(Rus. Иовлевы слезы, богородицыны слезки - lat.
Coix lacryma-jobi). The name is based on the precedent
text about the tears of Mary, who cried for Jesus during
his torment [10; 271].
We support the point of view that a precedent text
is a verbal precedent phenomenon that is preserved in

28
the cognitive base as an invariant of perception. The appeal to the precedent text occurs as a result of the use
of its well-known fragments or proper names. Before
getting the status of precedent, the text goes through a
certain perception algorithm, it involves dividing the
characteristics of the text into significant / insignificant
and fixing the former while ignoring the others [2, p.
68-72].
To sum up the presented material, it should be
noted that in nominative processes the signs of precedent phenomena perform aesthetic, pragmatic functions, and also broadcast the culture of the people. Precedent phenomena create a certain system of values that
regulate the social behavior of representatives of a particular national-linguocultural community, condemning or approving certain stereotypes.
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Аннотация
В статье рассматривается этнокультурный аспект русских и английских пословиц и поговорок, отражающих ключевые качества представителей культуры.
Abstract
The article discusses the ethnocultural aspect of Russian and English proverbs and sayings that reflect the key
qualities of cultural representatives.
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Известный немецкий языковед В. Гумбольдт
указывал на важность понятия «дух народа», который, по мнению ученого, представляет собой комплекс интеллектуальных ценностей и всю совокупность проявлений культуры народа, его духовное
своеобразие; и язык каждого отдельного народа является результатом деятельности этого духа [6].
Язык придаёт звуковую форму мысли индивида,
которая формируется во взаимодействии с окружающим миром[6,c.104]. Между языком и его носителями существует тесная связь. Всех индивидов, говорящих на одном и том же языке, объединяют два
фактора:
1) Пространственный (территориальная и
географическая общность носителей языка);

2) Временной, представляющий собой непрерывность и последовательность поколений, связанной с традициями и влиянием предков на современных представителей нации [2, с. 76].
Влияние пространственного фактора прослеживается в упоминании тех предметов или явлений
в речи, которые являются частью среды обитания
носителей языка [11, с.271], например, василек в белорусской и русской культурах, олеандр в турецкой. Одним из проявлений непрерывности и последовательности поколений является использование
пословиц и поговорок в речи. Пословица представляет собой изречение в виде грамматически законченного предложения, в котором выражена народ-
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ная мудрость в поучительной форме [3,c.246].Поговорка – краткое высказывание, имеющее буквальное или образное значение (например, хоть шаром
покати) [там же, с.506]. Любая пословица утверждает нечто, проверенное на опыте, указывая на законы общественной жизни: трудовая денежка всех
кормит, кто не с нами, тот против нас[10, с.11].
В пословице утверждается что-либо, исходя из знания природы человека, особенностей его характера:
мягко стелет, да жестко спать[10,c.12].
Особый интерес представляют собой различия
во внутренней форме слов языков. Внутренняя
форма указывает на причину, по которой определенное значение оказалось выраженным именно
данным сочетанием звуков. Один и тот же предмет
в разных языках может быть назван на основе выделения разных признаков и иметь положительную
или отрицательную коннотацию [12, c.85].
Большой интерес представляют пословицы и
поговорки, выражающие степень качества. Под качеством понимается взаимосвязанная совокупность
свойств и отношений предметов, явлений, процессов, которая отличает их от других предметов, явлений, процессов и делает их теми, что они есть [1].
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Важным компонентом значения для выявления
ключевых концептов в пословицах и поговорках,
выражающих степень качества, является оценка.
Вербальная оценка представляет собой высказывание о ценностях как предметах интереса, желания,
стремления и пр. [7, с.12].
Для выявления таких категорий как смелость,
хозяйственность, лень и др. было проанализировано 178 пословиц и поговорок в русском языке и
164 в английском. Отобранный материал включает
в себя пословицы и поговорки, выражающие низшую или высшую степень качества, т.е. две крайние точки интенсификации качества на условной
оценочной шкале [4,с.48-49].Проанализированный
материал позволяет выделить такие категории описываемых качеств как черты характера, внешний
вид, трудоспособность, отношение к выполняемой
работе, физические данные, пагубные привычки,
интеллектуальные способности и т.д. Иными словами, пословицы и поговорки, выражающие степень качества, позволяют выделить ключевые концепты культуры.

Таблица № 1.
Русские пословицы и поговорки, выражающие степень качества
Описываемое качество
Пословицы и поговорки
Хозяйственность/
бесхозяй- Хорошему хозяину день мал, кто запаслив, тот и счастлив, запаслиственность/ отношение к выпол- вый лучше богатого, семеро ворот- все на огород, портной Данило,
няемой работе
что шьёт, то гнило, ножницы прямые, да руки кривые, тяп-ляп – и
клетка, волк – не пастух, а козел не огородник[9].
Лень
Лени лень и за ложку взяться, день работал, два больной, на четвертый выходной! Работать – мальчик, а есть – мужичок! как птица живет: не сеет, не жнет, небо копчу, да землю топчу[9].
Болтливость
На словах, как на гуслях, на деле, как на балалайке, языком бы все
сделал, словами туда сюда, а делом- никуда, язык болтает, а голова
ничего не знает[10].
Внешний вид человека
Как из орешка ядрышко, коса- девичья краса, один глаз – на Кавказ,
другой – на Воронеж, снаружи мил, внутри гнил, Красавица! Все собаки бросаются, а кони накарчь падают, хорош, как свинья в
дождь[9]!
Внутренний мир/ сущность че- Осанка львиная, да ум куриный, семь пятниц на неделе, ко всякой
ловека
бочке затычка, метил в цель, а попал в пень, суется в волки, а хвост
собачий[9].
Ум/ глупость
Борода с ворота, а ум с калитку, поет, что соловушка, да пуста головушка, в одно ухо влетает, в другое вылетает, как слепой о красках
рассуждает[9].
Смелость/ трусость
Море перескочит, пяток не намочит, два гриба на ложку (смелый),
сердце соколье, а храбрость воронья[10].
Злоба/ лицемерие
Глянет – лес повянет, рад в ложке утопить, на языке – медок, на уме
– ледок, с тобой водиться, что в крапиву садиться[9].
Хвастовство/ тщеславие
Курицу не поймал, а уже ощипал, наделала синица славы, а моря не
зажгла[9].
Гостеприимство
Веревочки крутые, а хозяева скупые, селедками кормили, а пить не
давали[9].
Тематически русские пословицы и поговорки, выражающие степень качества, представлены в диаграмме
№1.
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Диаграмма №2.
Самая большая тематическая группа среди
проанализированных пословиц и поговорок русского языка – внешний вид человека (красота, безобразность, опрятность, неопрятность) и составляет 22 % от общего количества. В рассмотренных
примерах достаточно часто внешность человека
сравнивается с птицами: брови соболиные, очи соколиные, сам орел, видом сокол, а голосом ворона,
как ни бодрись ворона, а до сокола далеко. Вторая
большая тематическая группа (17%) –лень: работать — и волос не встряхнется, а есть — чуть голова с плеч не сорвется. Подобные пословицы
представляют собой либо описание действий человека, обладающим таким качеством: землю топтать, небо коптить, праздник каждый день, лень
за ложку взяться; либо сравнение с животными:
оттого кот и гладок — поел, да и набок, как птица
живет: не сеет, не жнет. Тематическая категория
«Ум/ Глупость» составляет 14% . Достаточно широко для описания чьей-либо глупости используются пословицы и поговорки, подчеркивающие
возраст человека, либо хорошие физические данные, но при этом полное отсутствие ума: вырос в
лесину, а сам дубина, борода с ворота, а ум с калитку, борода длинна, да не к уму она. Отсутствие

ума у человека сравнивается с песней соловья или
с умом тетерева – поет, что соловушка, да пуста
головушка, видом орел, а умом тетерев, умный человек сравнивается с вороном – ворон старый не
каркнет даром. Категория «Хозяйственность» составляет 11% . Для представителя русской культуры, основываясь на пословицах и поговорках, относящихся к вышеупомянутой категории, хозяйственный человек – это запасливый хозяин, у
которого так много дел, что не хватит и дня. Храброго человека(9%) в русских пословицах и поговорках сравнивают с соколом или указывают на его
смелые поступки. О трусливом человеке говорят:
сердце соколье, а храбрость воронья. О болтливом
человеке (6%) говорят, что он мастер отливать
пули, у него два языка, и он вертит языком, что корова хвостом, с ним нельзя делиться своими секретами. Тема лицемерия составляет 4 % от общего
числа пословиц и поговорок, выражающих степень
качества: богу молится, а с чертом водится, летел
как ангел, а упал как черт, сорная трава хорошо
растет. О негостеприимном хозяине или хозяйке
(4%) говорят – звал на честь, а посадил на печь.
Хвастовство, жадность и пьянство занимают 3% и
2% соответственно.
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Таблица №2.

Английские пословицы и поговорки, выражающие степень качества
Описываемое качество
Пословицы и поговорки
Ум/глупость
Little wit in the head makes much work for the feet ‘ дурная голова ногам
покоя не дает’, keen eyes are small gain in the head without brain ‘ безмозглой голове и зоркие глаза не помогут’, big head and little wit ‘ большая
голова, да мало ума’, hе has a head and so has a pin ‘ у него есть голова, и
у булавки тоже’/ ‘ глуп как пробка’,he is no conjurer ‘он не фокусник/
звезд с неба не хватает’, Не will never set the Thames on fire ‘Темзы ему
никогда не поджечь / Он пороху не выдумает’[8];
Болтливость
You've a tongue that would clip cloth ‘твой язык и ткань разрежет/ злые
языки — острый меч’, who knows most, speaks least ‘ кто много знает,
мало говорит’ [5];
Храбрость
A cock is valiant on his own dunghill ‘ легко быть храбрым в своем доме/
петух храбр на своей навозной куче’, fortune favours the brave ‘ судьба
покровительствует храбрым[5]’,
Чистоплотность
Cleanliness is next to goduness ‘ чистота физическая- залог чистоты духовной’[5],
Слабость/ робость
God tempers the wind to the shorn lamb ‘ Бог умеряет ветер для стриженого ягненка/ судьба покровительствует слабым’, faint heart never won
fair lady ‘ робкое сердце никогда еще не завоевало прекрасной женщины’[8];
Доброта
Kind hearts are more than coronets ‘ добрые сердца значат больше, чем
короны’[5];
Честность
Honesty is the best policy’ честность- лучшая политика’;
Трудолюбие
Jack of all trades is master of none ‘ мастер на все руки, не владеет хорошо
ни одним ремеслом’[5];
Гордыня
Pride goes before a fall ‘ гордыня предшествует падению’[5];
Лень
A cat in gloves catches no mice ‘кот в перчатках не поймает мышки’, The
cat would eat fish, but would not wet her feet ‘лакома кошка до рыбки, да
лапки мочить не хочет’[5].
Терпеливость
Patience is a virtue ‘ терпение- это добродетель’;
Пунктуальность
Punctuality is the politeness of princes ‘пунктуальность- вежливость принцев, punctuality is the soul of business ‘пунктуальность- душа бизнеса’[5].

Диаграмма №2.
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женого ягненка/ судьба покровительствует слабым’. Категория « Лень» представлена 10%. Как и
в русских пословицах и поговорках, в примерах,
описывающих ленивого человека, в английском
языке достаточно часто встречается сравнение с котом: a cat in gloves catches no mice ‘ кошка в перчатках не поймает мышей’, the cat would eat fish, but
would not wet her feet ‘лакома кошка до рыбки, да
лапки мочить не хочет’. Особый интерес представляет собой пословица long and lazy, little and loud;
fat and fulsome, pretty and proud ‘ высокий и ленивый, низкорослый и громкий; толстый и льстивый,
красивый и гордый’. Пример иллюстрирует взаимосвязь между внешним видом человека и его качествами.
Таблица №3.
Образы и сравнения, используемые в русских и английских пословицах и поговорках, для описания степени качества
Образы и сравнения, используемые для описания степени качества, в пословицах и поговорках
Качество
Русский язык
Английский язык
Кот, лежачий камень, беззаботная птица, швец, жнец, в дуду Кот, высокий рост, сон, отсутствие от1) Лень
игрец, гусли, балалайка, празд- дыха, овца.
ник, высокий рост.
2) Ум
Богатство, бесценность, ворон
Молчаливость, мастерская дьявола.
Тетерев, соловей, бабий ум, высо- Большая голова, не фокусник, борода,
кий рост, лысина, язык без ко- высокий рост, старый дурак, правда,
3) Глупость
стей, борода, нет покоя ногам, со- нет покоя ногам, пустая бочка, свиное
ловей.
ухо.
4) Смелость/храбрость Сокол, грибы на ложке
Петух, собака
5) Красота
Соболь, сокол, орел,
Рекомендательное письмо
Лицо полюбит только мать, остановив6) Безобразность
Свинья, старый осел, ворона
шиеся часы, баран, переодетый ягненком, смертный грех

Наиболее широко среди пословиц и поговорок
в английском языке тематически представлена категория «Ум/ глупость»(27%). Как и в русских пословицах и поговорках, акцент делается на наличие
внушительных физических данных, возраст человека, и при этом отсутствие ума: big head and little
wit ‘ большая голова, да мало ума’. Глупость высмеивается: a tattler is worse than a thief ‘ глупость хуже
воровства’. 15 % составляет категория « Внешний
вид»: better one eyed than stone- blind ‘лучше одноглазый, чем совершенно слепой’, a fair face may
hide a foul soul ‘ личиком гладок, а душою гадок’.
Храбрость (14%) поощряется, а слабость (1%) вызывает нейтральное отношение: God tempers the
wind to the shorn lamb ‘Бог умеряет ветер для стри-

Среди проанализированных пословиц и поговорок, выражающих степень качества, в английском и русском языках выделяются некоторые общие качества, что было проиллюстрировано в таблице №3. Несмотря на то, что эти качества
являются значимыми и вызывают интерес у каждой
из наций, их внутренние формы различны. Например, в английском языке для описания ленивого человека в пословицах и поговорках, его могут сравнивать с овцой, делать акцент на том, что у ленивого человека много неотложных дел, по
сравнению с другими делами. В русской культуре
такого человека сравнивают с лежачим камнем и
беззаботной птицей, которая не сеет и не жнет. В
русском и английском языке есть ряд элементов,
которые совпадают, при описании лени: кот, высокий рост. Высокий рост, на основе проанализированных пословицах и поговорках, также считается
показателем того, что человек, как правило, не обладает умом: ‘ вымахал с лесину, а ум с дубину’.
Проанализированные пословицы и поговорки
позволяют сказать о том, что для русской культуры
ключевыми качествами являются хозяйственность,
трудолюбие, смелость и гостеприимство. Трусость,
болтливость, лень и тщеславие высмеиваются.
Представитель русской культуры – это запасливый

гостеприимный хозяин. Представитель английской
культуры отличается чистоплотностью, пунктуальностью и терпеливостью. Смелость, доброта и честность поощряются, гордыня, тщеславие и лень высмеиваются.
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Аннотация
В статье анализируется понятие «гастрономия», рассматриваются концепции понятия «гастрономия»
на базе словарей различного типа. Описываются различия в понимании данного понятия в двух лингвокультурах.
Abstract
This article deals with analyzing the concept of gastronomy and concepts of the notion of gastronomy. These
two notions are consider on the basis on dictionaries of varies types. The difference in the understanding of this
concept in two linguistic cultures is described.
Ключевые слова: гастрономия, гурманство, кулинарное искусство.
Keywords: gastronomy, gourmandize, culinary art.
Объектом статьи является лингвокультурное
пространство франкофонной сферы «гастрономия», вербализующееся в языке при помощи лексем, синонимов, паремии и фразеологии. Цель исследования состоит в выявлении механизма номинации в восприятии французами гастрономической
реальности. Материалом статьи явились 500 единиц фразеологизмов.
Французская нация неотделима от культуры
питания, по крайней мере, начиная со времен Людовика XIV, который содержал возле себя огромное
количество поварской братии и практически ввел
моду на гастрономические изыски не только при
своем дворе, но и на парижских улицах.
Кулинарное достояние Франции зиждется,
прежде всего, на богатом разнообразии продуктов
местного сельскохозяйственного производства, что
отражает калейдоскоп территориальной идентичности страны. Действительность такова, что по своему географическому положению, климатическим
особенностям и геологическим характеристикам
Франция предоставляет широкие возможности для
производства разнообразнейших продуктов питания.

Во французском языке понятие «гастрономия»
выражается лексемой “gastronomie”. Первоисточник греческое - gastronomia – «искусство приготовления пищи (от gastor – «желудок», «пища», «еда»).
Исследуя данные, представленные в словарях
французского языка, можно выделить три значения
понятия “gastronomie”: 1) гастрономия – искусство
хорошей еды; 2) знания, связанные с кухней, последовательностью блюд; 3) набор условий, которые
характерны для хорошей пищи. С целью отобразить все эти значения, обращаемся к синонимическому словарю, но мы не находим полной тождественности на уровне его языковой репрезентации:
Alimentation (питание), art culinaire (кулинарное искусство), chere (хорошая еда), (пища), cuisine
(кухня), gastrologie (гастрология), gourmandise (лакомство), table (стол).
Анализируя словарные статьи по термину «гастрономия», представленные в нескольких словарях русского языка, выделяем тоже три значения: 1)
продукты; 2) продуктовый магазин (отдел магазина), 3) особенный, утонченный вкус в еде, понимание кулинарных тонкостей (помечено как устаревшее). Отсюда можно сделать вывод о том, что в

