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ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ
ГАГАУЗЬКОЇ ТА ЄВРЕЙСЬКОЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП
Вікторія Бездетко
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Циганенко Л.Ф.
В традиційній культурі кожного народу весілля, як обрядовий інститут є одним з
найконсервативніших, і це дає змогу використовувати його в ролі джерела для вивчення
сфер життя, простежити тривалий та складний шлях змін суспільства та культури для
дослідження цих процесів необхідне вивчення весільної обрядовості як системи яка
складається з цілої низки різних обрядів
Дана тема є малодослідженою у нашому регіоні, тому вивчення гагаузьких та
єврейських обрядодій є актуальним.
М.Г. Георгієвим та А.В. Шабашовим була видана робота «До питання про
походження одного з символічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості» в якому
висвітлено деякі обрядодії гагузького весілля [1].
Як ми бачимо вивченню даної теми присвячено мала кількість робіт.
В поліетнічних регіонах Південної України характер розселення яскраво
позначився на розвитку традиційної культури етнічних груп, які проживали і проживають
на цій території, в цілому і зокрема весільної обрядовості.
Колоритні весільні традиції завжди привертали увагу. Не є винятком і гагаузьке і
єврейське весілля.
Традиції святкування як єврейського так і гагаузького весілля на півдні України є
давніми і практично незмінними. Всі вони формувались у взаємозв’язку між
представниками різних етносів, що певною мірою вплинули на ті чи інші традиції.
Розглянемо основні обрядодії кожної етнічної групи.
Гагаузи, як і інші народи, відповідально ставилися до створення сімей. Шлюби
укладались досить рано – з 16-18 років, що можна пов’язати з тим, що гагаузька громада
на протязі довгого часу зберігала пережитки первісно-общинної організації. На початку
XX ст. у гагаузького етносу існували різні форми шлюбу: капмак, каврамак, каймак.
Капмак – форма шлюбу, що передбачала насильницьке викрадення. Каврамак - удаване
викрадення зі згоди молодої. І третя форма каймак – самочинний перехід дівчини до
родини її обранця.
Четверта найпоширеніша форма шлюбних обрядодій був шлюб через сватання
(дююнюрлюк). Головною постаттю в данному випадку виступав сват. Для ролі свата
найчастіше обирали когось із найдотепніших близьких родичів молодого. Коли згода
дівчини і її батьків була досягнута саме сват призначав день домовин. У домовинах (сєз,
аннашмак) брали участь близькі родичі з обох сторін. Вони й вирішували питання шлюбу.
В разі згоди обох сторін, дівчину перев’язували хусткою. Це означало, що вона –
засватана.
По проходженню тижня два батьки молодої справляли заручини. В цей час молодій
та її рідним підносили подарунки. Брат молодого, або так званний дівер, «викуповував»
молоду в її подруг. Закінчувалося усе запальними танцями і перев’язуванням гостей.
По кількох тижнях відбувалося весілля (дюн). До нього гагаузи, як і українці, пекли
обрядовий хліб, готували гільце, яке мало назву байрак. До гілок байрака червоними
нитками прикріплювали шовкове полотнище, все деревце обплітали м’ятою, а верхівку
увінчували яблуком. Дане гільце виставляли, як прапор весілля.
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Безпосередньо перед шлюбом молоду пишно вбирали. Вона, за звичаєм, пручалася,
що символізувало небажання кидати рідну домівку і переходити до іншого дому та брати
на себе нелегкі сімейні обов’язки. Переїзд до оселі молодого складався з кількох
обрядовій. Дівчина під журливі пісні товаришок прощалася з батьками. Гостей
обдаровували подарунками. Молодим вручали хліб і сіль, обсипали зерном, грішми,
ізюмом. За весільного походу лили на дорогу воду і вино [4, с. 83].
Перед будинком молодого хлопчики наввипередки намагалися сповістити батькам
про наближення молодих. На зустріч їм виходила ціла «делегація» з калачем та вином.
Після піднесеного вина, на закуску над головами наречених ламали калач і роздавали
присутнім.
Поблизу оселі весільний віз із молодими обходили з вином і калачем. Цей калач
також ламали над їх головами і роздавали шматки присутнім. Батьки вітали молодих на
порозі, теж пригощаючи їх вином та калачем з медом.