34
этих языках считать данные концепты тождественными невозможно.
Рождение гастрономии совпадает с периодом
Великой французской революции. Впервые термин
«gastronomie» появился в поэме Жозефа Бершу в
1801 году. Данный термин прижился в языке и
позже появились дериваты «gastronome» и
«gastronomique». Но главным событием в истории
гастрономии стал выпуск «Альманаха Гурманов»
(Almanach des Gourmands) А. Гримо де Ла Реньер в
1803 году. «Альманах Гурманов» - книга о еде. Но
это не сборник рецептов, а скорее путешествие во
времени. Именно в это время открываются первые
кулинарные школы. Публикуется множество трудов, происходит различение наслаждения от пищи
и наслаждения от застолья. «Первое предполагает
голод, а второе – совокупность места, предметов и
людей, которые сопровождают пищу» (Escoffier).
В этой связи считаем уместным привести высказывание знаменитого французского писателя Ги
де Мопаcсана: “De toutes les passions la seule vraiment respectable me parait etre la gourmandise” – Из
всех страстей мне действительно кажется достойной уважения страсть к гурманству (перевод наш).
При проведении опроса общественно мнения,
77 % опрошенных французов ответили, что нигде в
мире не едят так вкусно, как во Франции, а 30 % что для них гастрономия одно из самых больших
жизненных удовольствий.
Как известно, в познавательно-коммуникативной деятельности человека «ословливанию» или
лексикализации, то есть созданию специальных
наименований (однословных или фразеологических), подвергаются те фрагменты действительности, которые представляются говорящему сообществу важными, наиболее значимыми с точки зрения
практической деятельности.
Существование лингвоспецифичных обозначений для особых видов «вещей» (видимых и осязаемых, таких как пища) – это нечто такое, о чем
обычно знают даже обыкновенные, одноязычные
люди. Имеется весьма тесная связь между жизнью
общества и лексикой языка, на котором оно говорит. Очевидным примером из видимой, материальной, сферы может служить пища. Не случайно то,
что во французском языке есть особые слова типа
“amuse-gueule”, которым трудно найти эквивалент
в русском языке. Вероятно, не существует того, что
этим словом называется, а французское слово великолепно передает характер и назначение этого «явления»: «забава для глотки». Это маленькие кулинарные фантазии, выпеченные из песочного, слоеного, заварного теста, в сочетании с разными
добавками солеными и сладкими, малюсенькие бутерброды, воздушный рис и прочие “забавы”. Их
калорийность невелика, но отправляя в рот понемногу, одну за другой эти забавы, мы растягиваем
процесс еды и обманываем желудок ощущением
насыщения (поскольку, как известно, он посылает
в мозг сигнал о насыщении через 15 минут после
начала еды), не говоря уже о том, насколько необременителен для кармана хозяев подобный
прием.
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Во французском языке существует также термин “métiers de bouche”(букв. ‘ремесла для рта’),
который очень трудно точно перевести на другие
языки. Примерными эквивалентами могут быть
словосочетания «гастрономические ремесла» или
«профессии общественного питания», но они лишь
частично отражают специфику французского
набора профессий, обслуживающих весь комплекс
кулинарно-гастрономической области деятельности в современной Франции. Очевидно, что такие
слова могут нам рассказать нечто интересное об
обычаях народа, связанных с пищей и питьем.
При погружении в мир пищевых знаков, полных национальной любви и уважения французского этноса, можно четко обозначить пищевые
предпочтения этой нации. Характеризуя детали
французской кухни, особо выделим использование
вина: оно сопровождает трапезы, как верный рыцарь свою даму, а кроме того является составным
элементом многих блюд.
В связи с этим фактом отметим, что пословица:
“A petit manger bien boire”- «Когда нечего есть, надо
хотя бы хорошенько выпить» (у русских – «Нет
хлеба – ешь печенье»), как нельзя лучше трактует
возможность полноценной замены у французов одних знаков гастрономической культуры другими.
Хотя многое зависит от традиций и вкусов, но,
как правило, во время обеда французы пьют сухое
вино, часто разбавляя его водой. Правда разбавляют только дешевые столовые вина и ни в коем
случае “гранд марк”. Подобрать вино к соответствующему блюду - это целое искусство.
Почему же так разнообразна, вкусна и привлекательна французская кухня? Объяснить это, по-видимому, можно общеизвестной истиной: еде французы отводят в жизни чрезвычайно важное место.
Поговорка “ Война войной, а обед по расписанию ”
как нельзя точно выражает отношение французов к
принятию пищи. Эту поговорку придумали не
французы, а прусский король Фридрих Вильгельм I
из династии Гогенцоллернов, современник Петра I .
С другой стороны, некоторым французским
блюдам явно не хватает изысканности; мало того,
французам вообще свойственно настолько полное
отсутствие брезгливости, что это может показаться
порой просто отталкивающим. Они, например, не
только едят любые части тела животного, но и не
считают нужным хотя бы скрыть, какая именно это
часть тела. Англичане и американцы перемалывают
в мощных мясорубках копыта, гениталии, мозги,
хвосты и уши коров, свиней, и овец, превращая все
это в некую неопределенную массу, продукция из
которой впоследствии может называться “бургер’’,
или “свиная тушенка”, или “свиные потроха”, или
“ланчен мит”. Французы называют свиные ножки
(с копытцами) именно “свиными ножками” и запросто выкладывают их на блюдо рядом с прочими,
в том числе и деликатесными, изделиями из свинины.
Бородатые шуточки по поводу особой любви
французов к улиткам, лягушачьим окорочкам и чесноку совершенно лишены смысла. Французы прекрасно умеют все это готовить, сервировать и есть.
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Возможно, при виде живых улиток у вас и возникнет неприятное ощущение под ложечкой, но растопленное масло, которым они будут политы, будет
наверняка лучшим в мире. Лягушачьи окорочка
вполне могут показаться не слишком питательными, но выглядеть на блюде они будут чрезвычайно аппетитно.
Порядок подачи блюд несколько отличается от
того, к которому привыкли русские. В отличие от
них, у французов суп занимает все меньшее место в
ряду традиционных блюд. Отметим, что французы
едят супы вечером. Как правило, это либо бульоны
или консоме, либо супы-пюре, которые так хороши
для пищеварения, но так непривычны для русского
гурмана. Однако если вам подают суп вечером на
торжественном приеме – не надо удивляться, во
Франции это вовсе не редкость, хотя и непременное
условие. Обед может начинаться с холодной закуски. В этом случае не видно разницы между русским столом. Она возможна в вариантах: дыню
например, подают перед горячим блюдом, а не на
десерт, как это принято у нас, а сыр, наоборот почти
в самом конце трапезы, перед десертом. Сыр делают во Франции в форме небольших головок, поэтому и нарезают его в отличие от российских традиций треугольными кусочками.
Хотелось бы также обратить внимание на такую парадоксальную деталь как, при всем культе
еды, существующем во Франции, французы не забывают считать калории.
Во французском языке даже есть пословица:
«Своими зубами мы роем себе могилу» (creuser sa
fosse avec ses dents). Рассчитывать выбор менее калорийных продуктов им помогает врач, “женская
пресса” и реклама, предлагающая наперебой различные продукты с пониженным содержанием калорий. Заботой о меньшем потреблении калорий
можно объяснить распространение разных способов приготовления мяса и рыбы без использования
жиров, в частности – жарение на гриле, вертеле или
сковородках с небольшим количеством жира.
Очень часто используется “водяная баня”, приготовление на пару и варка в воде.
И наконец, следует отметить такое явление,
связанное одновременно и с соображениями рационального питания, и с одной чертой национального французского характера, которую обычно квалифицируют как экономность.
Общеизвестно, что существуют различные
обычаи и общественные установления, у которых
есть обозначение в каком-то одном языке, но нет в
других языках. Отметим, что очень важно, что то,
что относится к материальной культуре и к общественным ритуалам и установлениям, относится
также и к ценностям, идеалам и установкам людей
и к тому, как они думают о мире и о своей жизни в
этом мире.
Рассмотрим содержание следующих идиом с
компонентом «бык»: “Manger du boeuf” (букв. «есть
быка») и “manger comme un boeuf”(букв. «есть как
вол») полным синонимом второй является “manger
comme quatre” (букв. «есть за четверых, много
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есть»). Первая идиома означает - «горе мыкать; терпеть лишения, нужду», а вторая же с одной и той же
метафорой означает «есть за четверых», то есть
«есть до отвала».
Образ данных идиом может восприниматься
на фоне культурных установок, выраженных во
французском языке следующим образом: «есть вдоволь (досыта, сколько хочешь)» - “manger a sa
faim”, «поесть с волчьим аппетитом (за обе щеки)»
- “manger a belles dents”, «вкушать пищу богов, роскошествовать в еде» - “faire un repas des dieux”,
«встать из-за стола голодным» - “faire un triste repas”.
Через компонент «бык» образ фразеологизмов
соотносится с зооморфным кодом культуры, то
есть с совокупностью представлений о животном
мире, представители которого могут выполнять
функции эталонов или символов. Имена, обозначающие объекты мира животных, несут в дополнение
к свойствам именуемых объектов функционально
значимые для культуры смыслы, придающие этим
именам роль знаков «языка» культуры.
Отметим что, культурно-национальная специфика данных идиом обнаружена не в единичных
примерах, а на массивах данных, которые позволяют «соотнести базовую для них метафору с интерпретирующим ее содержание языком категорий
и стереотипов культуры – национальной или общечеловеческой» (Телия 258).
В связи с употреблением глаголов manger
«есть, кушать, питаться» и boire «пить, утолять
жажду; пить, пьянствовать» следует отметить, что
многозначный глагол prendre в сочетании с разными существительными может стать их равноправным синонимом, можно сказать:
- я ем, кушаю, питаюсь – “je mange” = “ je
prends le repas”;
- выпить чаю - “prendre le (du) the “= “boire du
the”.
Таким образом, в семантике знаков французской гастрономии отражается реальность мира, интерпретированная французским лингвокультурным
сообществом.
В высказываниях, оценивающих знаки франкофоной гастрономической культуры, можно
наблюдать влияние факторов экстралингвистического порядка, например: определяют качество
вина с помощью метафоры «комета»:
- C’est un vrai vin de la comete (дословно: настоящее вино кометы) – «Это превосходное вино». Тот
факт, что в 1811 году, когда была видна большая
комета, вина отличались особенно высоким качеством, обусловил переход кометы в символ качества. Стать символом значит приобрести определяющую жизнь человека или коллектива людей функцию, властно диктующую выбор жизненных путей
и моделей поведения.
В рамках лингвокультурологического анализа
можно выявить степень воплощения культуры в содержании фразеологических единиц, а также определить смысл их культурно-национальных коннотаций, благодаря которым фразеологизмы воспроизводят характерологические черты народного
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менталитета. Так, пословица “Qui a honte de manger
a honte de vivre”- «Кто есть стесняется, тот жить
стыдится», четко выражает отношение французов к
приему пищи. А высказывание Франсуа Рабле
“L’appetit vient en mangeant” - «Аппетит приходит
во время еды» может выступать как своего рода
шаблон культурно-национального миропонимания
французов, так и как достояние их группового сознания.
Изречение Скупого из комедии Мольера
“L’Avare” о том, что «нужно есть, чтобы жить, а не
жить, чтобы есть» (Il faut manger pour vivre et non
pas vivre pour manger) определяет многие ценности.
В этом суждении сформулирована не столько общечеловеческая, как общенациональная ценность.
Результатом исследования явилось выявление
метафорического механизма номинации, в котором
отражаются определенные стороны французского
глюттонимического восприятия реальности.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие моды в семиотическом аспекте на примере мужских и женских
костюмов Франции XVI века и современности. Выбор темы обусловлен необходимостью учета большого
влияния современных тенденций и тенденций XVI века в мире моды на французское общество.
Abstract
The article considers the concept of fashion in the semiotic aspect on the example of men's and women's
costumes in France of the XVI century and in modern times. The choice of theme is due to the need to take into
account the great influence of modern trends and trends of the XVI century in the fashion world on French society.
Ключевые слова: одежда, костюм, знак, символ, текст.
Keywords: clothing, costume, sign, symbol, text.
Цель: Осуществить интерпретацию моды как
знаковой системы в разные эпохи существования
Франции.
Задачи:
- Рассмотреть французскую моду разных эпох
как феномен лингвокультуры;
- Исследовать семиотический аспект французской моды и роль моды как знаковой системы в
межкультурной коммуникации.
Материалом исследования послужили работы Захаржевской Р.В., Неклюдова С.Ю. и различ-

ные исторические статьи, рассматривающие французский костюм как предмет одежды и его семиотическую составляющую.
Франция одна из первых стран, совершившая в
начале 19 века перелом в истории моды, стала законодателем мира высокой моды. Мода — язык образов, имиджей и символов. Искусство костюма в целом и модной одежды, в частности, как процесс отражения
действительности
располагает
определенной системой знаков в виде форм, линий,
цветов и т. д. В теории костюма символы особенно
важны, так как благодаря им мы можем распознавать эпоху через характерные черты. В то же время
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символы характеризуют структуру костюма, его содержание, сущность. Цель символической системы
костюма — передать информацию от его владельца
к окружающим. В этой связи костюм является способом установления коммуникации между кодами
и источником информации.
Всякая информация, независимо от того, в какой форме она выражается, несет в себе определенное сообщение. Под информацией в костюме
(одежде) следует понимать сложность и своеобразие пластического и пространственного расположении элементов и степень их качественного и количественного изменения, особенность их взаимоотношений и новизну (ткани, цветов, узора и т. д.).
Костюм вынужден формировать свой язык, свою
знаковую систему, которая могла быть понятна и
служить средством информации. Для передачи информации всегда должен быть код, с помощью которого можно производить любые операции.
Например, нежность можно передать и средствами
модного костюма, и средствами живописи. В современном европейском костюме она будет выражена
через мягкие пастельные цвета, плавные линии,
простые рисунки ткани.
Информация, которую передает одежда с помощью системы знаков, содержит в себе общекультурные, общесоциальные, групповые и индивидуальные категории.
Говоря о социокультурных функциях модной
одежды, прежде всего нужно отметить, что одежда
выполняет функцию знака: ведь она несет на себе
отпечаток статусной позиции человека. Одежда —
текст, состоящий из знаков и символов, который в
самую первую очередь читается в процессе взаимодействия людей. Зачастую одежда отражает социально-экономическое положение. Правда, в наше
время роль одежды как статусного знака заметно
уменьшилась в сравнении с прошлыми веками.
Одежда является также знаком, который может читаться окружающими как текст, характеризующий вкус ее обладателя. Наличие плохого
вкуса, проявленного в одежде, нередко читается
как текст, говорящий о характере и уровне полученного образования, об общей культуре человека. Вопреки желанию человека его одежда может говорить о наличии таких качеств, как снобизм, консюмеризм, хвастовство и т. д. Человек отбирает вещи,
символизирующие, с его точки зрения, что-то такое, что он хотел бы сказать о себе: о своей половой
принадлежности, возрасте, доходах, профессии,
вкусах, настроении и т. д.
Итак, из «знаков» получается «текст». «Понятие текста очень важно для семиотики. Оно не обязательно касается только языковых структур. Всякая знаковая структура, передающая определенное
целостное значение, есть текст. Например, ритуал,
определенное поведение — это тексты с семиотической точки зрения».
Одежда как текст состоит из знаков и символов. В качестве символов выступают как отдельные
элементы костюма (галстук, запонка, фасон пиджака и т. д.), сам костюм как единое целое, так и
весь набор используемой одежды. Они соотносятся
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как слово, предложение, законченный текст. Если
знаки — это непроизвольные, а значит, правдивые
следы, то о символах этого не скажешь. Они говорят то, что хотел сказать сам человек.
Знаковость в костюме имеет целью, с одной
стороны, выразить социальные характеристики человека, его принадлежность к той или иной группе
общества, например:
1) костюм — знак сословно-классовой дифференциации. В качестве «знаковой системы» одежда
до того универсальна, что с ее помощью могут решаться задачи прямо противоположные, в зависимости от потребности — передача фактической или
ложной информации, например. С помощью
одежды бедный пытается казаться богатым, старый
— молодым. К примеру в подражание седеющему
королю Генриху IV французы пудрили виски, а
модным головным убором была шляпа с полями,
украшенная белыми страусовыми перьями. Таким
образом, одежда служила средством социальной и
культурной мимикрии.
2) костюм — знак богатства (экономической
престижности). В свое время одежда была не
только знаком, но и самим богатством. Однако
позднее одежда все больше становилась уже не
столько самим имуществом, сколько свидетельством существования невидимого состояния. Главным в системе этих знаков становилось уже не
наличие каких-то дорогих вещей, сколько возможность тратить, менять их. В XVI веке, каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати
костюмов, на каждый день месяца, и ежедневно менять их. Все это разнообразие шилось для состоятельных французов из дорогих тканей — бархата,
парчи, шелка, сукна — и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Знаками престижа, богатства становится уже не вещь, а манипуляция с нею, возможность постоянной смены.
Каждый следующий туалет должен был отличаться
от предыдущего. Творческая художественная деятельность в костюме искусственно стимулировалась, накапливались изменения, приводившие к все
более быстрому моральному старению вполне новых вещей. Тем самым теряли престиж и выводились из привилегированного круга те, кто не мог
менять костюмы достаточно часто. Это является
еще одной из причин возникновения и функционирования моды.
3) костюм — знак общественной интеграции
(униформность). Униформа — это одежда, жестко
привязанная к статусу. Их существует множество:
школьная, военная, железнодорожная, медицинская, одежда официантов, продавцов, служителей
культа. Здесь знаковый характер одежды обнажен и
открыто демонстративен, но в одних случаях эти
знаки временные и «частичные», они обозначают
только выполняемые человеком обязанности и служат для удобства общения на профессиональном
поприще. Поскольку любая одежда — это текст, то
униформу можно назвать текстом, который написан руководством организации. Соответственно,
устами человека говорит не он сам, а представляе-
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мая им организация. Введение в разных организациях униформы — это способ усилить дисциплину,
подавив личностное начало в самом личностном
моменте — выборе собственной одежды. Во Франции в XVI веке военный костюм не имел единую
форму, но считалось, что костюмы мушкетеров
были более похожи на военную форму. Мушкетеры
носили короткую куртку (пурпуан) ярко-красного
цвета с малиновыми рукавами, а поверх нее надевали коричневые латы. Костюм дополняли чулки,
перевязь и пороховница синего цвета, а также черная фетровая шляпа, украшенная лентой и яркими
перьями.
4) костюм — знак принадлежности к определенной социальной группе. Кроме обозначения половой дифференциации, очень важной в любой
культуре была роль одежды в качестве атрибутики
семейного и возрастного статуса человека, особенно женщин. У очень многих народов это разделение было связано с прической и головными уборами. В XVI веке французские мужчины носили короткие стрижки, дополнявшиеся бородой и усами.
Очень модным головным убором французов был
"барет" — большой круг ткани, который нашивался
на жесткий бортик и соединялся с небольшими полями, которые были украшены жемчугом, пряжками с драгоценными камнями, белыми страусовыми перьями. Модными у мужчин также были испанские шляпы с высокой тульей и неширокими
полями. У дам барет, также считался модным головным убором.
5) костюм — знак респектабельности. Одежда
людей высокого социального положения многими
называется «строгой», «официальной». Чаще всего
эти слова относятся к силуэту. Исследования, проведенные на разнообразной выборке испытуемых,
показывают, что «высокостатусным» считается силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику с подчеркнутыми углами, а «низкостатусным»
— приближающийся к окружности (шару). В
начале XVI века в женской одежде стал моден испанский конусообразный силуэт платья. Придворные дамы стали носить нижнюю воронкообразную
юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи, сверху покрытою тафтой. С такой юбкой носили тугой лиф на каркасе,
который стягивал грудь и талию. Под лиф надевалась рубашка с длинными рукавами, а сверху конусообразной юбки с кольцами и лифа — платье с рукавами и на него еще одно верхнее платье — из
гладкой ткани, с распашной юбкой. Такой костюм
считался парадной одеждой.
6) костюм — знак полового различия. Символика пола (гендера), выражаемая модной одеждой,
имеет особое значение. Символическая система
модного костюма в значительной степени определена биофизиологическими, психологическими и
социокультурными различиями представителей
мужского и женского полов, а также характером их
взаимоотношений. Во Франции в мужском костюме того времени прослеживалась связь с элементами военной атрибутики и одеяний, а в жен-

The scientific heritage No 51 (2020)
ском преобладали выдержанные, спокойные, утонченные линии как противовес преувеличенной витиеватости готического стиля, господствовавшего
на французской территории практически на протяжении 60 лет.
7) костюм — знак культуры;
8) костюм — знак индивидуального вкуса человека.
Цель знаковости — обозначить отдельные
функции частей костюма или фигуры.
Отражая определенные идеи, одежда может
быть свободной, плотной, тесной, жесткой, не провокационной или, наоборот, вызывающе провокационной по цвету. Она может свидетельствовать о
непреклонности характера, жесткости моральной
установки, чистоте моральных побуждений, отражая этический символизм, который играет большую роль. К примеру, в XVI веке очень модной частью мужского французского костюма были вышитые белые рубашки, верхние короткие широкие
штаны, собирающиеся внизу на шнуре, и длинные
чулки. Также в то время модными считались короткие плащи, часто с отложным воротником; короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником; огромные гофрированные испанские воротники; полумаски, которые надевали при выходе на
улицу, а в наше время идея отражается в строгих и
официальных мужских костюмах. Толщиной материала, добротностью своего костюма, глубокой и
спокойной чернотой ботинок, безупречной чистотой воротничков и манжет мужчина демонстрирует
окружающему миру свою потенциальную силу,
твердость духа, неподверженность легкомысленным соблазнам. Таким образом, данный вид мужской одежды выражает серьезный и деловой
настрой. Вся одежда этого типа контрастирует с более яркой, свободной, более мягкой и светлой, которая приличествует празднику.
С помощью одежды часто стремятся подкорректировать текст, передаваемый знаками тела.
Чем несовершеннее тело с точки зрения существующих стандартов, тем больше оснований скрывать
его реальные контуры и создавать искусственные.
Одежда скрывает то, что показывать нежелательно,
и создает иллюзию наличия того, что на самом деле
отсутствует. В то же время во все века одежда, особенно женская, конструировалась так, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры: обнажаются красивые женские плечи, ноги и руки. Таким образом,
одежда удовлетворяет потребность человека создавать иллюзию наличия тела, приближающегося к
принятым эталонам, и передавать окружающим
текст, усиливающий его привлекательность.
В связи с рассмотрением моды в семиотическом аспекте, в данной статье мода представлена в
качестве знаковой системы. Для любой знаковой
системы важно понятие текста в широком его
смысле. Текст — это наполненная смыслом структура, состоящая из знаков. И это полностью характеризует в том числе и моду. Важнейшая функция
костюма — знаковая, так как он сообщает окружающим важнейшую информацию о человеке: о его
социальном статусе, политических пристрастиях,
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религии, эстетическом вкусе, культуре. Цель знаковости — обозначить отдельные функции частей костюма или фигуры. В костюме важны и фасон, и
цвет, и качество ткани.
Вместе с тем, одежда как творение дизайнеров
— это результат творчества человека, его выбора,
предпочтения, вкуса, умения и т. п., следовательно,
реальность, сознательно творимая человеком. В
этой знаковой системе одежды и моды воспроизводится не просто объективный мир, но и восприятие
мира, и способ его воспроизведения — моменты
нашего творчества, нашего избирательного отношения, наших ценностей, нашего профессионального умения и вкуса.
Таким образом, был сделан вывод, что визуализированная одежда прекрасно выражает еще
один принцип визуальной культуры — одежда воспроизводит и демонстрирует самые разнообразные
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стили и жанры искусства, несет самую разнообразную информацию, в ней суммируются многие
функции — утилитарная, информативная, художественная, символическая и другие, следовательно,
удалось осуществить интерпретацию моды как знаковой системы в разные эпохи существования
Франции. В общем, в современной одежде живет
вся визуальная культура нашей и прошлых эпох.
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Аннотация
В статье рассмотрены трудности овладения системой предлогов русского языка туркменскими
учащимися, а также ошибки в употреблении единиц данной системы в речи на русском языке. Анализ
приведенного материала позволил сделать выводы, что проблема неправильной интерпретации русских
предлогов связана с несовпадением падежных значений русского и туркменского языков.
Аbstract
The article considers the difficulties of mastering the system of prepositions of the Russian language by
Turkmen students, as well as errors in the use of units of this system in speech in Russian. An analysis of the above
material made it possible to draw conclusions that the problem of misinterpretation of Russian prepositions is
associated with a mismatch of case values of Russian and Turkmen languages.
Ключевые слова: предлог, русский язык, туркменский язык, падежная система, интерференция,
разносистемность языков.
Keywords: preposition, Russian language, Turkmen language, case system, interference, diversity of
languages.
Предлог - это грамматическая единица,
оформляющая подчинение одного полнозначного
слова другому в словосочетании или в
предложении и тем самым выражающая отношение
друг к другу тех предметов, действий, состояний и
признаков, которые этими словами называются:
думать о друге, забежать за ограду, состоять из
частиц, дом на окраине, готовы к экзамену, скучать
среди чужих. Кроме отношения субъектного,

предлогами выражаются те же общие отношения,
выражающимися косвенными падежами.
Именно предлоги позволяют выразить всю
сложнейшую
«гамму»
обстоятельственных,
объектных и атрибутивных отношений, четко
квалифицировать
их
и
дифференцировать
мельчайшие оттенки падежных значений. В связи в
этим, грамматическая функция предлога строго
связана с категорией падежа и осуществляется в их
взаимодействии с падежной флексией. Это значит,
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что полнозначное слово, занимающее место
управляемого
компонента,
в
предложном
словосочетании может относиться только к классу
существительных
или
местоименийсуществительных. Это одно из свойств,
отличающих предлог от союза, служебная функция
которого
осуществляется
независимо
от
грамматических характеристик тех слов, которые
он соединяет. Любым полнозначным словом,
способным выполнять синтаксическую функцию
управления, может быть выражен подчиняющий
компонент предложного словосочетания: разговор
о делах, педагог по призванию, знакомый с детства,
жалко до слез и т.п.
Итак, предлоги в русском языке - это «слова,
которые служат для выражения различных отношений между объектами, а также объектов к действиям, состояниям, качествам. Предлоги обозначают синтаксические отношения между формами
косвенных падежей имён существительных, местоимений или субстантивированных прилагательных
и числительных, местоимениями, прилагательными, реже наречиями — с другой стороны» [2, с.
555]. В большинстве русской лингвистической литературы служебной частью речи считаются предлоги
В отличие от русского языка в туркменском же
предлогов нет, а есть лишь вспомогательные части
слов, по своему значению восходящие к
следующим русским предлогам: о – хакыңда (сең
хакыңда), с – биле (сең биле), без – сиз (сең сиз).
Большие трудности вызывает употребление
предлогов на-с , в-из; на работу – с работы, в школу
– из школы, тогда как в туркменском языке звучит
одинаково; ише-ишдең, мектебе-мектебдең.
По замечанию О.Н. Громаковой «морфологической структуре туркменского языка присуща агглютинация, согласно которой аффиксы представляются в основном монофункциональными, и каждая служебная морфема выступает, как правило,
информантом одного грамматического значения»,
в то время как в русском языке служебные морфемы могут выражать несколько значений [3]. Русскую семантико-грамматическую падежную категорию можно назвать наиболее трудной и загадочной для иностранного студента категорией
русского языка. Русские слова имеют не только
форму определенного падежа, но каждая форма падежа указывает на особый способ выражения лексической семантики с помощью окончаний.
В традиционной русской грамматике предлог
− служебная часть речи, использующаяся как средство синтаксического подчинения существительных, а также местоимений с другими словами в
предложении и словосочетании. Выражая отношения, предлоги по своему грамматическому значению сопоставимы с падежными окончаниями, поэтому выступают вместе с ними в едином функциональном комплексе, образуя целостную по
значению предложно-падежную конструкцию [5, c.
348].
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Проблема неправильной интерпретации русских предлогов связана и с несовпадением падежных значений русского и туркменского языков. В
туркменском языке, как и в русском, выделяется
шесть падежей: основной, совпадающий со словарными формами производных и непроизводных существительных, родительный, дательный, винительный, местный и исходный [1, с. 96−97].
Основной падеж употребляется в функции
подлежащего и сказуемого. Использование основного падежа наряду с винительным для выражения
прямого дополнения может быть причиной появления в речи туркмен таких ошибок, как я машина купил, еда готовил и т.д.
Родительный падеж употребляется для выражения принадлежности, пространственных, количественных и временных отношений. С родительным падежом употребляются послелоги, которые
соответствуют русским предлогам для, из-за,
внутри, около, вместе, вследствие. Совпадение
значений родительного падежа в русском и туркменском языках способствует быстрому пониманию студентами правил употребления этого падежа, но система падежных окончаний родительного падежа представляет собой особую
сложность. Кроме того с родительным падежом в
туркменском языке используются послелоги за,
вместе, которые в русском языке характерны для
творительного падежа, что приводит к такого рода
ошибкам, как вместе с брата, за стола.
Дательный падеж в туркменском языке выражает «направление, цель, время, причину, объект,
место действия, над чем и для чего совершается
действие» [6, с. 43].
С дательным падежом соотносятся предлоги,
соответствующие русским предлогам к, до, против,
что порождает путаницу в употреблении форм дательного и родительного падежей при глаголах
движения: мы дошли до магазину, они дошли к
парка.
Винительный падеж в туркменском языке используется для выражения определённого объекта,
для него не характерно значение направления движения.
Местный падеж, обозначающий местонахождение предмета, отвечает на вопросы: где? Когда?
У кого? и используется с послелогами, соответствующими русским предлогам в/на, но при этом нет
различия между формами в университете, на
рынке.
Исходный падеж используется для обозначения начального пункта, времени действия или сравнения одного предмета с другим. С исходным падежом употребляются послелоги кроме, до, после,
раньше, из/с, которые в русском языке характерны
для родительного падежа, что и порождает массу
ошибок при употреблении конструкций мы с
рынке, с рынок, из почте и т.д. [4, с. 69−70].
Таким образом, очевидно, что разносистемность русского и туркменского языков выступает
серьёзным источником интерферентных явлений в
русской речи туркмен, а частичное совпадение падежных значений в русском и туркменском языках
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обусловливает значительное число ошибочных
употреблений в речи иностранных учащихся из
Туркменистана.
Итак, серьёзную трудность для учащихся —
туркменов представляет собой соотношение предлогов с управлением в русском языке, так как, как
мы уже упомянули выше, в туркменском языке нет
предлогов. В русском языке предлоги употребляются со всеми косвенными падежами. В силу этой
трудности порождается много ошибок в речи учащихся (об этом мы будем говорить далее).
С большими трудностями сталкиваются туркменские учащихся при сочетании существительных, имеющих беглые гласные в корне и суффиксы
(-ев, -ок) с предлогами: день - о дне, лёд — на льду,
отец — об отце (об отцах мн.ч.), угол — в углу, потолок — на потолке, платок — в платке и много
других.
Как известно, класс предлогов в современном
русском языке рассматривается как открытый, постоянно пополняющийся новыми единицами, которые образуются либо путём перехода каких - то
полнозначных слов в предлоги, либо посредством
соединения элементарных единиц в сложные, характеризующиеся
единством
синтаксической
функции (как правило, сочетания предлога с
имени). Такое постоянное изменение в составе
класса русских предлогов может привести к трудности в изучении системы предлогов.
Немалозначительным затруднением является
для туркменских учащихся (особенно в устной
речи) усвоение изменения места ударения в
предложных конструкциях. Это изменение
происходит от подвижности ударения и
существительного, находящегося после предлога
на него, например, в конструкциях: за'руку, на'гору,
на'руку, на' дом и.т.п.
Большая употребительность и различие
русских предлогов «в» и «на» - с винительным и
предложным падежами представляются одной из
наиболее серьёзных трудностей их усвоения не
только учащимися -туркменами, но и другими
национальностями. О чем свидетельствуют отзывы
многих преподавателей. Между тем, явление
«алогизм» русских конструкций типа «в Крыму»,
но «на Кавказе», «в Тироле», но «на Урале», «в
Белоруса», но «на Кипре», «в школе», но «на
фабрике» и.т.д. Алогизм издавна привлекает
внимание ученых лингвистов и методистов и
весьма затрудняет овладение русским языком для
иностранцев. Поэтому для первоначального
различия
указанных
предлогов,
(которое
достигается только в ходе длительных занятий по
развитию речи) целесообразно предложить
вниманию
учащихся
перечень
наиболее
употребительных и знакомых им существительных
по традиции употребляемых с тем или другим
предлогом.
В связи с явлением различения предлогов «в»
и «на», возникает проблема употребления
предлогов «с» и «из» с родительным падежом.
Важно отметить, что туркмены - учащиеся
сталкиваются в процессе обучения системе
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предлогов
с
«частовстречающимися
трудностями».
Под
термином
«частовстречающиеся трудности» понимаются
все трудности, возникающие в ходе изучения
русского языка (в нашем случае русских предлогов)
всеми иностранцами. В результате таких
трудностей порождаются много ошибок в речи
иностранцев.
Приведем
некоторые
примеры
частовстречающихся трудностей, заключающихся
в наличии разных вариантов предложных
конструкций. Затруднение часто проявляется в
выборе подходящего варианта к необходимой
ситуации:
А) варианты конструкций с предлогом «по».
Приименное существительное в родительном
падеже без предлога в соотношении с
существительным в дательном падеже с предлогом.
— Комбайн по уборке свеклы.;
— Комбайн для уборки свеклы
— Свеклоуборочный комбайн.
— Серьёзное отношение по поставке
материалов.;
— Серьёзное отношение к постановке
материалов.
— Получить приз по стрельбе. ;
— Получить приз за стрельбу.
В
стилистической
литературе
нежелательными считаются построения, в которых
предлог «по» выступает вместо других предлогов,
более конкретных по значению.
Б) Варианты типа «после окончания» — «по
окончанию».
Соотношение
сочетаний
существительного в родительном падеже с
предлогом
«после»,
существительного
в
предложном падеже с предлогом «по» и
существительного в дательном падеже с предлогом
« по», например:
• по возвращении, по получении, по
прекращении, по окончании и т.д.
• после возвращения, после получения, после
прекращения, после окончания.
• по возвращению, no получению, no
прекращению, no окончанию.
В этом случае учащиеся встречают
затруднение при выборе варианта конструкции.
Прежде всего, выбор предложной конструкции
связен с семантическими функциями предлога,
например, функция предлога «по» с предложным
падежом обозначает дальнейшие ограничения.
Конструкция с предлогом «после» используется в
том же значении без ограничений. Близки по
смыслу к конструкциям сочетания предлога «по» с
дательным падежом существительного, в таких
конструкциях этот предлог имеет значение «в соответствии с кем-нибудь», «на основании чего-нибудь».
В) Варианты типа «из-за ошибки», «по
ошибке» и «по причине ошибки». Употребление
предлога «по» в причинном значении в
сопоставлении с предлогами «из-за», «по причине».
Учащиеся употребляют три предлога в одном
значении, т.е. им трудно отличать значение трёх
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предлогов. Конечно, сочетания предлога «по» с
существительным в дательном падеже, имеющие
причинное значение употребляются таким образом
при глаголах, называемых действие лица,
например: сказать, делать — что-нибудь (по
болезни; по доброте; по жадности, по
легкомыслию и т.д.
Предлог «из-за» употребляется обычно для
обозначения внешней причины действия лица или
предмета: сделать (не сделать) что-нибудь (из-за
дождем, из-за плохой погоды). Предлог «по
причине», в котором наиболее четко выражено
причинное значение. Он употребляется с
отвлеченным значением: не явился «по причине
болезни».
Г) Варианты конструкции «против чего», «с
чем». Употребление предлогов «против» и «с» в
конструкциях,
выражающих
объективные
отношения.
Построения с этими предлогами варианты
только в тех случаях, когда они вступают в
зависимости от слов семантически ограниченной
группы: бороться, сражаться, воевать, война,
борьба и некоторые другие. В этих сочетаниях
предлог «против» употребительнее, чем предлог
«с» как более конкретный по значению. Он
подчеркивает направленность действия против
объекта. При словах типа борьба, сражаться
употребление предлога «с» может привести к
двусмысленности, Ср.: они сражались со старыми
союзниками (совместно с союзниками), И они
сражались со старыми союзниками (против
союзников), что способствует распространению
предлога «против». Кроме того, учащиеся туркмены ошибочно употребляют предлог «с» со
словами, подчиняющими себе формы с предлогом
«против» и наоборот, такие слова как: выступать,
протестовать, возражать против кого-нибудь,
ссориться, повздорить, подраться с кем-нибудь.
Д) Варианты конструкции с предлогом «за». В
современном употреблении встречаются такие
варианты:
• контроль за чем-нибудь ( выполнением ).
• контроль над чем-нибудь ( выполнением ).
• надзор за чем-нибудь.
• надзор над чем-нибудь.
Учащиеся испытывают ошибки при выборе
варианта данного типа. В самом деле, предлог «за»
в этих конструкциях употребляется, когда
зависимое существительное обозначает действие, а
предлог «над» - в тех случаях, когда зависимое
существительное обозначает конкретный предмет
например: контроль над финансами (Ср.: контроль
за расхождением средств).
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Ж) Варианты типа (продавать за рубль),
(продавать по рублю). Соотношение конструкций
«за + винительный падеж» и «по + дательный
падеж» обозначают цену. Трудность выбора
адекватного варианта можно привести учащихся к
ошибочному употреблению предлога.
Кроме вышесказанных трудностей, синонимия
предлогов
как
лингвистическое
явление
представляется собой значительную регулярную
трудность для туркменов-учащихся. Такое
затруднение возникает в сочетаниях типа: в адресе
- по адресу; в отношении - по отношению к; из
боязни - из-за боязни; в клочья - на клочья
(разорвать); вдоль берега -по берегу (идти); между
льдинами - среди льдин (пробираться); к утру -по
утру (вернуться) ; в лесу -по лесу (гулять) и много
других.
Таким образом, можно сказать, что трудности,
возникающие в процессе изучения системы
предлогов русского языка туркменами существуют
в двух видах: собственные трудности (т.е.
трудности типичные только для туркменов в
обучении русскому языку) и частовстречающие
трудности (для всех иностранцев). Большинство
собственных трудностей связано с влиянием
туркменского
языка.
Частовстречающие
трудности,
связаны
с
правилами
словоупотреблений русского языка и его
богатством. В силу этих двух видов трудностей
туркмены-учащиеся
часто
ошибаются
в
употреблении предлогов в своей речи на русском
языке.
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Abstract
Ukraine's language policy is quite different from the language situation of society. It does not ensure the
social prestige of the state language and the implementation of its social functions. The main reason for this state
of affairs is not only the lack of an effective state mechanism for regulating the language issue. Normalization of
the language situation in modern Ukraine is hindered by excessive politicization of the language issue. And the
current regulations in the state do not meet the requirements of state formation and only generate controversy over
the language issue.
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Formulation of the problem. At the present stage
of Ukraine's development, there is a lot of controversy
over the language issue. The severity of this problem
necessitates consideration of its origins, evolution and
current state. At the same time, it should be borne in
mind that the language issue is quite complex, and an
attempt to resolve it under certain circumstances may
exacerbate the socio-political situation in the country.
In addition, as noted by the authors of the monograph
"Humanitarian Policy of the Ukrainian State in the
Modern Period", understanding the importance of language policy for modern Ukraine is extremely relevant
given the repeatedly declared course of European integration. Given the formation and expansion of a powerful supranational union, which is now the European
Union, the importance of cultural and linguistic factors
to preserve the national identity of European countries
is a priority, because these factors will remain almost
the last "private property" of nation states. In independent Ukraine, language policy remains declared, far
from real.
It does not provide the social prestige of the state
language, does not fill the whole paradigm of its social
functions with real meaning. Involvement in language
as an attribute of the state should take place in a natural
way - it is family upbringing, upbringing in kindergartens, in secondary and higher educational institutions.
The mass media, science, and education must cultivate
the language, present the foundations of the spiritual
culture of the Ukrainian people, and their national
worldview in the unity of generations, in the continuity
and renewal of the nation's cultural heritage. The main
reason for language problems in Ukraine lies in the lack
of an effective state mechanism for regulating the language issue. In the first years of our country's independence, such a mechanism existed - special state bodies
and institutions were established, in particular, the State
Department for State Language Policy within the State
Committee for Nationalities and Migration and the
Council for Language Policy under the President of
Ukraine. Their activities were aimed at creating conditions for the development and functioning of the
Ukrainian language as the state language in all spheres
of public life, as well as the development and use of
languages of national minorities of Ukraine, meeting
the language needs of Ukrainians living abroad.

The ethnogenesis of Ukrainians is a history not
only of the Ukrainian people, which does not take into
account, but sometimes opposes all other ethnic components of the population living in Ukraine, and therefore was an organic part of the Ukrainian historical process. Most researchers consider the ethnogenesis of
Ukrainians as a single stream, without understanding
the nature and specifics of the contribution to its formation and development of different ethnic groups. It
is clear that at certain historical stages Ukrainians had
close contacts with other ethnic groups, which each
time left its mark on traditional culture, language, anthropology, mentality, etc. The history of the Ukrainian
people has repeatedly intersected with the history of
other ethnic groups, including Polish, Russian, Jewish,
Crimean Tatar, but scholars still do not have a holistic
image of Ukrainian society in its historical retrospect.
Thus, the history of Ukraine appears as a conglomeration of little interconnected ethnic communities. Ethnogenesis has certain spiritual dimensions and the spiritual factor that indirectly affects the ethno-landscape
environment, gives grounds to talk about the nationbuilding function of language, which forms ethnic consciousness, which, in turn, ethnicizes the national
worldview and culture.
Over the last decade, the Ukrainian language has
undergone a qualitatively new stage of development as one of the consequences of political democratization
and socio-national uplift of public sentiment since the
late 1980s, and especially, of course, in the conditions
of state independence of Ukraine. It is manifested both
in quantitative and qualitative aspects, in extensive and
intensive dimensions - in changing both the breadth of
functioning of the Ukrainian language in society and
the completeness of its structure as such. Assessing the
nature of these changes, it can be stated that the Ukrainian language is expanding in the social space with the
simultaneous development of its pictorial and expressive capabilities. However, it is easy to see that in general the current state of the Ukrainian language is very
ambiguous and often contradictory, its dynamics are
not always and not equally in different spheres of life
and in different regions of the country is progressive,
and its perception in different circles of Ukrainian society is different. reaction. The state of the Ukrainian
national language at its present stage is determined both
by the general features of the language situation in the
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country and by the state and trends in the development
of its literary language. The first and main defining
characteristic of the current language situation in
Ukraine is, of course, the legislative consolidation of
the status of the [single] state language in the Ukrainian
language and, in this connection, the expansion of the
field of its social functioning. This is especially noticeable in the areas of public language activities of government, office work, preschool education and secondary (to a much lesser extent higher) education, radio
and television broadcasting, scientific terminology. Activities in the field of language policy intensified in the
autumn of 1996 after the adoption of the new Constitution of Ukraine, in Article 10 of which the Ukrainian
language was again (after the famous political battles
within the Verkhovna Rada and abroad) declared the
state language. During 1997, the Council for Language
Policy under the President of Ukraine and the Department for the Implementation of Language Policy within
the structure of the State Committee of Ukraine for Nationalities and Migration were established. A draft of a
new law “On the development and use of languages in
Ukraine” was prepared, and “Comprehensive measures
for the comprehensive development and functioning of
the Ukrainian language” were approved, which provide
for a significant expansion of the functioning of the
Ukrainian language as the state language.
On the basis of these Comprehensive Measures,
the action "Let's pass our treasure - native language to
our descendants" is also unfolding. Local regional and
city state administrations, including in the east and
south of the country, have adopted relevant resolutions
aimed at implementing Article 10 of the Constitution on further expanding the use of the state language in the
work of state bodies, on translating office work into the
state language, etc. etc.
Layering of ideological connotations of "one's
own - another's", "patriotic - unpatriotic" and so on. accompany public discussion of various issues of the
Ukrainian language and its relevance to Russian and
Polish languages - its origin (with mythologized
searches for its "golden age" in the prehistoric past), degree of development, the ratio of specific and borrowed
features, literary norms, spelling, etc. etc. This is an inevitable consequence of its centuries-old stateless existence in a functionally impoverished state and under
the powerful influence of foreign languages, and the influence of not one, but - in different territories - two
developed Slavic languages, each of which was a model
to be imitated and repulsed. for the purpose of selfpreservation. For example, in discussions about the
preservation or non-preservation of sound and, accordingly, the letter г in foreign words (general or general,
etc.): supporters of "gekanya" accuse their opponents
not of wanting to deviate from the sound norms of the
Ukrainian language. (it would be uninteresting, because
it is not political), but directly in the fact that they can
not deviate from any Russian language, in the graphics
of which there is no letter; Proponents of "hecking", in
turn, began to accuse opponents of trying to impose the
widespread use of the sound г in order to bring Ukrainian phonetics closer to Russian and Polish. Sticking political labels thus creates a boomerang effect, becomes

The scientific heritage No 51 (2020)
a double-edged sword, and makes the use of objective
facts and scientific arguments unnecessary in the discussion. Simultaneously with the expansion of the social functioning of the Ukrainian language and as its direct continuation, important processes take place in the
very structure of the language.
On the one hand, the processes of further development of functional styles of literary language, especially journalistic, official-business and scientific, production and technical nomenclature, to a lesser extent confessional style, military language, were significantly intensified. The Ukrainian language, developing
and polishing itself, is gradually filling various niches
of the gigantic social organism that is the life of the
state. On the other hand, in parallel with this, the shifts
in the normative basis of literary language became noticeable - a complex of phenomena that is complex in
nature and far from unambiguous in terms of its assessment.
Today, the Ukrainian language, like most of the
developed literary languages of the world, has a happy
combination of the status of the state language of an independent country and a fully developed and codified
structure. The process of its implementation in all
spheres of public life is already irreversible, and the
task of state, public and scientific institutions is tactful,
balanced, but consistent and steady real provision of the
relevant provisions of the Constitution of Ukraine.
The statehood of the Ukrainian language is a stabilizing factor in strengthening the unity of Ukrainian
society, the identification of citizens as part of the nation, a factor of sovereignty and security of the state.
That is why the priority of language policy in Ukraine
should be the establishment and development of the
Ukrainian language as the state - the determining factor
and the main feature of the identity of the Ukrainian
nation, which historically lives in Ukraine, makes up
the vast majority of its population. . Without the full
functioning of the Ukrainian language as the state language in all regions of Ukraine, the Ukrainian nation is
threatened with the loss of the status and role of the titular and state-building nation. The idea of bilingualism
will not contribute to the ethno-political stabilization of
society in the case of their constitutional consolidation
in Ukraine.
The assertion of the Ukrainian language as the
state language should be addressed in the context of
state institutionalization, forming a state-administrative
mechanism for ensuring language policy, which prevents speculation on language policy issues, which are
often caused by cultural or ethnocultural context.
It is obvious in our Ukrainian language situation
that the Ukrainian language can fully develop only in
Ukraine, while Russian has its "base" not in Ukraine,
but in Russia, as Hungarian - in Hungary, Polish - in
Poland and so on. It is also obvious that in Ukraine the
Ukrainian language - the language of the so-called "title", indigenous and most numerous nation - is not fully
present in public life. It has been pushed to the periphery of the media, scientific life, and ultimately urban
life, with the exception of the cities of Western Ukraine.
At the same time, we would like to note that the prob-
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lem of spreading the functioning of the Ukrainian language as the state language is not related to the liquidation of the Ukrainian-Russian agreement. Bilingual, trilingual or multilingualism in itself is not a social or cultural problem. Knowledge of several languages has
never harmed the national culture. Multilingualism
gives powerful impetus to cultural development. The
threat to the Ukrainian language, as before, is not the
Ukrainian-Russian bilingualism, but the dominance of
Russian-speaking culture in Ukraine due to its great resources and historical tradition. Therefore, the urgent
tasks of the state language policy include the introduction of language planning aimed at protecting and
maintaining the state language, the prospects for future
overcoming of the deformations of postcolonial linguistic and cultural development of the country:
1) Ensuring the comprehensive development and
functioning of the Ukrainian language as the state language in all spheres of public life throughout Ukraine
by adopting a new law on the status of the state language in the country;
2) Stimulating the recognition and respect of the
entire Ukrainian society for the state language and the
languages of all nationalities living in Ukraine;
3) Clear definition in the legislation of Ukraine of
the concepts "state language", "national language", "native language", "national minority", "places of contact
compact residence", "ethnic minority", "indigenous
people".
4) Guaranteeing full and equal participation of citizens of Ukraine belonging to different ethnolinguistic
communities in all spheres of life of Ukrainian society.
5) Recognition of the multiethnic nature of
Ukrainian society.
Free mastery of the Ukrainian (state) language by
representatives of national minorities as the language of
their citizenship is a guarantee of unity and stability of
society. The functioning of the state language must be
combined with a careful attitude towards the languages
of national minorities. At the same time, the state status
of the Ukrainian language is incompatible with propaganda aimed at introducing a second state language,
any form of regional linguistic autonomy, because, as
the European and world experience of state-building
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shows, there is no country where two state (official) )
languages.
Conclusions from the study. Thus, given the current language situation in Ukraine and its historical
complexity, the implementation of program plans requires specific state mechanisms for implementing
state language policy, the development of which should
be entrusted to the State Body for Language Policy,
which should be created in both the legislative and executive systems of Ukraine. authorities. Our further research will be aimed at developing the main functions
and tasks of this body and its ways of interaction with
other government agencies.
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Аннотация
В данной статье описывается опыт использования платформы Moodle, представлены возможности и
инструменты платформы, которые оказались наиболее функциональными в условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение.
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This article describes the experience of using Moodle platform, presents the potential and tools of the platform
that turned out to be the most functional in the context of the forced transition to distance learning.
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Несколько месяцев назад наша система образования впервые в своей истории столкнулась с беспрецедентным вызовом. Она должна была выполнять свои функции в ситуации, когда единственный
проверенный образовательный инструмент – модель очного обучения не могла быть использована.
Это стало настоящим стресс-тестом для всей системы высшего образования страны, поскольку ни
один из вузов не предвидел такой ситуации, а потому и не готовился к ней. В течение первых двухтрех недель все вузы без исключения испытывали
трудности, зачастую значительные, отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков [3, 4].
Мы попытались проанализировать, как наш
вуз отреагировал на этот вызов. Сегодня можно
сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным, и Амурский государственный университет справился с этой задачей.
От студентов и преподавателей требовалось
практически сразу перейти на новые форматы учебной работы, взаимодействия со студентами и коллегами. Это не только трансляция образовательного контента, но и управление им, прикрепление к
нему домашних заданий, установление дистанционной обратной связи со студентами и многое другое.
И здесь мы должны отметить, что в целом наш
педагогический корпус проявил себя героически на
всех уровнях. Преподавателям не пришлось осваивать новые технологии, они не столкнулись с нехваткой технологической и методической поддержки, и с непониманием студентов и коллег, так
как в Амурском государственном университете

давно используется платформа Moodle, вуз организовал обучение преподавателей и студентов навыкам работы с системой.
Преподаватели кафедры иностранных языков
Амурского государственного университета использовали весь большой набор средств системы дистанционного обучения Moodle для создания курсов по дисциплине «Иностранный язык» для разных специальностей и направлений подготовки.
Модульная структура курсов была представлена стандартными образовательными ресурсами,
такими как задание, веб-страница, лекция, файл,
папка, гиперссылка, книга, глоссарий, форум, чат и
др. Эти ресурсы позволили разнообразить подачу
учебного материала, способы контроля и самоконтроля, обеспечили коммуникацию преподавателя со всеми пользователями курсов.
Проанализировав опыт использования платформы, мы пришли к выводу, что наиболее эффективными элементами для изучения дисциплины
«Иностранный язык» стали задание, лекция, книга,
тест, глоссарий, база данных и форум [1].
Элемент Задание оказался одним из самых востребованных, с его помощью преподаватели могли
оценивать развернутые ответы студентов (сообщения, пересказы, презентации), которые прикреплялись в виде текста, мультимедиа, файла (файлов).
Преподаватели имели возможность давать отзывы,
оставлять комментарии, прикреплять исправленные ответы, начислять дополнительные баллы за
наличие презентации и т. д.
Для того чтобы представить учебный материал
в интересной и гибкой форме преподаватели воспользовались элементом Лекция. Хотя, как правило, лекции по дисциплине «Иностранный язык»
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не читают, но использовать данный формат для изложения грамматического материала было весьма
полезным. Наиболее эффективными оказались лекции по грамматике с контрольными вопросами по
каждому разделу.
В курсе «Иностранный язык» ресурс Книга
позволил студентам легко находить и изучать информацию любой теме, а преподавателям четко
структурировать и отбирать материал.
Особенно продуктивным элементом оказался
Тест. Система Moodle уже имеет в своем арсенале
стандартные типы вопросов, что позволило преподавателям активно использовать их в курсе «Иностранный язык». Важно, что ответы оценивались
мгновенно и автоматически сразу после завершения теста, и это существенно экономило время преподавателей на проверку работ.
Что касается элемента Глоссарий, то он использовался стандартным способом для создания
словаря к юнитам и модулям. К его преимуществам
можно отнести следующее лексические единицы,
включенные в глоссарий, подсвечивались во всех
материалах курса в виде гиперссылки на соответствующие статьи глоссария. Следовательно, работа
с лексическим материалом была очень результативна, поскольку она мотивировала студентов тщательно прорабатывать лексику, правильно размещать лексические единицы в глоссарии.
Еще одним важным ресурсом стала База данных. Преподаватели и студенты использовали ее
для создания базы структурированных записей по
заранее определенной тематике. Структура записей
состояла из различных типов полей (изображение,
текст, выпадающий список и т. д.). Каждую запись
можно было сопровождать комментарием или оценивать по любой заданной шкале. Студенты могли
добавлять записи в базу данных на основе заранее
определенных требований [2].
И, конечно же, для реализации интерактивного
режима, коммуникативной функции и организации
общения участников курса элемент Форум был не-
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заменим. Данный ресурс использовался как для обсуждения учебных проблем, так и для проведения
онлайн консультаций [1].
Таким образом, оценивая функциональные
возможности и инструменты платформы Moodle,
их использование преподавателями и студентами
нашего вуза, мы пришли к выводу, что данная платформа оказалась действительно незаменимой для
организации полноценного образовательного процесса.
Можно констатировать следующее: кризис создал не только проблемы, но и возможности для нового, более продуктивного взаимодействия. Позволим выразить нашу уверенность в том, что новая
модель образования будет предполагать отнюдь не
полный уход в дистанционное взаимодействие, а
широкое использование, как дистанционного обучения, так и цифровых технологий в целом, как элемента традиционной модели обучения, что значительно повысит качество образования и вовлеченность студентов.
Безусловно, цифровые технологии в образовании никогда не заменят реального преподавателя
или живого общения со студентами, но мы должны
активно использовать потенциал технологий для
расширения возможностей образовательного взаимодействия за пределами аудитории, университета
или города.
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Анотація
У статті окреслено життєтворчість як екзистенційно-мистецький феномен творчої спадщини Володимира Забаштанського, її філософські, психологічні та педагогічні первні, тому важливим фактором є модифікація та трансформація на міждисциплінарному та інтермедіальному рівнях. Наголошено, що вона
стала смислом активного самопізнання і самотворенння поета, продукуючи справді рятівний для самої
особистості пласт інтелектуально-чуттєвих проявів, що означують її як створювача, творця, деміурга власного життєвого світу. Зазначено, що творчий доробок В. Забаштанського однозначно можна розглядати
як своєрідний психокатарсис, покликаний синтезувати процес душевного зцілення і процес створення тексту, внаслідок чого відбувається вибух креативної енергії. Виокремлено концепт долі як визначального
чинника на шляху повної реабілітації особистості, коли митець не лише відродив свою автентичність, але
й переосмислив та перебудував власні життєві дороговкази, чітко окреслив проекції вже життєтворчих
перспектив. Доведено, що художня свідомість є внутрішньою психологічною запорукою, яка опосередковує вплив мистецтва на особистість; спільне екстраполювання свідомостей автора та реципієнта на твір
дозволяють вповні розкритися його художнім і онтологічним складовим.
Abstract
The article outlines life and work as an existential-artistic phenomenon of Volodymyr Zabashtansky's creative
heritage, its philosophical, psychological and pedagogical grounds, so modification and transformation at the interdisciplinary and intermedia levels are an important factor. It is emphasized that it became the meaning of active
self-knowledge and self-creation of the poet, producing a truly saving layer of intellectual and sensory manifestations that define him as a creator, demiurge of his own life world.
It is noted that the creative work of V. Zabashtansky can be clearly seen as a kind of psychocatharsis, designed
to synthesize the process of mental healing and the process of creating a text, resulting in an explosion of creative
energy.
The concept of destiny as a determining factor on the way to complete rehabilitation of the individual is
singled out, when the artist not only revived his authenticity, but also rethought and rebuilt his own life guidelines,
clearly outlined the projections of already life-creating perspectives. The concept of destiny as a determining factor
on the way to complete rehabilitation of the individual is singled out, when the artist not only revived his authenticity, but also rethought and rebuilt his own life guidelines, clearly outlined the projections of already life-creating
perspectives. It is proved that artistic consciousness is an internal psychological guarantee that mediates the influence of art on the individual; joint extrapolation of the minds of the author and the recipient of the work allow to
fully reveal its artistic and ontological components.
Ключові слова: концепт, ліричний герой, реабілітація ідентичності, ініціація, маскулінність, реципієнт.
Keywords: concept, lyrical character, identity rehabilitation, initiation, masculinity, recipient.
Прикметно, що життя і творчість В. Забаштанського тісно взаємообумовлені, перша в одній з визначальних своїх фаз перетворюється на другу, стає
нею, внаслідок чого додається така онтологічна категорія як життєтворчість, яка характеризується не
так синтезом, як синкретичністю цих двох компонентів. Психолог Т. Титаренко з цього приводу за-

значає: «Життєвий шлях є водночас і творчим шляхом тією мірою, якою кожна окрема особистість
стає спроможна власною вчинковою активністю
створити себе і свій мікрокосмос» [12, с. 103]. Оскільки фізичні травми призвели до мимовільної ізоляції, зв’язок митця із соціальним оточенням певною мірою порушився, і таким чином внутрішній
світ потребував реалізації творчих потенцій через
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індивідуум поета. Життєтворчість стала смислом
активного самопізнання і самотворення поета, продукуючи справді рятівний для самої особистості
пласт інтелектуально-чуттєвих проявів, що означують її як створювача, творця, деміурга власного
життєвого світу.
Власне, смисл життєтворчості як духовно-творчої установки, за О. Худенко, характеризується
тим, що «містить у собі, окрім екзистенційної сутності будь-якого людського шляху, ще й естетичний ракурс» [14], що, на думку Д. Леонтьєва, проявляє себе «як розширення життєвого світу, розширення життєвих відношень» [11]. Обумовленість
такого екзистенційного утворення продиктована
насамперед драматичною долею поета, який став
особистістю небуденного життєвого гарту, не маючи повноцінної можливості осягати оточення через згадані фізичні негаразди, що й дозволило йому
прийти до створення нової реальності – життя-яктворчості – детермінованої палкою потребою «внутрішньої біографії».
Тому метою статті є окреслення життєтворчості як вагомої екзистенційно-творчої домінанти
крізь призму внутрішньої біографії, реабілітації індивідуальної ідентичності Володимира Забаштанського і його ліричного героя.
Трагедія ще юного В. Забаштанського мала істотний вплив на формування його «внутрішньої біографії» (П. Білоус), пов’язаної з колізіями духовного світу та специфікою світоглядних моделей і
творчої інтенції, внаслідок чого набувають особливого вираження особистісні мотиви, стильові домінанти та образи, які виформовують постать ліричного героя, що повноправно функціонує в поезії як
екзистенційно-мистецькій формі буття.
Значний масив творчого доробку автора містить поезії, де біографічний фактор яскраво виражений як основа для саморефлексій, що призводить
до повторного, інтенсивнішого переживання життєвих реалій та внутрішніх колізій. Передусім це
художні твори, де розгорнуто роздуми поета з приводу свого мистецького призначення, пошуків творчого шляху. Творчість для письменника, в цьому
випадку для В. Забаштанського, за словами П. Білоуса, – «це шлях самопізнання, який важливий не так
для суспільства, як для самої творчої особистості,
здатної мислити художніми образами» [1, с. 2].
Джерелом життєтворчості як онтологічної колізії особистісного світу є, в першу чергу, «внутрішня біографія» митця, де відбуваються кардинальні зміни певних поглядів, рецепцій, рефлексій,
обумовлених кризою екзистенційних характеристик. Таким чином, ці колізії формують базис новоствореного життєвого світу особистості. В. Забаштанський власним життям підтвердив жертовність як основу творчого кодексу, адже драматична
доля поета – своєрідна символічна ініціація, яка в
контексті національно-культурного метапростору
розкривається як духовне страдницьке служіння
Україні. Вибудовуючи символічну парадигму знакових для української культури особистостей – Тараса Шевченка, Павла Грабовського, Олени Теліги,
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Олега Ольжича, Юрія Липи, Василя Стуса, – які втілюють національні ідеали, самовідданість життєвої
позиції, патріотичний імператив служіння нації, не
можна не згадати нащадка браїлівських бутоломів,
який мистецтвом слова долав страшну знівеченість
тіла, адже незаперечно, що героїзм Забаштанського-людини і Забаштанського-поета і є онтологічним підґрунтям його творчості.
Життєтворчість стає не тільки зворотньо активованим пізнанням особистісного начала у творчості, а й реабілітаційним актом психіки, самореалізацією автора на шляху формування власної художньої ідентичності. Тому самоздійснення В.
Забаштанського як митця слова набуває еволюційного розвитку, що ґрунтуються на психологічних
особливостях особистості та сублімації окремих
компонентів у її творчій реалізації. Оновлення Яідентичності поета пройшло кілька етапів: відновлення фізичного стану, повна фрустрація, граничне
буття, психологічне відновлення, самостановлення.
Творчий доробок В. Забаштанського у світлі
психоаналізу однозначно можна розглядати як своєрідний психокатарсис, покликаний синтезувати
процес душевного зцілення і процес створення тексту, внаслідок чого відбувається вибух креативної
енергії. Американська художниця Б. Ганім з приводу подібних процесів зазначає: «Коли ми використовуємо мистецтво для зцілення, всередині нас
пробуджується якийсь дух творення, він веде нас у
глибину нашого власного єства, і тоді його пісня
стає нашою піснею. Коли ми мріємо і перетворюємо цю мрію у витвір мистецтва, ми ніби знову знаходимо свій дім – те місце, де можемо зцілитися і
де дійсно зцілюємося. Мистецтво здатне пробудити
в нас внутрішню зцілюючу силу, яка повністю змінює роботу нашого організму, в результаті чого зцілюється наш дух, розум і тіло» [3, с. 7]. Відповідно
літературна творчість В. Забаштанського за метою
здійснюваної діяльності утворює складний симбіоз
компонентів, до яких входять витіснення психічних
комплексів, утеча від дійсності, самопізнання, самовираження. В основі кожного виду художньої діяльності лежить елемент зцілення, переважно короткочасне чи взагалі ілюзорне, воно є напрочуд важливим фактором у формуванні духовної цілісності
творчої особистості, як зокрема в поезії «Відвертість»: «В синіх скелях поезії волею й розумом / Я
обтісую слово, мов камінь, тверде, / Серце знову по
вінця наповнене грозами, / Я живу, і борюсь, і
творю для людей» [8, с. 4].
Домінантною проблемою поетичних рефлексій В. Забаштанського виступає реабілітація ідентичності, яка полягає в інтеграції біологічних, соціальних і творчих процесів та переструктуруванні
елементів ідентичності для подолання кризової ситуації. Ідентифікація дозволяє поету цілісно й неперервно еволюціонувати, тобто знаходитись у постійному розвитку, динаміці.
Аксіоматичними для творчості В. Забаштанського стали рядки з його поезії «Сонячні пісні» – домінанти поетового світовідчуття, світосприйняття
та реалізації свого життєвого світу: «З людьми я
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завжди йшов, проте скажу / (Не про чуття, звичайно, йдеться зайшле), / Чим жив, про те писав нехай не завше, / Про що писав – і досі тим живу» [9,
с. 94].
Це, власне, той постулат художнього мислення
автора, що окреслює його творчість як сталу субстанцію, крізь призму якої постає життєтворчість. У
цьому своєрідність індивідууму В. Забаштанського
як людини, митця, громадянина, що свідчить про
цілісність різновекторних характеристик, вони й
окреслюють тонку межу між внутрішнім світом автора, поезією та суспільством (про останню буттєву
площину говоримо крізь призму світовідчуття та
світосприйняття самого поета). Цілісність системи
не є сумою її готових частин, цілісність не є чимось
наперед даним, її можна осягнути лише через творче відкриття певного прихованого принципу, який
лежить в основі розвитку ситуації. Тут варто зазначити і таку особливість художнього мислення митця слова, як дифузійність інтимного та громадянського, що полягає в природній потребі сповіді як
особливої форми саморефлексій фізично обмеженої творчої особистості. Ізольованість, певна відірваність від соціального оточення, постійна самотність призводять до сповідального характеру художніх переживань, оскільки тільки таким чином
поет відчував своєрідну близькість, створював атмосферу інтимних взаємин духовного спілкування
з реципієнтом.
Поет не збирався відшукувати сенс свого буття
у самодостатності, не наповнював внутрішній світ
бажанням самоспоглядання, він був майже хворобливо активний у своєму опосередкованому сприйнятті світу. Його Я трансцендентно намагалося вийти за межі «стіни темряви» задля безпосереднього
контакту із суспільством.
Феномен незрячого поета полягав в онтологічному протіканні часу по цей і по той бік темряви.
Фізично поет екзистенціював лише в бутті, яке обмежується життєвим світом його самого. Проте це
не означало, що його життєвий світ є ізольованим,
відірваним від світу соціального, природного. Він
вступав у постійний контакт з оточенням, природним середовищем, і цей зв’язок набував таких меж,
які не завжди властиві навіть здоровій людині. Вражає, наскільки В. Забаштанський здатний був відчути цей світ своїми фізіологічними можливостями. Якщо ж цих рецептивних потенцій не вистачало для осягнення світу «по той бік очей», тоді
автор підключав інші, непідвладні звичайному розумінню, чинники екзистенції незрячої людини. У
цьому йому допомагала поезія, яка корелювала внутрішній світ та навколишнє середовище, природне
або соціальне.
Слово набувало магічного, трансцендентного
окреслення, оскільки дозволяло поету взаємодіяти
зі світом, відчувати себе повноправним його творцем: «З-за муру тьми, крізь шпарочку рядка / Дивлюсь, як сонце боре даль похмуру. / То справді волі
скреслої ріка / Чи вічний шлях від муру лиш до
муру («Мури») [9, с. 39].
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Зародившись у внутрішньому мікрокосмі людини як засіб комунікації та творчого самоздійснення й опосередковано контактуючи із зовнішнім
світом, слово в сукупності створює буття естетичне, перетворене, змодельоване з інших сфер людської діяльності. Його функція щодо особистості В.
Забаштанського – дати можливість поету стати людиною соціальною, сформувати свою Персону.
Життєтворчість Володимира Забаштанського,
означувана саморефлексивним постулатом автора
(«Чим жив, про те писав нехай не завше, / Про що
ж писав – і досі тим живу» [9, с. 94] детермінована
факторами життєвих колізій і підсумована його
критиками у твердженні «...доля стала наріжним каменем творчості, а творчість, у свою чергу, – долею,
сенсом життя» [2, с. 50]. Втрата здатності повнокровно осягати і змінювати світ призвела до психічного надламу, граничної ситуації, яка могла б перерости у граничне буття, відповідно доля постає
невблаганною константою. З притаманною жорстокістю щодо себе самого поет звертається до себе:
«Що ж, і далі клясти будеш долю, / Будеш скиглить
і скніти щодня» («Найкревніша рідня») [2, с. 4].
Далі іронічно констатує: «Доля була норовиста – /
Заганяла мене в самоту» («За літами») [7, с. 13].
Проте це був лише перший крок довгого шляху
повної реабілітації особистості, коли митець не
лише відродив свою автентичність, але й переосмислив та перебудував власні життєві дороговкази, чітко окреслив проекції вже життєтворчих перспектив. Тому майже статичний концепт набув рухомості в оціночній сфері, модифікуючи ставлення
ліричного героя до цього поняття. У ранніх збірках
(«Наказ каменярів», «Віра в людину») воно
зустрічається вряди-годи, переважно в семантичному полі загальнолюдського призначення: «Хіба
втримаєш долю в затишній оселі?» [8, с. 3]; «Що в
світі вище людської гордині? / Хто вміє долю так
свою кувать?» («Що в світі вище людської гордині?») [4, с. 25]. Пізніше наростає особистісно суттєвий аспект долі як всемогутньої сліпої сили: «О
доле, шалом серця не втоми, / Дорога ще ж далека
й нелегка» («Все-таки спішу») [6, с. 55]; «Тільки цятку, доле, дай мені, / Більше не молю нічого в тебе»
(«Печія»), [5, с. 55]. Показово, що з точки зору поетичного синтаксису це слово фігурує в риторичних
звертаннях, пронизаних емоціями – благанням, довірою, сумнівом тощо. Доля невблаганна, навіть
жорстока, що відбивається в епітетах переважно
фольклорного походження (клята, тяжка тощо):
«Пора, судьбо моя, платить борги / За добре все перед людьми й минулим» («Повоєнне літо») [5, с.
95], «Знов доля б’є тяжкі удари» («Літні ямби») [9,
с. 31]. Концепт долі на певному етапі корелюється
з проблемою пошуку Бога, питанням обумовленості екзистенції людини вищою силою. Співвіднесення Божої волі з провидінням як свавіллям невідомого походження вирішується у світоглядній моделі та художній концепції В. Забаштанського
парадоксально: «Якщо ти дав цю долю кляту, / Це
кляте щастя і мені, / Від імені твого волати, / Творить від твого імені («Захист») [5, с. 31].
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Поет прагне нести Боже слово так, як він це розуміє, тому його позиція немовби каталізується
християнською філософією, мужність перевіряється смиренням, трагедія зцілюється подвигом
творчості, таким чином, мегаконцепт доля підпорядковується універсалії Бог. Наступна модифікація цього поняття декодується через ментальні постулати. В. Забаштанський відчуває себе частиною
українства, тому його згадані вже риторичні звертання до долі в останній збірці розкривають фактично національну рецепцію долі: «Та якби ж мені,
доле, коня вороного, / Та якби ж мені, доле, сідельце на нього» [5, с. 206]. Постає історіософський
аспект концепту доля, який у творчості поета має
досить своєрідне звучання: забарвлене гіркою іронією, приправлене літературними алюзіями. У поезії «Не корімся» з долею-привередницею на рівних
дискутує козак, немов би дозволяючи їй дарувати
собі щось («Нині гроші – завтра воші, – / Завжди
щось для козака / Має доля, бо ж така») [7, с. 21].
Українці для нього – «брати по долі» («Свавілля»)
[7, с. 29]. Художня свідомість є внутрішньою психологічною запорукою, яка опосередковує вплив
мистецтва на особистість; спільне екстраполювання свідомостей автора та реципієнта на твір дозволяють вповні розкритися його художнім і онтологічним складовим. Підтекстовим можемо вважати прагнення В. Забаштанського повернути зір
якщо не насправді, то хоча б «добудовувати» його
власними поезіями.
Страждання митця не виключають співчуття
горю людей, але поет формує своєрідні художні засоби виходу за межі власного Я та занурення в навколишній світ або ж внутрішній світ іншої людини, розчинення себе в реципієнті. У результаті
динамічної тенденції письменник занурюється в
образний світ, виходить у сферу загального, універсального, надаючи художній свідомості певну спонтанність розвитку та відчуваючи її опір авторській
інтенції. Реципієнт поезій В. Забаштанського повторює у сконцентрованому вигляді всю складність
динаміки власного світу художника, реалізовану та
об’єктивовану в тексті. Водночас він мусить не
лише сприйняти художню сторону твору, а й співвідчути страждання ліричного героя, пережити
його точку зору на реалії другої половини ХХ ст.
Ліричний герой не є емпіричною, біографічною особистістю, сприйнятою в суперечливій повноті та хаотичності своїх проявів, реальний індивідуум – це водночас ідеальний образ, ідеальний
зміст, абстрагований від розмаїтого життєвого досвіду. У ментальному просторі індивідуального Я ліричного героя В. Забаштанського одну з чільних
позицій посідає усвідомлення та переживання себе
чоловіком. Поет особисто пережив парадоксальне
становлення маскулінної онтологічної сфери: від
ранньої ініціації (хоча й часткової) в чоловіче життя
як представник першого повоєнного покоління до
практично повного вилучення з можливості самореалізуватися, яке поет подолав через подвиг творчості. В. Забаштанський декларував усвідомлення
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місії чоловіка як творця, що для нього тотожне служінню людям – суто чоловічій місії. Маскулінність
як життєтворча категорія передбачає й специфічно
чоловічий соціальний простір, якого поет був позбавлений. Отже, чоловіча концептосфера В. Забаштанського, хоча й спирається на розгортання гендерної тріади батьківства, сили та влади, однак змістові компоненти останніх певною мірою
деформовані і неоднозначні. Інтелект, впорядкованість, самодостатність, витривалість, почуття
обов’язку, відповідальність, справедливість, рішучість, самоконтроль – усе це створило такий необхідний фундамент для художнього функціонування
феномену життєтворчості у поетичному доробку
Володимира Забаштанського.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования машинного перевода студентами, с учетом эффективности при работе с текстами разных жанров. Представлены данные относительно пользы и недостатков машинного перевода. Обосновывается предположение, что машинный перевод может быть полезным инструментом для студентов высших учебных заведений при работе с материалом на английском
языке при условии, что они способны критически оценивать и корректировать содержание полученной
информации. Анализируется эффективность использования студентами машинного перевода при работе
с текстами разных жанров с учетом двух типов лингвистических ошибок. Подчеркивается, что жанры текстов, содержащие мало прагматической информации, четкие и короткие предложения и ограниченные семантические области, достигают наилучших результатов в машинном переводе.
Abstract
The article discusses the features of using machine translation by students, taking into account the effectiveness of working with texts of different genres. Data on the advantages and disadvantages of machine translation
are presented. It is suggested that machine translation can be a useful tool for students of higher educational institutions while working with material in English, provided that they are able to evaluate it critically and correct the
content of received information. The paper analyzes the effectiveness of students' use of machine translation while
working with texts of different genres, taking into account two types of linguistic errors. It is emphasized that text
genres that contain little pragmatic information, clear and short sentences, and limited semantic areas achieve the
best results in machine translation.
Ключевые слова: машинный перевод; эффективность; студенты; тексты разных жанров.
Keywords: machine translation; effectiveness; students; texts of different genres.
Растущий интерес к роли, которую машинный
перевод (МП) играет в языковой среде - это естественная реакция на изменения в обществе, в котором языки играют важную роль. Использование перевода среди студентов переживает возрождение, и
в частности, инструменты перевода в интернете
стали очень актуальной темой среди дискуссий в
академической среде.
Машинный перевод (МП) как автоматизированная деятельность - это процесс, с помощью которого компьютерное программное обеспечение
используется для перевода текста с одного языка на
другой. Сегодня этот инструмент можно легко оценить в любом месте и в любое время, при наличии
интернет-сервиса.
Прогресс МП очевиден. Однако не все так однозначно. Анализ литературных источников по
проблеме использования студентами машинного
перевода в изучении английского языка продемонстрировал существование различных точек зрения
по этому вопросу.
Так, несколько десятилетий назад дискуссия о
распространенности машинного перевода (МП) казалась почти немыслимой. Доклад, который Альпак
(Консультативный комитет по автоматической обработке языков) подготовил в 1966 году, был близок к тому, чтобы вообще уничтожить МП. В нем

говорилось о бесперспективности его использования. В 1975 году Хомский (Chomsky, 1975) писал,
«что касается машинного перевода и связанных с
ним вопросов, то они казались мне бессмысленными, а возможно, и совершенно безнадежными»
[8, p. 40]
По мнению ученых, существуют две основные
проблемы, связанные с машинным и естественным
языками.
Первая касается контекста и культурных аспектов. Считается, что компьютеры не способны
воспринимать контекстуальную и прагматическую
информацию в отличие от человека. Точно так же
они не осознают культурных различий [5]. По словам Абдельхака (Abdelhak, 2008), люди-переводчики не только способны заменить слово на слово,
но и переводить с точки зрения лингвистических,
семантических и, что более важно, культурных различий между языками [1].
Вторая проблема связана с функцией языка.
Неоднозначность, идиомы, словосочетания, структурные и лексические различия между исходным и
целевым языками также являются актуальными вопросами в МП [3]. Передача смысла - это не единственное использование человеческого языка, помимо этого существуют юмор, обмен эмоциями и
чувствами без необходимости передавать какую-
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либо актуальную информацию. Пьесы, стихи, реклама, газетные статьи и тексты песен вызывают
трудности при переводе даже у людей, поэтому по
причинам, упомянутым выше, компьютеры не могут обеспечить качественный перевод для любого
из этих произведений [12].
В этой связи интерес представляют ряд исследований, направленные на изучение качества МП и
его эффективности при использовании студентами
в процессе изучения английского языка.
Так, согласно работе Линг и др. (Ling T.H., San
N.Y., Voon Foo DR.T.C., 2016), большинство респондентов (75%) утверждают, что МП «посредственен», а 25% испытуемых считают его «плохим». Кроме того, студенты (50%) не согласны с
утверждением, что МП способен точно переводить,
в связи с тем, что некоторые тексты имеют имплицитный характер, который переводится при использовании МП буквально и как следствие не является точным. Особо отметим не согласие студентов (30% «не согласен», 20% «сильно не согласен»,
35% «не уверен») с мнением, что перевод, выполненный средствами МП, может быть легко понят,
особенно, когда речь идет о художественных
текстах. Важно заметить, что около 100% (30% «не
согласны» и 68% «категорически не согласны») респондентов считают, что МП не может передавать
культурные элементы и часто делает грамматические ошибки [14].
Из выше сказанного следует, что основными
недостатками МП, по мнению студентов, являются
неспособность передавать культурные элементы,
большое число грамматических ошибок, не точный
и не совсем понятный текст.
Интересны, на наш взгляд, и результаты исследований, демонстрирующие осведомленность студентов относительно ограничений в отношении
точности MП. Так, было выявлено, что 91% пользователей обнаружили ошибку при использовании
MП. При этом 74,91% студентов указали, что MП
эффективен только при переводе отдельных слов
[2].
При оценивании общей надежности переводов, созданных с помощью MП большинство респондентов охарактеризовали их как очень надежные (63,52%) и надежные (55,81%), значительно
меньше как ненадежные (28,13%) и очень ненадежные (6.35%) [2].
В то же время, студенты признавали и различные преимущества МП, такие как скорость, стоимость и универсальность языка.
Таким образом, среди определенного количества недостатков МП имеет и ряд достоинств. Как
пишет Кристал (Crystal, 1987): «в последние годы
маятник снова начал качаться назад, следуя крупным интеллектуальным и технологическим достижениям в лингвистике и вычислительной технике»
[10, p. 350].
Так, по мнению, Ньютона (Newton, 1992), «неспособность компьютера приобретать, осмысливать и рационально применять знания о реальном
мире, не делает МП бесполезным в качестве производственного инструмента» [15, p. 4]. Несмотря на
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то, что он не может использоваться «без разбора»,
согласно Ньютону, МП может быть полезен, так
как последователен в интерпретации и терминологии и не пропускает абзацы или целые страницы
[15, p. 4].
Похожей точки зрения придерживается и
Гросс (Gross, 1992), соглашаясь, что машины быстрее, экономичнее и точнее, чем их человеческие
аналоги. Он утверждает, что при наличии конкретной предметной области компьютеры конкурентоспособны, если они ограничены этой сферой [12].
В свою очередь Бейкер (Baker 2013) предполагает, что «использование онлайн-переводчиков
также может рассматриваться как форма языковой
социализации» (Baker 2013, p. 6); Pena (Pena, 2011)
утверждает, что МП помогает студентам начального уровня работать с большим количеством текстов и больше взаимодействовать с английским
языком; Case M. (Case M., 2015) также указывает на
полезность МП для представления аутентичных
языковых материалов студентам начального и
среднего уровня; Уильямс (Williams 2006) в свою
очередь считает, что использование МП может «заставить студентов думать о языке как инструменте
коммуникации, а не как о наборе слов или словосочетаний» (Williams 2006, p. 574) [4; 6; 11; 17].
Выше сказанное подтверждают и данные, полученные в результате опроса Ниньо (Niño, 2009).
Так, было выявлено, что 75% студентов считают,
что МП является полезным языковым инструментом, а 81% заявили, что МП способствовал улучшению их знания языка [16]. Отметим, что большинство пользователей МП, 81% респондентов используют Google Translate (GT) в качестве инструмента,
помогающего им в изучении языка, 33% студентов
считают GT это инструмент, без которого они не
могли бы жить [9].
Таким образом, принимая во внимание, что
студенты все чаще пользуются МП в процессе изучения языка в учебном контексте, необходимо обратить внимание, что в настоящее время инструменты MП все еще не совершенны, и студенты
должны быть очень осторожны при их использовании. Одним из важных факторов, который они
должны учитывать – это категория текста.
Анализ литературных источников позволяет
сделать вывод, что вопрос успешного использования МП для различных типов текстов все еще остается мало изученным.
Считается, что МП ограничен в своей способности обрабатывать определенные типы текстов, а
именно те, которые имеют сложные структуры
предложений, большие объемы прагматической
информации и широкие семантические области.
Кроме того, МП имеет тенденцию порождать ряд
лингвистических ошибок, в частности неверный
перевод многозначных элементов [5].
В этой связи интерес представляет исследование Калуде (Calude, 2003), направленное на сравнение эффективности машинного перевода в четырех
различных текстовых жанрах (технический набор
инструкций, отрывок из газетной статьи, научно-
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популярного журнала и короткого рассказа), которые различаются по своей структуре. Тексты анализировались с учетом двух типов лингвистических ошибок: ошибки, которые затрудняют точный
перевод смысла и ошибки, которые замедляют поток и читаемость текста, без изменения смысла [5].
Лингвистические ошибки, изучаемые в данном
исследовании, были выбраны в соответствии с типологиями, предложенными Арнолд и др. (Arnold
et al., 1994) и Катфорд (Catford, 1965) [3; 7].
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В таблице 1 представлены результаты (точное
число ошибок), полученные для трех жанров текста, так как из перевода четвертого (отрывок из рассказа) не удалось получить никаких последовательных и значимых результатов, ни одно предложение
в МП не имело смысла.

Таблица 1
Результаты ошибок, полученные при использовании МП для трех текстовых жанров
Лингвистические ошибки
Частота (количество слов)
Технический набор
Отрывок из газет- Отрывок из научно-попуинструкций
ной статьи
лярного журнала
Отсутствие перевода
4
5
4
Идиомы
0
0
1
Полисемия
с
потерей
0
6
12
смысла
Пропуски слов при пере1
3
2
воде фраз
Структурные
различия
7
6
14
между ИЯ и ПЯ
Устойчивые словосочета0
0
6
ния
Полисемия
без
потери
14
13
16
смысла
Предлоги
2
4
5
Лишние слова
1
1
8
Итого:
29
38
68
Анализ полученных в результате исследования
данных, показал, что технический набор инструкций имел наименьшее количество лингвистических
ошибок. Наиболее частой ошибкой было несоответствие перевода многозначных слов контексту.
Отрывок из газетной статьи также содержал
наименьшее количество ошибок. Самая частая
ошибка такая же, как и в техническом наборе инструкций: многозначность без потери смысла. Тем
не менее, было обнаружено и большое количество
полисемии с потерей смысла. Другой тип лингвистической ошибки, которая серьезно повлияла на
значение, - это слова, для перевода которых требуются целые фразы.
Отрывок из научно-популярного журнала был
переведен, с точки зрения наличия лингвистических ошибок, хуже, чем предыдущие два, не считая
отрывок из короткого рассказа. Самой частой
ошибкой была также многозначность с сохраненным значением. Однако наиболее распространенные ошибки заключались в структурных различиях
между языками и большим количеством полисемии
с потерей смысла. Кроме того, были обнаружены
ошибки с переводом идиом и фразеологизмов [5].
Добавим, что категория неверно переведенных
предлогов внесла свой вклад в перечень обнаруженных лингвистических ошибок. Он присутствовал во всех текстовых жанрах. Эта проблема не
осталась полностью незамеченной. Ученые отмечают, что предлоги создают большие проблемы для

системы МП, так как они не концептуализируются
в английском языке, что приводит к их неправильному переводу [12].
Таким образом, суммируя выше сказанное,
можно сделать вывод, что технический набор инструкций содержал наименьшее количество допущенных лингвистических ошибок в результате МП.
Результаты, представленные в этом исследовании, согласуются с гипотезой Гросса (Gross, 1992),
который утверждал, что тексты с ограниченными
предметными областями могут быть успешно переведены машинами [12]. Эти выводы показывают,
что жанры текстов, содержащие мало прагматической информации, четкие и короткие предложения
и ограниченные семантические области, достигают
наилучших результатов в МП. Напротив, те из них,
которые сильно зависят от контекстуальной информации, имеют длинные, сложные предложения и
широкую семантическую область, переводятся
плохо.
Однако повторимся, не все так однозначно.
Как показывает практика, перевод научно - технических текстов с использованием машинного перевода также требует дальнейшего постредактирования. Логические, синтаксические и лексические
ошибки возникают в результате недостаточной
языковой подготовки студентов и неполного понимания описываемых технических процессов. Следует признать, что не существует идеальной техно-
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логии, способной обеспечить качественный перевод большого технического текста с одного языка
на другой, сохраняя при этом повествовательный
стиль профессионального переводчика [13].
Довольно часто при переводе многозначных
слов машинные переводчики выбирают одно понятие, иногда не соответствующее конкретному контексту: онлайн переводчики могут правильно передать правила синтаксического перевода глагола в
придаточном предложении, но большинство специализированных технических терминов переводятся
из общего переводного словаря. Кроме того, словари, используемые в машинном переводе, в основном представляют собой словари слов, но не фраз.
Для сведения к минимуму переводческих ошибок при переводе научно-технических статей необходимо поддерживать точность терминологии, сокращений и аббревиатур, используемых в целевом
языке в отношении синтаксических конструкций,
учитывать правила использования чисел, символов,
единиц измерения, обращать внимание на требования к окончательному переводу. Поэтому переводы, выполненные с помощью онлайн-переводчиков, нуждаются в постредактировании [13].
Таким образом, обзор литературы по изучаемому вопросу показал, что в настоящее время машинный перевод текстов разных жанров все еще не
соответствует поставленным задачам. Поэтому возникает необходимость продолжения теоретических
исследований и разработки современных компьютерных технологий и их программного обеспечения
на более продвинутом уровне.
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Аннотация
В статье авторы обращаются к проблеме овладения русской разговорной речью иностранными студентами. Одной из проблем указанного процесса является употребление жаргонизмов. Исследование, проведённое авторами на базе Шадринского государственного педагогического университета, показало, что
не все иностранные студенты хорошо понимают, что такое жаргонизмы, не могут дать адекватную оценку
употреблению подобной лексики. Отчасти этот факт объясняется тем, что в родных языках такой слой
лексики представлен незначительно. Как считают иностранные студенты, употребление молодёжного
жаргона позволяет им успешнее адаптироваться в иноязычной среде.
Abstract
In the article, the authors address the problem of mastering Russian spoken language by foreign students. One
of the problems of this process is the use of jargon. The study conducted by the authors on the basis of the Shadrinsk
state pedagogical University showed that not all foreign students understand well what jargon is and cannot give
an adequate assessment of the use of such vocabulary. This fact is partly explained by the fact that such a layer of
vocabulary is not represented much in native languages. According to foreign students, the use of youth jargon
allows them to adapt more successfully in a foreign language environment.
Ключевые слова: жаргон, жаргонизм, иностранные обучающиеся, функционально-стилистическая
принадлежность, национально-культурная детерминированность языковых единиц.
Keywords: jargon, jargonism, foreign students, functional and stylistic affiliation, national and cultural determinism of language units.
Русский язык – один из самых сложных, распространённых и активно развивающихся языков
мира. В начале XX века русским языком владели
примерно 150 миллионов человек, теперь же, в XXI
веке, количество русскоговорящих во всём мире
значительно увеличилось. В наши дни, помимо
Российской Федерации, русский язык широко используется в общении в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Германии, в Израиле, Турции,
Новой Зеландии, Австралии, Малайзии. В этих
странах он не носит статус официального языка, но,
тем не менее, его употребление широко распространено в туристической, культурной, экономической сферах, а иногда не уступает государственному языку любой из перечисленных стран. Многие иностранные граждане приезжают на обучение
в Россию, общаются на официальном языке страны
и, собственно говоря, повышают свои навыки владения им. Однако в большинстве случаев круг языковых познаний ограничивается простыми, легко
запоминающимися словами, чаще всего активно
употребляемыми. В отдельных случаях среди иностранных обучающихся в ускоренном темпе развивается употребление жаргонизмов.

Для определения особенностей работы с иностранными обучающимися над использованием
жаргонизмов в первую очередь нужно раскрыть содержание такого понятия, как «жаргон». Согласно
определению, данному в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой, «жарго́н – (франц. jargon) – разновидность
речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку
профессии (жаргон программистов), положения в
обществе (жаргон русского дворянства в 19 в.), интересов (жаргон филателистов) или возраста (молодёжный жаргон)» [3, с. 151]. Например: к жаргону
филателистов относится слово клёвый в значении
«выгодный»; программисты в своей лексике используют слово админ или сисадмин – «администратор, системный администратор, руководящая
должность в компьютерном мире»; к молодёжному
сленгу можно отнести слово красава в значении
«молодец».
«Жаргонизм – это слова и выражения, находящиеся за пределами литературной нормы, принад-
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лежащие какому-либо жаргону – социальной разновидности речи, употребляющейся людьми, объединёнными общностью интересов, привычек, занятий, общественного положения. Характерной особенностью групповых, или корпоративных,
жаргонов учащихся, студентов, спортсменов, солдат и других коллективов (главным образом, молодёжных) является стремление дать общеизвестным
понятиям новое экспрессивное обозначение: голова
– арбуз, глобус, кастрюля, корзина, коробочка,
тыква, черепок; понимать – волочь, рубить, сечь;
отлично, прекрасно – законно, клёво, лафа, шикарно и др. Жаргонизмы этого типа связаны с оценкой человека: его внешнего вида, поведения, состояния, быта, отдыха и др.
Профессиональные жаргонизмы – неофициальные названия, бытующие в устной речи представителей какой-либо профессии: ляп – «грубая
ошибка в печати» (жаргон печатников); баранка –
«руль у водителей», кирпич – «знак, запрещающий
въезд» (жаргон шоферов); морковка – «отвесный
подъем самолета», божья коровка – «учебный самолет» (жаргон летчиков)» [1, c.10-11].
В наши дни происходит стремительное изменение языка, активно появляются новые слова, в
нашем случае – жаргонизмы. Связано это, в основном, с постоянными изменениями в жизни общества, развитием производства, науки и культуры, с
заимствованиями. На фоне этого можно выделить
активный и пассивный словарный запас лексики. К
пассивному запасу относят те слова, которые уходят из языка, то есть устаревшие слова, и те, которые появились совсем недавно и ещё не успели
войти в общелитературное употребление. Такие
слова называют неологизмами. К активному же запасу относится вся лексика, которую человек использует каждый день в той или иной сфере общения. В пассивном запасе иностранных обучающихся достаточно русских слов. Это объясняется
объективными причинами: студенты учатся, получают профессию, читают прессу, художественную
литературу, смотрят русские фильмы. Но за пределами аудитории иностранцы предпочитают пользоваться родным языком. Активно такие студенты
пользуются русской лексикой лишь в неформальном общении с русскими сверстниками. Например:
слово «стипендия» обычно заменяют на стипуха,
стипа, «общежитие» – общага, «отличный» – суперский, «отдохнуть» – зависнуть.
Подтверждением этому являются результаты
анкетирования, проведённого среди иностранных
обучающихся первого, второго и четвёртого курсов
«Шадринского государственного педагогического
университета». Анкета, предложенная иностранным обучающимся, включала в себя вопросы, касающиеся знания и понимания того, что представляет
собой понятие «жаргонизм», умения его нахождения в тексте, а также представления об уместности
употребления жаргонизмов в различных ситуациях,
возникающих при общении в неформальной обстановке со сверстниками или же при общении с преподавателями на занятии.
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Анализ данных проведённого анкетирования
показал, что большинство опрошенных иностранных обучающихся имеют понятие или же представление о том, что такое жаргон. Многие из анкетируемых смогли дать определение жаргонизму. На
вопрос об уместности употребления жаргонизмов в
какой-либо ситуации было представлено четыре варианта ответа, из которых нужно было выбрать
один верный. Так, например, большинство иностранных студентов выбрали ответ: употребление
жаргонизмов допускается в неформальной обстановке при общении со сверстниками. Действительно, использование жаргонизмов не допускается, например, при покупке билета на самолёт при
общении с кассиром, в магазине при общении с
продавцом, либо в какой-то другой формальной обстановке. Однако небольшая часть студентов допускает, что использование жаргонизмов допустимо при общении с преподавателями на занятии.
Ответы студентов на вопрос о том, встречались ли
иностранным обучающимся жаргонизмы при общении со сверстниками, разделились ровно пополам. Половина иностранных студентов встречалась
с жаргонизмами при общении. Опрошенные даже
привели несколько примеров: клёво – хорошо,
офигеть – удивиться, тачка – автомобиль, такси,
лошара – дурак, сечёшь – понимаешь, бабки –
деньги, оторваться – веселиться от души,
стрёмно, фигово – плохо. Вторая же половина не
встречалась с жаргонизмами в диалоге с русскими
сверстниками. Многие иностранные обучающиеся
четвёртого курса смотрят русские фильмы, но лишь
некоторые из них замечают наличие жаргонизмов в
речи героев этих фильмов. Ответы на следующий
вопрос показали, что иностранные обучающиеся
достаточно хорошо справились со своей задачей:
они хорошо определяют наличие жаргонизмов в
тексте. Большая часть опрошенных смогла найти
около половины представленных в вопросе словосочетаний с жаргонизмами. Это говорит о достаточных сведениях о данном понятии, имеющихся у
иностранных студентов. На вопрос о том, имеются
ли слова молодёжного жаргона в родном языке обучающихся, многие затруднились вспомнить такие
примеры (например, туркменские студенты). Но
были и те, кто смог привести примеры таких слов
(например, студенты из Казахстана, из Киргизии).
Вопрос о том, какие рекомендации иностранные
обучающиеся могут дать своим будущим ученикам
по употреблению жаргонизмов в речи, вызвал противоречивые ответы: употреблять жаргонизмы
нельзя, так как это некультурно; употребление жаргонизмов допустимо лишь в неформальной обстановке; использование допускается, если человек
легко может перейти от жаргонизмов к литературному языку; употребление жаргонизмов вообще не
допускается в устной и письменной речи.
Данное анкетирование показало нам то, что
иностранные обучающиеся достаточно хорошо понимают, что такое жаргонизмы; имеют представление об уместности их употребления; вполне легко
находят такие слова в тексте.
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Как отмечают учёные, методисты, «существующий опыт преподавания русского языка как иностранного позволяет выявить основные сложности
организации работы с иностранными студентами
по овладению русской разговорной лексикой.
1. Бедность словарного запаса.
Студенты обычно понимают ограниченный
круг общеупотребительной лексики: дом, белый,
делать, быстро, книга, голова, солнце. Однако такой словарный запас чрезвычайно узок.
2. Работа со связным текстом.
Определение темы текста (о чем текст), основной проблемы, решаемой в тексте, установление
позиции автора, разных точек зрения героев текста
на проблему.
3. Употребление в контексте даже известных
русских слов, создание самостоятельных высказываний на русском языке вызывает затруднения. Отвлеченная лексика, термины (рассмотрение, анализ, предупреждение ошибок, изучение, использование и т.д.) сложно воспринимается на слух, требует
дополнительного времени для осмысления.
4. Неясное представление о стилистической
дифференциации языковых единиц русского языка.
В первую очередь, необходимо научиться различать функционально-стилистическую принадлежность языковых единиц, затем научиться различать
эмоционально-экспрессивную окраску.
Такие сложности объясняются, как считают
учёные, не только отсутствием образцовых источников его пополнения, но и национально-культурной детерминированностью самих лексических
единиц» [2, с. 86].
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Для более полного освоения русской лексики
иностранный обучающийся должен смотреть русские фильмы, уметь вести диалоги с русскими
сверстниками на различные темы. Вместе с тем он
должен представлять место жаргонизмов в системе
русского языка, уметь адекватно оценивать использование подобной лексики. Студенты, свободно говорящие на русском языке и легко, с пониманием,
использующие различные пласты его лексики,
должны исключить из диалога со студентами, прибывшими на обучение в Россию из других стран,
слова, находящиеся ниже стандарта современного
русского языка, дабы уменьшить сложность восприятия речи для иностранного обучающегося.
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Анотація
В статті досліджено питання щодо оцінки системи догляду за особами похилого віку та особами з
інвалідністю. Акцентована увага на необхідності врахування ресурсного забезпечення при впровадженні
сімейних форм влаштування таких осіб. Наголошено на тому, що пошук шляхів оптимізації підтримки
зазначених категорій населення поставив одним із завдань реформи системи соціальних послуг деінституціалізацію процесу надання соціальних послуг та наближення можливості отримувати соціальні послуги
до місця проживання отримувача. Наведено приклади оцінки та аналізу закладів, які надають соціальні
послуги визначеним категоріям. Зазначено, що важливою умовою успішного впровадження соціальних
послуг сімейного типу є управління ризиками з метою мінімізації їх впливу на досягнення поставлених
цілей.
Abstract
The article examines the assessment of the care system for the elderly and people with disabilities. Emphasis
is placed on the need to take into account the provision of resources in the introduction of family forms of placement of such persons. It was emphasized that the search for ways to optimize the support of these categories of the
population set one of the tasks of reforming the social services system deinstitutionalization of the process of
providing social services and bringing the possibility of receiving social services to the recipient's place of residence. Examples of assessment and analysis of institutions that provide social services to certain categories are
given. It is noted that an important condition for the successful implementation of family-type social services is
risk management in order to minimize their impact on achieving the goals.
Ключові слова: особа похилого віку; особа з інвалідністю; сімейні форми влаштування; стаціонарний
догляд; оцінка системи; оцінка ресурсів; оцінка ризиків; деіституалізація.
Keywords: elderly person; a person with a disability; family forms of placement; inpatient care; system evaluation; resource assessment; risk assessment; deinstitutionalization.
Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть людство зіткнулося з тенденцію значного
збільшення тривалості життя і постійним зростанням чисельності осіб похилого віку (в деяких дослідженнях вживаються терміни - доросле населення
чи особи літнього віку). Щодо людей віком 65 років
і старших, то їхня частка в загальній чисельності
населення зростає. Зараз їх 19% в Європі і 16% у
Північній Америці, а до 2050 року ці показники збільшаться до 28% і 23%, відповідно.
Очікується, що за цей період їх частка в Азії,
Латинській Америці й Карибському басейні також
збільшиться - з нинішніх 8% до 18%. В Африці, де
на сьогодні наймолодше населення, до 2050 року
частка осіб похилого віку становитиме 9%. При
цьому вже сьогодні майже половина у світі з даної
категорії не отримують пенсії. На сьогодні, приблизно 56% світового населення живуть у містах. За даними ООН, майже весь приріст населення у майбутньому відбуватиметься за рахунок збільшення кількості міських жителів, на яких, згідно з

прогнозами у 2030 році припадатиме 60% населення країн світу, а до 2050 року - приблизно 68%
[1].
Осіб похилого віку, осіб з інвалідністю фахівці
відносять до найбільш вразливих верств суспільства: по - перше, через соціально - економічні чинники; по - друге, через специфічний фізичний стан,
оскільки потреба в постійному догляді для їх більшості довготривалий, а не тимчасовий чи перехідний стан. Надзвичайно важкий етап, який наразі
проходить українське суспільство, погіршує і без
того скрутне становище осіб похилого віку та осіб
з інвалідністю. Україна входить до 30 країн світу за
часткою людей віком від 60 років і старше. Таким
чином українська держава є однією з «найстаріших» країн світу. В Міністерстві соціальної політики України наголошують, що згідно з національним демографічним прогнозом, до 2025 року частка
осіб віком понад 60 років становитиме 25,0% від загальної кількості населення, а людей віком 65 років
і старше - 18,4%. У 2030 році - людей віком понад
60 років буде понад 26 %, а тих, хто старше 65 - понад 20 % [2].
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Пошук шляхів оптимізації підтримки зазначених категорій населення поставив одним із завдань
реформи системи соціальних послуг деінституціалізацію процесу надання соціальних послуг та наближення можливості отримувати соціальні послуги до місця проживання отримувача, отже, виникає необхідність розробки та застосування
альтернативних форм і методів соціального обслуговування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.
Вітчизняна система соціальних послуг була
створена та функціонувала в умовах жорсткої
централізації, підпорядкованості та звітності знизу
доверху, як державних, так і громадських організацій. В країнах пострадянського табору (Польщі, Чехії, Угорщині) така система трансформувалась внаслідок реформ, які було здійснено перед вступом
країн до Європейського Союзу. Тому опрацювання
та впровадження європейських стандартів, способів організації, принципів, форм надання, механізмів управління в сфері соціального обслуговування
населення стає надзвичайно актуальним для України в контексті її євроінтеграційного вектору розвитку.
Наразі актуалізується серйозна дискусія про
те, як зробити соціальне обслуговування осіб похилого віку ефективним, оскільки критерії ефективності в багатьох випадках дійсно складні. Наприклад, поступово знижується здатність до самообслуговування, яка в багатьох випадках неминуча.
Або при хронічних хворобах, коли є лікування, але
немає виліковності, а лише підвищення життєвого
комфорту за рахунок можливості жити вдома, а не
в стаціонарі. Також постало питання про ступінь
відповідальності фахівців/соціальних працівників
за використані суспільні ресурси в подібних випадках. У яких випадках професійні ресурси можуть
бути замінені ресурсами громад або волонтерів, як
організувати їх взаємодію та провести їх оцінку
(оцінити)?. Як підтримати розвиток сімейного чи
сусідського догляду, допомогти їхнім родичам, які
забезпечують життєдіяльність зазначених осіб
тощо.
Стосовно осіб з інвалідністю - ймовірність
бути поміщеним у заклади інтернатного типу зростає з віком. Також в інтернатах перебуває більше
жінок, ніж чоловіків через те, що жінки живуть довше, ніж чоловіки. Дана статистика актуалізує майбутні виклики в наданні підтримки, оскільки все більше осіб із комплексними потребами доживають
до похилого віку, то необхідно надавати їм додаткові послуги для задоволення їхніх потреб.
Саме тому, на даному етапі сучасна світова
практика в галузі соціального обслуговування осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю характеризуються впровадженням активних стратегій домашнього догляду, сучасних реабілітаційних методів та
форм, спрямованих на максимально можливе перебування особи в звичному соціальному середовищі.
Оптимізація використання державних коштів є і вимогою часу, і передумовою підвищення якості соціального обслуговування та базується на оцінці
системи, ресурсів та ризиків при впровадженні сімейних форм влаштування осіб похилого віку та
осіб з інвалідністю.
Примітка. Відповідно до Закону України від
19.12.2017 року № № 2249 «Про основи соціальної
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захищеності осіб з інвалідністю в Україні» наголошено, що особи з інвалідністю в Україні володіють
усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Саме тому,
вживається термін - особа з інвалідністю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми щодо влаштування в сімейні форми
проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю розкривали у своїх наукових розвідках
такі вчені як: Анциферова Л.І.; Бикмурзина, Н.А.;
Бондаренко, І. Н.; Ефімов Г.; Захарова О.Г.; Кабаченко Н.В; Калашніков, І.Г.; Крентовська О.П.; Маркевию Ю.Р.; Бонаренко І. М.; Новікова Ж. М. Значну роботу з питань влаштування зазначених категорій проводить Міністерство соціальної політики
України, Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна асамблея людей з інвалідністю України». Наукове та методичне забезпечення здійснює
Науково - дослідний Інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України
і Національної академії наук України, зокрема:
Олена Давидюк; Наталія Поляк; Зоряна Самерханова та. ін.
Виклад основного матеріалу. Оцінка ситуації, що склалась у сфері надання соціальних послуг
особам похилого віку та особам з інвалідністю, зокрема через систему стаціонарних установ, має
центральне значення при розробці універсальної та
ефективної стратегії деінституціоналізації. Така
оцінка дозволяє забезпечити вирішення нагальних
проблем, виявлення потенційних ризиків, зорієнтуватися на реальні потреби клієнтів, а також ефективно використовувати ресурси. Крім стаціонарних
установ тривалого проживання, необхідно зосередитися на розширеній оцінці місцевих умов, з детальним описом доступних ресурсів (фінансових, матеріальних і людських), а також на вже існуючій системі соціальних послуг на рівні місцевої громади
та Об’єднаної територіальної громади. Слід оцінити перешкоди на шляху до впровадження основних соціальних послуг сімейного типу, щоб забезпечити повну інклюзію осіб похилого віку та осіб з
інвалідністю.
Оцінку доцільно здійснювати в два етапи: на
першому етапі визначити потреби національного
рівня з метою розробки національної та регіональних стратегій деінституціоналізації; на другому
етапі визначаються потреби місцевого рівня та
економічну доцільність впровадження різних етапів національної стратегії.
Аналіз системи стаціонарного догляду за особами похилого віку та особами з інвалідністю має
включати наступні аспекти: аналіз системи соціальних і медичних послуг; аналіз перешкод у наданні основних послуг; збір соціально - економічних і демографічних даних; збір якісної інформації
про причини інституціоналізації (чому клієнти потрапляють до стаціонарних закладів?), а також про
систему стаціонарного догляду. Метою аналізу є
визначення будь - яких бар’єрів, які перешкоджають збереженню звичайного способу життя осіб похилого віку та осіб з інвалідністю і призводять до
стаціонарного догляду. Мова йде про недоступне

The scientific heritage No 51 (2020)
фізичне середовище, систему транспорту, бідність,
відмова догляду з боку близьких (діти, онуки)
тощо. Результатом аналізу мають стати планування
і реалізація заходів для забезпечення сімейних
форм влаштування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю як альтернативи стаціонарному догляду.
Наприклад, Всесвітньою організацією охорони
здоров’я (ВООЗ) у 2006 році розроблено програму
«Міста, дружні до літніх людей»[3], яка спрямована
на вивчення соціальних, економічних чинників, а
також на чинники довкілля, що впливають на здоров’я і добробут осіб похилого віку, і має завдання
визначити ключові елементи міського середовища,
які сприяють активному і здоровому старінню. Зокрема, було визначено вісім аспектів міського
життя, які можуть вплинути на здоров’я і рівень
життя осіб похилого віку: зовнішній простір і будинки; транспорт; пристосованість житла до потреб
особи похилого віку та особи з інвалідністю; соціальна підтримка; повага і соціальна інклюзія; участь
у громадському житті; спілкування та інформація;
послуги з охорони здоров’я.
Надання таких послуг, як охорона здоров’я, соціальна допомога, житло, дозвілля і транспорт для
осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, як правило, знаходиться на менш задовільному рівні в
сільській та віддаленій місцевості, ніж у містах, це
спонукає до підвищення самотності та соціальної
відокремленості зазначених цільових груп. Непристосоване житло, недоступне середовище і відсутність відповідних соціальних послуг на дому (а також домашнє насильство, жорстокість, зневага) можуть змусити багатьох осіб з інвалідністю та осіб
похилого віку переселитися в стаціонарний заклад.
Часто та підтримка, якої вони потребують, щоб
уникнути переміщення в стаціонарний заклад, є мінімальною. Наприклад, у Великобританії 23% літніх людей переселяються до геріатричних закладів,
бо не можуть впоратися зі своїми хворобами. Тому
аналіз повинен бути спрямований на краще розуміння проблем, з якими стикаються люди в повсякденному житті і які призводять до інституціоналізації [4].
Примітка. В Україні за півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на
40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень. За шість
місяців 2020 року в поліцію надійшло понад 100 тисяч повідомлень про домашнє насильство. У період
карантину тема домашнього насильства стала ще
більш актуальною, оскільки люди опинилися в закритому приміщенні і в постійному перебуванні
вдома. Як зазначили у Міністерстві внутрішніх
справ України, Національна поліція не фіксувала
таких різких збільшень викликів на лінію «102»
щодо домашнього насильства в період карантину.
Збільшення повідомлень про домашнє насильство
пов’язано з тим, що люди більше знають і реагують на прояви насильства. При цьому, тільки за січень 2020 року лише на території Києва було зареєстровано більш ніж 3 тис. звернень про домашнє
насильство[5].
Якісна інформація про причини інституціоналізації є частиною аналізу системи стаціонарного
догляду. Збір детальної інформації можна провести

61
за допомогою анкети/або опитувань осіб похилого
віку та осіб з інвалідністю, які перебувають в стаціонарних закладах. Інформація про осіб, які проживають в стаціонарних закладах, має містити наступні дані: вік; стать; національність; віросповідання;
освіта; де перебувала особа перед переміщенням в
установу; родинні зв’язки - чи є у людини члени
сім’ї та або інші родичі, чи є з ними зв’язок; тривалість перебування в установі інституційного догляду; причини переміщення в установу; інвалідність/захворювання/ступінь порушень; фінансова
залежність (бідність).
Інформація про стаціонарні заклади має містити дані про: кількість установ за типом; місце
знаходження установи, наприклад, в селі/місті, розмір міста (кількість населення) та ін.; розмір установи, включаючи кількість місць і кількість проживаючих; фізичні умови, наприклад, загальний стан
будівлі, стан санітарних приміщень, системи опалення та ін.; кількість прийомів на роботу і звільнень; середня тривалість перебування в установі;
інформація про персонал, наприклад, співвідношення кількості персоналу та одержувачів послуг,
кваліфікаційні характеристики персоналу; керівний
орган, підпорядкування (міністерство, регіональна
влада, неурядова організація та ін.); бюджет та джерела фінансування; перелік послуг, що надаються.
На думку автора, вищеперерахована інформація має бути покладена в основу розробки стратегії
деінституціоналізації, вона необхідна як для переходу від надання послуг стаціонарного догляду до
сімейних форм влаштування, так і для впровадження превентивних заходів, попередження інституціоналізації взагалі. Також необхідно враховувати більш широкі соціально - економічні та демографічні тенденції, що мають місце в суспільстві, а
саме: рівень бідності; соціальна ізоляція цільових
груп населення; кількість одержувачів різних соціальних виплат (по інвалідності, пенсії, субсидії на
оплату житла тощо); вікова структура населення.
Такі дані вкрай важливі у визначенні потреб
населення. Наприклад, якщо в регіоні переважає
населення похилого віку, можна передбачити перелік та обсяги послуг, необхідний для такого населення, і розробити відповідну систему послуг на місцевому рівні. Крім цього, більш докладні дані можна отримати з тих проблем, які швидше за все
можуть призвести до інституціоналізації, зокрема
рівень психосоціальних проблем, фізичних та інтелектуальних порушень у населення. Такі дані можна отримати від стаціонарних закладів, що підлягають закриттю, а також систем охорони здоров’я
та соціальної допомоги. Якісні дані можна також
отримати шляхом проведення досліджень про типи
догляду і послугах підтримки, які хотіли б отримувати люди.
Зазначена інформація згодом має лягти в основу рішень, що приймаються відповідними органами щодо розробки системи соціальних послуг
сімейного типу. Основним принципом є визначення потреб населення з метою розробки відповідної системи послуг та підтримки задля задоволення цих потреб. Окрім аналізу потреб, необхідно
здійснити аналіз доступних ресурсів. Оцінка ресурсів, які вже наявні або будуть доступні, при проведені деінституціоналізації, допоможе сформувати
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ефективні рішення по використанню цих ресурсів в
процесі впровадження сімейних форм влаштування
та визначити необхідні додаткові ресурси.
Оцінка ресурсів має включати наступне:
- оцінка кадрових ресурсів - дозволяє отримати
інформацію про кадрові ресурси в системі стаціонарних закладів, а також в системах охорони здоров’я та соціального обслуговування, наприклад,
про кількість співробітників, їх кваліфікацію,
знання і навички. Багато співробітників стаціонарних закладів можуть продовжити роботу з надання
нових послуг або іншим способом задіяні в реформованій системі. Соціальні працівники та соціальні
робітники, соціальні менеджери можуть взяти участь у зборі інформації про потреби цільових груп,
в підготовці та супроводі професійних прийомних
сімей, в наданні послуг в будинках сімейного типу,
в роботі з підвищення обізнаності населення тощо;
- оцінка фінансових ресурсів - необхідною є
комплексна оцінка витрат, пов’язаних з підтриманням закладів стаціонарного догляду, для забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів у плануванні нових форм влаштування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Повинні бути
гарантії, що кошти, звільнені в результаті зменшення кількості людей в стаціонарних закладах, будуть спрямовані на розвиток сімейних форм влаштування;
- оцінка матеріальних ресурсів - йдеться про
оцінку землі та будівель, що належать державі, і в
яких знаходяться стаціонарні заклади. Залежно від
місця розташування, стану і розміру, будівлі можна
здавати в оренду або продати в цілях отримання засобів для впровадження сімейних форм влаштування. Будівлі можна реорганізувати та переобладнати відповідно нових форм догляду, однак вони не
повинні використовуватися в спосіб, який може
призвести до соціальної ізоляції, відчуження або
надання послуг низької якості.
Крім цього, оцінку фізичних ресурсів, доступних на місцевому рівні, слід провести спільно з місцевою владою для визначення, яким чином вони
можуть підтримати впровадження сімейних форм
влаштування на рівні громади. Перш ніж розробляти нову систему послуг сімейного типу, вкрай важливо мати цілісну інформацію про послуги, які
вже доступні на місцевих рівнях. Це допоможе уникнути ризику надання двох аналогічних послуг одночасно, коли потреби в цьому не буде, і зробить
свій внесок в ефективне використання доступних
ресурсів. Наприклад, існують організації або групи,
які вже надають деякі послуги у громаді, якими можуть користуватися люди, що залишають установи
стаціонарного догляду. Вони можуть володіти цінним досвідом та матеріалами, такими як інформаційні брошури, довідники, навчальні плани або інструменти для планування, орієнтованого на особистість, які можна застосувати з метою уникнення
дублювання зусиль. Корисним на даному етапі інструментом може стати розробка карти, де позначена поширеність надання послуг в країні або регіоні. Складання такої карти має супроводжуватися
аналізом якості, доступності та інших характеристик послуг. Дуже важливо, щоб були задіяні всі відповідні установи на місцевому, регіональному та
національному рівні.
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Інформація про наявні послуги на місцях має
включати: тип послуг, наприклад, установа сімейного типу, консультаційний центр, центр підготовки тощо; профіль одержувачів послуг, як-то особа
похилого віку, особа з інвалідністю; місцезнаходження та доступність; місткість, наприклад, скільки людей можна розмістити (для установ сімейного типу) або обслужити; ресурси; форма власності, наприклад, приватна чи державна; джерело
фінансування, наприклад, тимчасове фінансування
проекту, державне фінансування. В цілому, логічну
матрицю потенційної стратегії деінституціоналізації представлено на рисунку №1. Зрозуміло, що
процес переходу від надання послуг стаціонарного
догляду до сімейних форм влаштування, розробка
відповідної стратегії, методів планування, впровадження, моніторингу та оцінки реформи потребує
залучення всіх зацікавлених сторін - державних та
регіональних органів влади, економічних та соціальних партнерів, недержавних організацій.
Для успішного впровадження будь - якої програми деінституціоналізації вкрай важливо, щоб
споживачі послуг, їх представники також повноцінно залучались для надання консультацій на всіх
етапах даного процесу. Ще раз зауважу - досвід розвинених країн доводить той факт, що фінансування системи стаціонарного догляду є неефективною державною політикою. В першу чергу через те,
що кошти йдуть на послуги, які дають поганий результат для отримувачів. На противагу - інвестиції
в послуги сімейного типу дозволяють підвищити
якість життя клієнтів, розширяють можливості зайнятості в секторі соціальних послуг.
Автор зазначає, що з метою забезпечення ефективного здійснення права осіб похилого віку на соціальний захист, зокрема, надання можливості якомога довше залишатися повноцінними членами суспільства, необхідно:
- забезпечення достатніх ресурсів, які дозволяли б їм жити на задовільному рівні і брати активну участь у суспільному, соціальному і культурному житті;
- забезпечення інформації про послуги і програми, які існують для осіб похилого віку, а також
про можливості їхнього використання такими особами;
- забезпечення житла, пристосованого до їхніх
потреб і стану здоров’я, або шляхом надання належної допомоги для реконструкції їхнього житла;
- забезпечення медичного обслуговування та
послуг, яких вимагає їхній стан здоров’я.
На сьогодні в Україні створено систему законодавства щодо соціального захисту осіб похилого
віку. Законодавчі акти спрямовані на їх підтримку,
повернення до самостійного повноцінного життя.
Примітка. 16 вересня 2020 року Урядом України прийнято рішення щодо підвищення у 2021 році
та в подальшому пенсійних виплат для найбільш
вразливих категорій осіб, що забезпечить: з 1 липня
2021 року встановлення щомісячної компенсаційної
виплати в розмірі до 400 гривень пенсіонерам старше 75 річного віку, в яких розмір пенсійної виплати
не перевищує розміру середньої заробітної плати
(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески
та яка враховується для обчислення пенсії за 2020
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рік, а також підвищення мінімальних пенсійних гарантій особам із страховим стажем 20 років для
жінок та 25 років для чоловіків з 1 712 грн до 2 500
гривень; продовження на 2021 рік виплати щомісячних компенсацій в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 річного віку, які були запроваджені
в 2020 році, а також розширення кола її одержувачів пенсіонерами, в яких розмір пенсії не перевищу-
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ватиме розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та
яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік;
з 2022 року збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилося 75 років і більше та 80
років і більше на показник індексації пенсій, що дозволить запобігти подальшому збільшенню різниці
в розмірах пенсій; визначення дати індексації пенсій з 1 березня 2021 року[6].
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Важливою умовою успішного впровадження
соціальних послуг сімейного типу є управління ризиками з метою мінімізації їх впливу на досягнення
поставлених цілей. Мінімізувати ризики можливо
лише за умови ретельної оцінки наявного стану системи соціального обслуговування осіб похилого
віку та осіб з інвалідністю, та чіткого планування
процесу переходу від стаціонарного догляду до сімейних форм влаштування. Оцінка потреб цільових
груп та наявних соціальних послуг дозволить сформулювати стратегічне бачення того, як слід розробляти альтернативні послуги сімейного типу в процесі переходу від стаціонарного догляду. Отже,
дана оцінка має включати інформацію про кількість
та види послуг, що надаються як в стаціонарних закладах, так і на рівні громад; фінансові, матеріальні
та людські ресурси; персональні дані з розбивкою
по позиціях щодо осіб, які потребують підтримки,
але проживають самостійно, та щодо осіб, які вже
проживають в стаціонарних закладах; доступ до основних послуг осіб, які потребують підтримки
тощо. Аналіз ситуації має виявити причини, що
спричиняють інституціалізацію визначених осіб,
які можуть включати бідність, відсутність послуг
на місцях, міграцію тощо.
Висновки
1. В сучасному світі поступово зростає частка
людей похилого віку в складі населення, подібні тенденції характерні і для нашої країни. У цих умовах
соціальне обслуговування людей похилого віку,
осіб з інвалідністю, орієнтоване в основному на малозабезпечених і самотніх, отримало новий імпульс
до розвитку. Існуючі тенденції старіння населення
на тлі зниження народжуваності ставлять під загрозу не просто ступінь ефективності діючих у світі
систем соціального обслуговування, а й взагалі можливість функціонування соціальних та економічних систем. Сучасні дослідження геронтології та
медицини вказують на те, що все більша частка населення при досягненні пенсійного віку не тільки
не втрачає своєї працездатності (або втрати працездатності дуже незначні), але й володіє здатністю
до засвоєння нової інформації (тобто до навчання) і
потребує активної включеності в життя соціуму.
2. Реформування системи соціального обслуговування потребує переорієнтації з кризового
втручання на профілактику негативного впливу соціальних ризиків: запровадження системи раннього
виявлення осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, модернізації системи їх
соціального обслуговування, підвищення адресності та якості надання соціальних послуг за місцем
проживання тощо.
3. Особливої підтримки з боку держави потребують особи похилого віку, одинокі та особи з інвалідністю, які не в змозі самостійно забезпечувати
для себе нормальні умови життя та вимагають постійного догляду, щодо таких осіб пріоритетними
напрямами політики мають бути: підвищення якості та дієвості соціального обслуговування на дому;
створення ринку соціально -побутових послуг за
рахунок більшого залучення до їх надання недержавних організацій; впровадження альтернативних
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форм проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
4. Проживання особи в стаціонарному закладі
вважається за доцільне лише в тому випадку, коли
неможливо створити умови для її догляду на рівні
громади - у біологічній або професійній (прийомній) сім’ї чи незалежного проживання (індивідуального або групового) з підтримкою та соціальним супроводом.
5. При правильній організації професійна (прийомна) сім’я - це соціально ефективна, економічна
і технологічна модель продовження перебування в
сімейній обстановці самотніх (одиноко проживаючих) осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які
потребують соціальної підтримки і стороннього догляду спорідненого типу внаслідок обмеженої здатності до самообслуговування та/або пересування.
6. Питання переходу від надання послуг стаціонарного догляду до сімейних форм влаштування
може вирішуватися тільки в рамках законодавства
України. При цьому необхідно правовими методами забезпечити створення і застосування загальноукраїнських стандартів якості життя таких категорій в професійних (прийомних) сім’ях, будинках
сімейного типу по всій території країни, а також
єдиного механізму контролю прав і законних інтересів громадян, які проживатимуть у сім’ях, виходячи з принципу рівності прав громадян, незалежно
від території перебування.
7. В реалізації реформ ключова роль належить
кадровому забезпеченню. Для підвищення професійних знань і навичок персоналу, для забезпечення
їх належної підтримки, основними заходами є підготовка і контроль. Однак найбільш важким випробуванням є зміна культури системи, необхідна для
трансформації усталеного сприйняття отримувачів
послуг. Слід зазначити, що велика кількість персоналу отримує низьку оплату і не має підготовки.
Надання послуг у закладах, де співвідношення персоналу і отримувачів є недостатнім, часто призводить до того, що персонал виконує тільки мінімальні обов’язки з фізичного догляду за клієнтами.
8. Важливим завданням є проведення фінансових розрахунків, необхідних для реалізації стратегії: які кошти вже доступні, які стануть доступні після закриття установ, які додаткові кошти будуть
надані і які їхні джерела. Ключовим фактором успіху реформи є гарантія того, що кошти, спрямовані на даний момент для підтримки інтернатних
закладів, будуть захищені та переведені на розвиток нової системи послуг на рівні місцевої громади.
Вкрай важливо також забезпечити стале фінансування після реалізації стратегії і завершення плану
дій.
9. Основні ризики, що виникають в процесі деінституціоналізації, умовно можна поділити на дві
групи: перша група - системні: правова недосконалість, недостатнє фінансування, рівень підготовки
кадрів, їх кваліфікація, матеріальна база для будинків сімейного типу тощо; друга група - особистісні:
бажання/небажання осіб похилого віку, осіб з інвалідністю долучитись до процесу, безпека життя клі-
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єнтів (наприклад, якщо вони передають майно прийомній сім’ї), рівень мотивації серед населення долучитись до процесу тощо. Саме тому, впровадження реформи потребує низки пілотних проектів.
Такі проекти потрібні, щоб показати, як працює новий підхід на практиці. Вони служать як центри навчання. В контексті деінституціоналізації центри
навчання можуть бути використані для набуття
досвіду в розвитку та впровадженні інноваційних
послуг, для оптимізації управління широкомасштабними програмами реформ.
В умовах економічної кризи в Україні та стрімкого зниження рівня доходів населення, впровадження професійної сім’ї для осіб похилого віку та
осіб з інвалідністю матиме подвійний ефект: по перше, це підвищить якість життя клієнтів, а по друге, виплати надавачам послуг сприятимуть частковому поліпшенню їх матеріального стану.
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Аннотация
Актуальность исследования буллинга в образовательной среде определяется распространенностью
рассматриваемого явления и его губительными последствиями для всех участников независимо от степени
их вовлеченности в процесс. В связи с этим возникает необходимость решения ряда как теоретических,
так и практических задач. К первым, в числе прочих, относятся обоснование возможности предупреждения буллинга в учебных заведениях, а также минимизации его последствий, ко вторым – обоснование
необходимости специально организованной деятельности по подготовке учителей к решению вышеназванных задач на практике
Abstract
The relevance of the study of bullying in the educational environment is determined by the prevalence of the
phenomenon under consideration and its disastrous consequences for all participants, regardless of their degree of
involvement in the process. In this regard, it becomes necessary to solve a number of both theoretical and practical
problems. The first, among others, include the substantiation of the possibility of preventing bullying in educational institutions, as well as minimizing its consequences, the second - the justification of the need for specially
organized activities to train teachers to solve the above problems on practice
Ключевые слова:буллинг, образовательная среда, дети группы риска, жертвы, буллеры, учителя.
Keywords: bullying, educational environment, children at risk, victims, bully, teachers.
Запугивания, травля, издевательства являются
составной частью нашей жизни и наблюдались во
все времена существования человечества во всех
системах отношений, в том числе и в образовательной среде. ТакА.Н. Фанталов и М.А. Малязина описывают травлю и примеры борьбы с ней в образовательных учреждениях России XVIII века [14]. В
современном мире по данным З.Б. Киндаровой и
Д.А. Шатаевой в российских школах физической
и/или психологической травле подвергаются от 0,7
до 4% старшеклассников регулярно, около 46%
старшеклассников не регулярно. В зарубежных
школах регулярному буллингу подвержены 15%
учащихся старших классов, не регулярному – 48%
[7].
Однако интерес к этой проблеме как научной
возник относительно недавно. Первые упоминания
об исследованиях школьной травли встречаются в
1905 году и связаны с именем К. Дьюкса, чьи идеи
составили основу целого ряда трудов европейских
исследователей. В 1969 году школьным врачом П.
Хайнеманном была опубликована первая статья,
посвященная рассматриваемой проблеме. Им же в
1972 году была издана первая книга «Моббинг.
Групповое насилие среди детей и взрослых», в которой автор излагал свои наблюдения за учениками
в одном из школьных дворов. Помимо демонстра-

ции разрушающей силы травли среди обучающихся П. Хайнеманн дает первое описание схемы
этого действия и выделяет несколько его этапов.
Последние представляют собой смену ряда состояний группы от момента выбора ею жертвы до момента расправы с ней. Нейтральное состояние
группы сменяется нарастающим напряжением, за
ним следует непосредственная травля жертвы, завершающая возвращением группы к нейтральному
состоянию [10].
В период с 1974 по 1988 гг. феноменом буллинга подробно освещал британский исследователь
Д.А. Лейн, считающийся автором классического
определения, согласно которому «буллинг – это
длительное физическоеили психическое насилие со
стороныиндивида или группы в отношении индивида, который не способен защититьсебя в данной
ситуации» [9]. Им же представлена попытка систематизации факторов, повышающих вероятность
возникновения буллинга. В числе важнейших из
названных факторов – семья, микроклимат школы,
особенности личности потенциальных участников.
Вышесказанное повысило теоретическую и
практическую значимость таких вопросов как факторы возникновения буллинга, возможности его
предупреждения и прекращения, социально-психологические и индивидуальные особенности всех
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участников буллинга (жертв, буллеров, наблюдателей и др.), роль отдельных взрослых в инициации и
пресечении буллинга и других.
Так, отвечая на вопрос о том, какие дети чаще
всего становятся жертвами буллеров, В.С. Собкин
и М.М. Смыслова определили школьников, составляющих «группу риска» с точки зрения их вовлечения в буллинг в стенах образовательных учреждений. Это:
- дети с низким социально-групповым статусом (тогда как дети с высоким статусом чаще не являлись жертвами ни психического, ни физического
насилия);
- дети из малообеспеченных семей;
- дети родители которых имеют среднее, а не
высшее образование [13].
Систематизацию факторов риска, приводящих
детей к девиантному поведению, осуществил и И.С.
Нестеренко. Полагаем, что рассматриваемые им
факторы также можно рассматривать как причины,
усложняющие решение проблемы минимизации
проявлений буллинга в образовательной среде.
Названные факторы были объединены нами в несколько групп по опосредованности их влияния на
возникновение буллинга.
Факторы, не связанные прямо с явлением буллинга, но искажающие мировоззрение детей и молодежи, в их числе негативное влияние экологической ситуации в регионе на здоровье школьников,
засилье религиозных сект, отсутствие цензуры в
СМИи др.
Факторы, связанные с отсутствием или недостаточной организацией деятельности за пределами образовательных учреждений, направленной
на предупреждение разных видов дезадаптации детей и подростков (социальной, школьной, семейной): выявление и выяснение причин дезадаптации,
организация досуга школьников вне образовательных учреждений, обеспечение возможности полноценного отдыха для всех категорий детей и подростков и др.
Факторы, связанные с отсутствием или недостаточной организацией соответствующей деятельности внутри образовательного учреждения: системы воспитательной деятельности, обеспечения
соблюдения всех положений Закона РФ «Об образовании», понимания необходимости полового воспитания школьников и др.
Факторы, связанные с искажением роли и
функций семьи в воспитании и формировании личности: уменьшение роли семьи, как фактора формирования «социальной ответственностидетей и
подростков» и др.[11, с. 192].
Особую остроту проблема возникновения буллинга приобретает в инклюзивном образовательном пространстве, в связи со специфическими особенностями как самих детей с ОВЗ, в том числе и
стиль личностных их взаимоотношений[1], [5] так
и образовательной среды.
Н.Е. Горбунова, Г.К. Труфанова, Е.В. Хлыстова к факторам, детерминирующим буллинг в инклюзивном образовательном пространстве, наряду
с традиционными добавляют снижение авторитета
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учителя в школе, общее ухудшение психического
здоровья детей с ОВЗ, наличие у них специфических особенностей, как физических, так и психологических, неподготовленность общества в целом к
принятию детей с ОВЗ, низкий уровень информированности родителей о психологических особенностях и т.п. [5].
Для нас особый интерес представляет роль
учителя в возникновении буллинга, в возможности
его предотвратить или прекратить, минимизировать последствия для всех участников.
Анализ многочисленных исследований буллинга в образовательных учреждениях позволяет
выделить в отдельную группупроблемы, обусловленные выявленной взаимосвязью убеждений учителя относительно травли и его способами реагирования на нее. А.П. Кубанцева, П.П. Кучегашева,
Н.В. Орешкин выяснили, что помимо учителей рассматривающих буллинг как ситуацию, в которой
ребенок может получить опыт решительности, поддерживающих его, вовлекая его родителей, есть и
другие. «Учителя, принимающие травлю как
норму, реже включаются в ситуации буллинга,
реже поддерживают ребенка, оказавшегося в роли
жертвы, реже вовлекают в ситуацию родителей.
Учителя, убежденные, что травля прекратится,
если обижаемые дети будут избегать агрессоров,
активно участвуют в увеличении дистанциимежду
жертвой и преследователем, в поиске новых соседей по парте и партнеров по игре дляребенка, подвергшегося преследованию» [8 с. 31].
Подтвердившие свою эффективность зарубежные программы по профилактике и прекращению
буллинга в качестве психологической мишени рассматривают межличностные отношения и психологический климат в классе и в школе в целом. Распространенная в некоторых странах мира программа Д. Ольвеуса нацелена на обучение навыкам
уважительных отношений и быстрого реагирования на проявления буллинга всех сотрудников
школы. Это необходимо для демонстрации детям
социально одобряемой ролевой модели, для демонстрации того, что можно обходиться и без травли.
А.П. Кубанцева, описывая многообразные и
разноплановые проявления буллинга в образовательной среде, формулирует требования, которым
должен соответствовать учитель, чтобы эффективно пресекать ситуации травли. С одной стороны, учитель должен иметь представления о компонентах и проявлениях буллинга, с другой – уметь
распознавать ситуации преследования, которые могут проявляться даже в неожиданных формах[8].
Отдельную проблему исследования составляет
реагирование взрослых на ситуации травли. А.А.
Бочавер (организатором исследования) было предложено респондентам объединить способы реагирования на буллинг в три группы: известные им;
апробованные ими лично и оцененные как работающие или неработающие; усугубляющие ситуацию
буллинга. В результате исследования было выявлено значительное расхождение представлений
участников исследования о своем поведении предполагаемом и реальном поведении при наблюдении
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ситуации травли. Оказалось, что репертуар реально
демонстрируемого человеком поведения в описанной ситуации гораздо беднее, тех, что отнесены в
первой части исследования в группу апробированных ими лично. А.А. Бочавер высказывает предположение о существовании факторов сдерживающих активное реагирование сотрудников школы на
ситуации буллинга:
- недостаток компетентности как следствие
тактики умалчивания и отсутствия в школьном коллективе выработанных эффективных алгоритмов
реагирования на проявления буллинга;
- вторичная выгода педагога, заключающаяся в
том, что имеющиеся в классе аутсайдеров, на которых вымещается агрессии остальными учениками,
выступают как громоотводы и обеспечивают психологическую безопасность самого учителя;
- невозможность преодоления отношений неравенства, в том числе и в рамках образовательного
учреждения. Более того отношения буллинга могут
быть представлены на разных уровнях иерархии отношений, а не ограничиваться только ученическим
коллективом.
Как видим, уровень осведомлённости педагогов о буллинге, его причинах, проявлениях, последствиях не обеспечивают их эффективное реагирование на ситуации травли [2], [3].
Более того норвежскими исследователями выявлена взаимосвязь распространенности буллинга в
школе и организации работы педагогического коллектива: «выявлена прямая зависимость между качеством работы руководства, сотрудничеством
коллег и согласием вколлективе.
Низкий уровень школьной организации способствует распространенности моббинга средиучащихся, а высокий уровень, наоборот, снижает вероятность травли» [12].Э. Руллан также доказал, что
организация классным руководителем индивидуальной работы с каждым обучающимся, оказание
помощи ученикам в обучении и организации, осуществление контроля, способность вмешаться и
предпринять активные меры в ситуации травли с
одной стороны, являются показателями эффективного классного руководства, с другой - оптимизирует отношения в системах «ученик-ученик», «ученик-класс» (структура класса).
Таким образом, обобщая результаты исследования, автор утверждает, что «Определяющим является итоговоевлияние грамотного классного руководства, которое, в свою очередь, может быть
только результатом эффективного взаимодействия
школьногоруководства и педагогического коллектива, слаженности работы внутри коллектива» [12].
Как видим проблема предупреждения и пресечения буллинга учителем не решается повышением
уровня их осведомленности о проблеме. Пугающие
данные приводит С.Н. Ениколопов, который рассуждая о преследователях, утверждает, что учителя
любят последних, так как они знают, как вести себя
в присутствии контролирующих органов, чтобы не
вызвать подозрений, а травлей занимаются исподтишка. Помимо прочего это приводит к тому, что
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учителя зачастую выступают на стороне обидчика
[6].
Понимаем, что это оказывает разрушающее
воздействие на всех участников буллинга, искажая
их ценностно- смысловую сферу:
- у обидчиков, подкрепляя их поведение;
- у жертв, формируя у них ощущение беспомощности, ненужности;
- у наблюдателей, демонстрируя безнаказанность обидчика, игнорирование другого в беде, покрывательство, ложь и т.д.
Как видим эффективная деятельность по профилактике, пресечению и минимизации последствий буллинга для его участников в образовательной среде невозможна без включения в нее учителя,
проходящего специальную подготовку на регулярной и систематической основе.
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Анотація
У статті розглядаються індивідуально-типологічні особливості українських зимівників та її роль в
процесі адаптації до екстремальних умов життєдіяльності. Актуальність статті базується на тому, що
Україна вже протягом 25-х років досліджує «Білий континент» на Українській антарктичній станції
«Академік Вернадський». Зимівля українських полярників пов'язана з тривалим перебуванням на обмеженій території, що вимагає адаптації до соціальної ізоляції, сенсорної і психологічної депривації у зимуючих. Крім того, психологічна адаптація зимівників проходить в умовах суворого клімату і багато в
чому залежить від психофізіологічних особливостей учасників експедиції. Метою статті є представлення психологічних досліджень індивідуально-типологічних особливостей у зимуючих в Антарктиці
як передумови психологічної адаптації особистості. Проаналізовано наукові розробки вітчизняних та
зарубіжних дослідників, що займаються проблемою адаптації до життєдіяльності в екстремальних умовах. Уточнено поняття психологічної адаптації до життєдіяльності в екстремальних умовах; визначено
індивідуально-психологічні особливості зимівників; представлено методологічний інструментарій психологічного дослідження. Такі результати дозволили визначити нові критерії психофізіологічного та
психологічного прогнозування, а також підтвердили необхідність застосування психологічних досліджень антарктичних зимівників.
Abstract
The article considers the individually-typology features of Ukrainian winterers and its role in the process of
adaptation to extreme living conditions. The relevance of the article is based on the fact that Ukraine for 25 years
has the opportunity to explore the White Continent at the Ukrainian Antarctic Station «AcademicianVernadsky».Wintering of the Ukrainian polar explorers is related to the protracted stay on a limit territory that requires
adaptation to the social isolationsensory and psychological deprivation in wintering. The aim of the article is to
present psychological studies the individually-typology features in wintering people in Antarctica as a prerequisite
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for psychological adaptation of personality. The scientific developments of domestic and foreign researchers dealing with the problem of adaptation to life in extreme conditions are analyzed. The concept of psychological adaptation to life in extreme conditions is specified; the individually-typology features of winterers are determined;
methodological tools of psychological research are presented. The main accentuations that are characteristic of
winterers are highlighted, and the peculiarities of personality behavior with different types of accentuations are
described. Such results allowed to determine new criteria of psychophysiological and psychological forecasting,
and also confirmed necessity of application of psychological researches of Antarctic winterers.
Ключові слова: адаптація до екстремальних умов життєдіяльності, індивідуально-типологічні особливості, особистість, акцентуація.
Keywords: adaptation to the extreme terms of vital functions, individually-typology features, personality,
accentuation.
Вступ / Introduction
Згідно з холістичним підходом, організм людини є частиною Природи та не відокремлений від
навколишнього середовища, а адаптація людини до
умов життєдіяльності підпорядковується природним законам і процесам, перебуваючи в тісному
взаємозв’язку з кліматичними, метеорологічними,
біоритмологічними та іншими факторами (Міхеєнко, 2013).
У дослідженні українського зимівника ми спираємося на таке розуміння психологічної адаптації
особистості, в якому відображається ідея активності особистості. А. Налчаджян, в якості специфічних особливостей психологічної адаптації, відмічав
активну участь свідомості, вплив професійної діяльності людини на середовище та зміну способів
власної адаптації у відповідності з соціальними
умовами побуту (Налчаджян, 2010: 26). Психологічна адаптація – складне та багаторівневе явище
пристосування, включення особи як у мікро-, так і
в макросередовище життєдіяльності. На нашу думку, процес психологічної адаптації передбачає,
перш за все, активність самого суб’єкта діяльності,
яка вимагає осмислення своїх дій і вчинків, пошуку
власних шляхів рішень відповідно конкретним
умовам життєдіяльності, аналіз характерних особливостей і результатів взаємодії (в даному випадку
зимівника) з новими людьми і обставинами. Психологічну адаптацію до екстремальних умов життєдіяльності ми досліджували через прояви індивідуально-типологічних особливостей у зимівників.
Мета та завдання /Aim and tasks
Метою статті є представити теоретичні основи
та практичні результати дослідження ролі індивідуально-типологічних особливостей в психологічній
адаптації українських зимівників до життєдіяльності в екстремальних умовах на прикладі 10-ти експедицій до Української антарктичної станції «Академік Вернадський». Завдання: 1) уточнити поняття адаптації до життєдіяльності в екстремальних
умовах; 2) представити методологічний інструментарій психологічного дослідження; 3) продемонструвати результати дослідження індивідуальнотипологічних особливостей зимівників та їх роль в
адаптації до екстремальних умов життєдіяльності
на прикладі 10-ти експедицій до Української антарктичної станції «Академік Вернадський».
Методи дослідження / Research methods
Емпіричне дослідження проводилось у період
з 2011 по 2020 рр. В дослідженні взяли участь зимі-

вники, що виконували професійні обов’язки на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» протягом 12-13-ти місяців поспіль. Загальна
кількість досліджуваних склала 71особу (з них 69
осіб чоловічої статі, 2 – жіночої), вік респондентів
від 23-х до 63-х років.
Організація досліджень узгоджувалася з програмою психологічних завдань Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) України.
Особливості організації та оформлення даних дослідження представлені нами у попередніх виданнях
і публікаціях (Мірошниченко, Моісеєнко, Литвинов, 2015; Мірошниченко, 2016).
Для визначення індивідуально-типологічних
особливостей у зимівників та їх роль в процесі адаптації до життєдіяльності в екстремальних умовах
нами використовувалися різні групи методів: організаційні, емпіричні, методи обробки даних та інтерпретаційні. Серед емпіричних методів були застосовані спостереження та самоспостереження, серед
психодіагностичних у даній статті представлені результати використання методик щодо вивчення акцентуацій характеру, а саме: «Визначення акцентуацій характеру» К. Леонгарда-Г. Шмішека (Райгородский, 2008: 274-281); «Визначення типу
особистості» Дж. Олдхема і Л. Морріса (Райгородский, 2008: 312-384); «Характерологічна акцентуація особистості і нервово-психічна нестійкість» Д.
Шпаченко (Большая энциклопедия психологических тестов, 2006: 193-206); «Опитувальник MMPI
(скорочений варіант Міннесотського багатовимірного особистісного опитувальника)», адаптація Ф.
Березіна і М. Мірошникова (Райгородский, 2008:
261-269); «Прогноз» Санкт-Петербурзької військово-медичної академії (Райгородский, 2008: 544548).
З групи методів обробки даних було використано кількісний (математична статистика; порівняння середніх значень за допомогою параметричних та непараметричних методів), та якісний (диференціювання матеріалу за типами досліджуваних).
З групи інтерпретаційних – використовувалась
структурна та якісна інтерпретація особливостей
отриманих результатів. Отримані результати методик були підтверджені шляхом застосування допоміжного методу – бесіди, які проводилися з досліджуваними. Застосування даних методів забезпечили надійність і валідність нашого дослідження.
Результати / Research results
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Індивідуально-типологічні особливості особистості залежать як від природно-біологічних властивостей, так і від факторів зовнішнього середовища, які накладають відбиток на спосіб життя і
знаходять відображення в поведінці людини. Аналіз теоретичного матеріалу показує, що характер
особистості може мати різні ступені вираженості
індивідуально-типологічних особливостей. Стосовно яскраво виражених проявів індивідуально-типологічних рис найбільшу популярність здобув
термін К. Леонгарда (Леонгард, 1981) – «акцентована особистість». На його думку, акцентовані осо-

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

71
бистості – це здорові індивіди зі своїми індивідуальними особливостями. Щоб перевірити, як акцентовані риси характеру, що їх ми розглядаємо як індивідуально-типологічні особливості особистості,
проявляються в процесах адаптації українських зимівників, ми провели дослідження за допомогою
вищевказаних методик, порівнявши їх прояв в різних за темпераментом групах досліджуваних. Після
проведення методик було проаналізовано отримані
результати, дані зведені в загальну таблицю (Див.
табл. 1). Назви шкал в основному співпадають з назвами, представленими у методиці Леонгарда-Шмішека.
Таблиця 1
Узагальнена класифікація типів акцентуацій у зимівників (71 особа)
Назва типу акцентуаНа основі якого темпераменту частіше
К-кість осіб з акцентуаціції
проявляється
ями (у %)
Гіпертимний
Сангвінічний
40 (56,3%)
Дистимний
Флегматичний
4 (5,6%)
Лабільний
Холеричний
11 (15,4%)
Тривожний
Флегматичний
4 (5,6%)
Емотивний
Меланхолічний
25 (35,2%)
Педантичний
Флегматичний
6 (8,5%)
Замкнутий
відсутні
Застрягаючий
Холеричний
18 (25,3%)
Збудливий
Холеричний
10 (14,1%)
Демонстративний
Холеричний
18 (25,3%)
Нестійкий
Холеричний
3 (4,2%)
Конформний
Сангвінічний
1 (1,4 %)

У представленій таблиці дається наявність акцентованих рис характеру українських зимівників.
Як бачимо, найбільшій відсоток має гіпертимна акцентуація, що свідчить про наявність оптимізму, підвищеного настрою, почуття авантюризму, схильності до ризикованих вчинків, щирості, відкритості,
«невгамовності». Більше половини досліджуваних
зимівників (56, 3%) мають такі риси, що, певною
мірою, допомагає їм впоратися з труднощами адаптації до екстремальних умов життєдіяльності.
Друге місце «посідає» емотивна акцентуація. Її
мають більше тритини (35,2%) досліджуваних зимівників. Це свідчить про наявність у них емпатії,
почуття співучасті в життєдіяльності тих, з ким доводиться ділити роботу і побут. На нашу думку, без
прояву емпатії до товаришів неможливо відчувати
себе членов замкнутої групи. Тому вважаємо такі
риси одними з необхідніших для адаптації до життєдіяльності в екстремальних умовах Антарктики.
Третє місце у «рейтингу» типів акцентуацій зимівників поділяють застрягаючий та демонстративний типи. Наявність названих типів мають більше
чверті досліджуваних (по 25,3%). Застрягання у наших досліджуваних характеризується підвищеною
наполегливістю, завзятістю у справах, цілеспрямованістю, бажанням завершити початі роботи, долаючі перешкоди, прагненням добитися успіху не дивлячись на труднощі. На нашу думку, такі прояви
застрягаючого типу характеру є рисами готовності
до роботи і життя в екстремальних умовах Антарктики.

Також більше чверті досліджуваних (25,3%)
мають показники демонстративної акцентуації.
Такі досліджувані мають риси артистичності, їм подобається бути у центрі уваги, вони – незамінні лідери під час проведення дозвілля довгими зимовими вечорами. Як відомо, на українській антарктичній станції зберігається традиція брітанців, які
влаштовували по суботах «джентльменські вечіркі» з краватками і дорогими столовими приборами. Такі вечірки сприяють згуртованості малої
групи, задовольняють потребу у спілкуванні, обміну думками, вираженості почуттів. Саме на таких
неформальних зустрічах команда має можливість
привітати з днем народження тих, у кого цей день
був на минулому тижні. В кожній експедиції є такі
зимівники, що вміють писати вірші, складати пісні,
робити відео-ролікі для іменинників, як правило, це
і є представники демонстративного типу акцентуацій. Такі люди часто стають «душею компанії» і організаторами свят в найбільш складний період зимівлі: період антарктичної зими, коли станція практично «відрізана» від «Великої Землі». В цей період
емоційні лідери організовують травневі демонстрації, змагання з футболу на снігу, свято «Мідвінтеру» (середина зимівлі – самий короткий світловий день 22 червня), якій почитають полярники всіх
країн. Тож роль осіб з демонстративною акцентуацією є незамінною у справі підняття «бойового
духу» команди і також є показником психологічної
готовності до життєдіяльності в умовах Антарктики.
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Найменш притаманними зимівникам виявилися такі типи акцентуацій: конформний (у одної
особи), нестійкий (у 3-х осіб), тривожний (у 4-х
осіб), дистимний (у 4-х осіб). Шизоїдної акцентуації (замкнутий тип) не виявилося у жодної особи.
Вочевідь, такі типи акцентуацій не характерни для
людей, які приймають рішення і мають готовність
до тривалої експедиції в Антарктику.
Обговорення / Discussion
Особливості адаптації до професійної діяльності досліджують I. Perelygina, I Mykhlyuk. Вони
прослідковують прояви акцентуацій у адаптації до
професійної діяльності у службовців Міністерства
надзвичайних ситуацій, які також виконують свої
обов’язки в екстремальних умовах. Їхні дані свідчать про більш виражену, ніж у зимівників, форму
акцентуацій характеру (Perelygina & Mykhlyuk,
2017).
Схожі дані представлені у роботах Е. Михлюка
(Михлюк, 2012) та О. Башкіної (Башкина, 2015), які
досліджували акцентуації характеру у працюючих
системі МНС та режимних установах відповідно. Е.
Михнюк відмічає, що такі акцентовані риси характеру, як педантичність, тривожність та шизоїдність
проявляються у пожежників-рятівників та призводять до підвищеного ризику виникнення травм і
аварій. О. Башкіна доводить, що такі типи акцентуацій, як лабільний, тривожний та нестійкий, спостерігаються у осіб з високими показниками порушень службової дисципліни в режимних видах діяльності. Як бачимо, у даних нашого дослідження
такі типи акцентуацій практично не проявляються.
Зарубіжні дослідники з тих країн, що мають
постійно діючи антарктичні станції, також відмічають складності адаптації до суворих умов Антарктики, а саме: психофізіологічна адаптація залежить
від рівня психологічної готовності до виконання
професійних обов’язків в складних ситуаціях. Так,
M. Mehta, G. Chugh встановили, що важливу роль у
пристосуванні до важких умов відіграють такі соціальні риси особистості, як ентузіазм, відповідальність, оптимістична орієнтація на майбутнє, рішучість та потреба у самореалізації (Mehta & Chugh,
2011). Це ж доводять і матеріали наших досліджень.
Висновки / Conclusion.
Результати дослідження довели, що психологічна адаптація українських зимівників до екстремальних умов має складну ієрархічну будову та формується на основі індивідуально-типологічних
якостей і впливу відповідних природних, міжособистісних і професійних умов. При цьому, особистісні характеристики людини мають тісний зв’язок
зі станом психофізіологічних функцій, у тому числі
з акцентуаціями характеру. Поряд з загальними закономірностями адаптації, ми вважаємо, що адаптивна поведінка особистості свідчить про високий
рівень готовності до життєдіяльності в екстремаль-
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них умовах. Така особистість переважно має ефективну форму адаптації та активно виконує професійні обов’язки в екстремальних умовах Антарктики. Такі особистості складають більшість зимівників на Українській антарктичній станції.
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Аннотация
В статье рассматривается комплексный подход, который является одним из принципов управления
процессом исправления осужденных в воспитательных колониях. Обсуждение вопросов, выносимых на
заседания учебно-воспитательного совета, были направлены на выработку единого стиля работы, единых
требований к процессу исправления осужденных в воспитательных колониях.
Abstract
The article discusses an integrated approach, which is one of the principles of managing the process of reforming convicts in educational colonies. Discussion of issues submitted to the meetings of the educational council
were aimed at developing a unified style of work, unified requirements for the process of correcting convicts in
educational colonies.
Ключевые слова: принцип, комплексный подход, учебно-воспитательного совет, воспитательная колония, управление, осужденный.
Keywords: principle, integrated approach, educational council, educational colony, management, convict.
Одним из принципов управления процессом
исправления осужденных в воспитательных колониях является комплексный подход. Понятие «комплекс» в переводе с латинского языка означает –
связь, сочетание, предметов, действий, явлений или
свойств, составляющих единое целое.
В условиях воспитательных колоний действие
принципа комплексного подхода обеспечивает:
единство цели и задач процесса исправления и воспитания несовершеннолетних осужденных, при
этом значимым фактором формирования духовнонравственных ценностей подростка является моделирование обучающей среды. Примером реализации данной модели может служить школа В.А. Караковского [3].
Исследования ученых (И.И. Купцов, А.В.
Митькина (Вилкова), и др.) показывают, что для
несовершеннолетних осужденных характерны интеллектуальное отставание, закрытость, нездоровые нравственные начала и асоциальная направленность личности [2; 4], поэтому надо применять
единство методов, приемов и форм воспитательного воздействия; организацию всех видов деятельности и их подчинение целям исправления и
воспитания осужденных; четкое планирование, координацию и единство воспитательного воздействия сотрудников различных отделов и служб

учреждения, общественности и родителей осужденных; постоянный анализ результатов работы и
корректировку на этой основе учебно-воспитательного процесса, организуемого в воспитательных
колониях.
Преобладающим в поведении несовершеннолетних осужденных, по мнению В.Г. Деева и А.И.
Ушатикова, являются закрепившиеся отрицательные стереотипы поведения (слабость воли, эгоизм,
ограниченность потребностей, корысть, стремление к праздной жизни) [1, С. 29].
Обсуждение вопросов, выносимых на заседания учебно-воспитательного совета, учитывая разнообразие мнений, взглядов, подходов, высказываемых членами Совета, были направлены на выработку единого стиля работы, единых требований к
процессу исправления. У сотрудников формируется чувство ответственности за общее дело, конечный результат их профессиональной деятельности.
В свое время выдающийся педагог А.С. Макаренко
по этому поводу говорил, что для достижения качественных результатов воспитания необходимо
иметь сотрудников, «объединенных в коллектив
единомышленников, воодушевленных одной мыслью, одним принципом, одним стилем и работающих едино» [5].
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Организация учебно-воспитательного совета в
воспитательных колониях является характерной
особенностью данного вида исправительного учреждения. Законодатель, таким образом, подчеркивает педагогическую сущность воспитательных колоний, а также единство учебного и воспитательного процессов. Анализировалось состояние
работы учебно-воспитательного совета. С этой целью по специально подготовленным методикам
проводилось анкетирование председателей учебновоспитательного совета, анализировались планы
работы Советов. Членство представителей общественных и религиозных организаций, а также
местных органов исполнительной власти в учебновоспитательном совете Инструкцией не предусмотрено. Однако, осознавая важность их участия в работе с осужденными, а также то, что принцип комплексного подхода в процессе исправления и воспитания осужденных, отбывающих наказание в
воспитательных колониях, реализуется в работе
учебно-воспитательного совета, организованного в
соответствии с УИК Российской Федерации и разделом 9 Инструкции.
Исследования ученых (И.И. Купцов, А.В.
Митькина (Вилкова), и др.) показывают, что для
несовершеннолетних осужденных характерны интеллектуальное отставание, закрытость, нездоровые нравственные начала и асоциальная направленность личности [2; 4].
Комплексный подход в воспитательных колониях реализуется в работе учебно-воспитательного
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совета. Учебно-воспитательный совет – это высший коллегиальный орган, который действует постоянно, состоящий из сотрудников различных отделов и служб, администрации учреждения, а также
представителей школы и профессионального училища, с целью рассмотрения различных вопросов
организации деятельности воспитательных колоний.
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Abstract
Doctors and nurses of intensive care units occupy a special position among medical specialties, which is due
to the specifics of their activities, including regular emotional overload. In addition to the stress caused by professional activities, the mental state of resuscitators is affected by social factors and personal problems. The consequences of emotional overload affect both the work activity and the personality of the specialist. Most employees
in intensive care units are characterized by certain symptoms of emotional burnout of varying degrees of severity.
Keywords: Resuscitation department employees, attitude to death, emotional burnout, emotional deficit,
emotional detachment, depersonalization, psychosomatic disorders.
The work of medical stuff in intensive care units
is one of the most difficult, both physically and emotionally, due to the following reasons [2]:
– intensive care unit patients are the most severe,
often on the verge of life and death;
– the resuscitator «leads» the patient either to improve his condition and transfer to another Department,
or to death, which is a strong psychotraumaticfactor;
– the resuscitator is forced to constantly scroll
through the various options for the prognosis of each
patient in his head, and therefore by the end of the duty,

emotional, intellectual and physical stress often leads to
complete devastation;
– often the choice of the only correct solution is
limited to an extremely short time interval, so the work
of resuscitators in its intensity can be compared with
the work of air traffic controllers;
– it is the staff of the intensive care unit that more
often than doctors of any other profile have to witness
the grief of relatives and friends of the deceased or accept their claims.
I.V. Zaseeva and co-authors conducted a comparative analysis of professional deformities of doctors
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and nurses in intensive care units. The study found that
doctors have a high level of emotional burnout more
often than nurses, which may be associated with a high
degree of responsibility for the patient's life. Doctors,
in comparison with nurses, have higher indicators of
activity, self-confidence and adventurism. The severity
of the hermit reflects professional distancing. The emotional sensitivity of doctors is higher than that of nurses,
they are more aggressive, which is considered by the
authors as a discharge in response to difficulties in
work. Among nurses, the indicators of drama, sensitivity, dedication to the profession, conscientiousness, altruism, seriousness and vigilance are higher. Complex
that integrates altruism, seriousness, alertness, and conscientiousness is more pronounced in nurses, who also
tend to have low values of adventurism. These qualities, on the one hand, are professionally significant, but
on the other hand, they contribute to the development
of burnout syndrome in nurses [3].
As a result of the study, A.N. Mamas and T.S.
Kosarevskaya established a direct relationship between
the severity of emotional burnout and professional experience, which indicates the undoubted destructive influence of this profession on the employee's personality. There is also a link with gender: women show
symptoms of burnout significantly more clearly than
men. The risk of developing emotional burnout of the
resuscitator may increase in the following cases [4]:
– significant personal involvement in the work
with insufficient positive assessment and recognition;
– conflict and tense situation in the team, weak
support and frequent criticism from colleagues;
– lack of conditions for self-expression;
– dissatisfaction with the profession due to the error of its choice or inconsistency of professionally important qualities with the requirements of the profession.
If the doctor feels that he is not able to change anything, the probability of developing emotional burnout
increases.
A.A. Baiturin notes that among the risk factors for
maladaptation of resuscitators, the most common was
psychoemotional stress, which leads to the development of health problems. About a third of the subjects
complained of a variety of pain, chronic fatigue, decreased performance and activity, they were found to
have a high level of anxiety, and about half suffered
from sleep disorders that require medical correction [1].
The study was conducted based on the Department
of General resuscitation and intensive care of the Samara regional clinical Oncology dispensary. The study
sample consisted of 50 doctors and nurses of the Department. The experience of working in departments of
this profile varied from 3 to 18 years. The study was
carried out using the method «Profile of attitudes towards death» (P.T.P. Wong, G.T. Reker, G. Gesser)
and the method of diagnostics of emotional burnout By
V.V. Boyko. Mathematical analysis of the data was
performed using the Mann-Whitney U-test and
Spearman's rank correlation coefficient.
According to the results, the leading symptom of
the stress phase in doctors is the indicator of self – dissatisfaction, which is at the stage of formation (14,8
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points), and in nurses-the experience of psychotraumatic situations (15,2 points), which is also only developing. Self-dissatisfaction develops as a result of failures in professional activities or the inability to change
certain circumstances. In severe cases, the energy of
negative emotions is directed towards yourself rather
than outside. The experience of psychotraumatic situations is manifested in the subject's awareness of difficult psychotraumatic factors of the profession. There is
an accumulation of despair and resentment.
The symptom of inadequate selective emotional
response is at the stage of formation and is the leading
resistance factor in both doctors (14,5 points) and
nurses (15 points) of the intensive care unit. This symptom is expressed in the fact that the employee inadequately «saves» on emotions, limits the return of emotions due to selective emotional response in various
professional contacts. Despite the unacceptability of
this style of emotional behavior in professions of the
socionomic type, the subject believes that he behaves
in an acceptable way. This restriction of the intensity
and range of emotions displayed by the subject is seen
by the communication partners as disrespectful to their
personality. Patients may consider the doctor or nurse
rude, indifferent, indifferent to their pain and problems,
without understanding the essence of the emotional
changes taking place.
The leading symptom of the exhaustion phase in
doctors is emotional detachment (13 points), which is
at the stage of formation, and in nurses – a symptom of
emotional deficit (16 points), which is at the stage of an
established symptom. The severity of the symptom of
emotional deficit in nurses is significantly higher than
in doctors (p<0,05).
The symptom of» emotional detachment « in doctors is that the specialist consciously almost completely
excludes emotions from the field of his professional activity and begins to work like an automaton. In other
areas of his life, he continues to live with vivid emotions.
The symptom of «emotional deficit» in nurses is
manifested in the feeling that they can no longer emotionally support patients, are not able to empathize, participate, and enter into their situation. There is irritability, resentment, rudeness, harshness towards patients.
The results of the study of emotional burnout were
compared with the identified types of attitude of medical workers to death. This type of acceptance of death
consists in the belief that death frees a person from
physical or psychological pain and suffering. It reflects
obvious or hidden suicidal tendencies. Values of this
type are inversely correlated with emotional disorientation (rs=-0,327, with p<0,05), emotional deficit (rs=0,283, with p<0,.01), and the presence of psychosomatic disorders in the structure of burnout syndrome
(rs=-0,362, with p<0,01).
An emotionally disoriented employee not only realizes that they are not showing proper emotional attitude to patients, they also justify themselves by reducing their emotional involvement. He admits that he is
not able to enter into their situation, participate and empathize, and does not try to do so. The very idea of serious patients causes deterioration of physical health,
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relapses of chronic diseases. According to the data obtained, accepting death to get rid of suffering and problems is typical for those health workers who take the
pain of patients to heart.
It is necessary to pay attention to work on prevention and correction of emotional burnout of employees
of intensive care units. Prevention of burnout can be
achieved by training medical professionals in communication, interaction, and self-regulation techniques. A
significant role in the prevention of burnout syndrome
is played by experience exchange groups that allow
participants to expand their field of view on a particular
problem, change their approach, and develop new behavioral patterns.
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