Але всі основні весільні події проходили на другий день – у неділю. В цей день
молодим складали дарунки не лише їх родичі, а й усі присутні гості. Особлива роль тут
належала весільним (хрещеним) батькам. Вони перев’язували гостей рушниками чи
хустками, а під кінець підносили молодятам калач, курку і сіль на добробут, на щасливе
життя.
Закінчувалося весілля проводами хрещених батьків, під час яких на вулиці
розпалювали багаття.
До післявесільних обрядів належало посвячення молодих у стан сімейних людей
для них влаштовувався серйозний екзамен з їхніх знань та умінь.
Весільна обрядовість євреїв, як і в гагаузів, складалася з кількох частин. Першими
були заручини. В більш ранні часи зарученими ставали ще в дитячому віці, але з часом ця
традиція майже зникла і з середини ХХ ст. майже не спостерігалася на території Південної
України
Розглянемо традиційне єврейське весілля. Перше, що треба відмітити, той факт, що
посередником між сторонами виступав сват. Це була свого роду професія. Сват наймався
як до батьків майбутньої нареченої, так і до батьків майбутнього нареченого. Саме його
функцією було залагоджувати всі незгоди та добиватися компромісів.
Кінчались заручини урочистою процедурою підписування акту. Робили це батьки
молодих у присутності родичів з обох сторін. Підписували акт про заручини також двоє
спеціально запрошених свідків.
Зарученого нареченого щороку на Пасху кликали до родини нареченої (в рідких
випадках бувало навпаки). Але заручені між собою навіть не розмовляли. Минав не один
рік, поки діло доходило до весілля. Але перед весіллям батько повинен був вручити
подарунок майбутньому зятю – годинник.
За єврейським звичаєм музики передавали запрошення на весілля, грали на
передодні весілля в будинку нареченої і нареченого [3, с. 47].
Перед довгожданим днем весілля у домі молодої та молодого влаштовували
молодіжні гуляння. Обідали окремо, а на вечерю молодий разом зі своїми гостями йшов
до молодої. Невдовзі його гості розходилися. Подружки молодої розплітали їй коси під
журливу мелодію оркестру, молодий у присутності двох своїх свідків накидав їй на голову
хустку, таким чином ставлячи знак своєї власності, і теж йшов (разом з оркестрантами)
додому, бо і на неї, і на нього чекав іще обряд омовіння. Обов’язковою умовою для цього
обряду було те, що виконати його треба було обов’язково до півночі, тобто до настання
суботи, бо цього дня євреям заборонялися всякі роботи й справи, окрім молитов, читання
Біблії та звертання до Бога. Щоправда, перед виходом до шлюбу молодий мав іще пройти
обряд випосадження, коли на нього накладали китель – одежу, яку євреї одягали тільки на
Песах та Йом-Кіпур, і в неї їх ховали. Але цю чинність не мали за гріх, бо вона, як і шлюб,
була звернена до Бога і кликала єврея до синагоги [2, с. 115].
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Молодого до синагоги в день весілля супроводжували двоє його друзів зі
смолоскипами, близькі родичі і той, хто хотів, із знайомих та сусідів. Молоду – її
найближче оточення.
Церемонія проходила просто неба, на спеціальному майданчику синагоги, в
присутності не менш як десятьох дорослих і шановних чоловіків. Молода разом з
батьками обходила сім разів навколо молодого і ставала обіч нього по праву руку. Рабин
читав спеціальну молитву над чашею, з якої молоді надпивали, після чого молодий на
вказівний палець молодої накладав обручку зі словами «цією обручкою ти заручена зі
мною за законами Мойсея й Ізраїля». При цьому, на знак пам'яті про зруйнування
Єрусалиму молодому було необхідно роздавити ногою спеціальну посудину. Після цього
молоді пили з молитвою з другої чаші і шлюбний обряд закінчувався. У домі молодої їм
подавали «голден зуп» (золотий бульйон в перекладі з ідіша) – для підкріплення, а гостей
частували вином і всякими печивами. Приблизно опівдні розпочинався так званий
«форшпиль»( весільний обряд з почастунками, найкращими зиченнями й подарунками), а
по заході сонця, не раніше, приходив оркестр (причиною такого пізнього приходу була
заборона в цей день працювати в суботу) і починалися танці. Закінчувалися вони тим, що
кожен з гостей чоловічої статі підходив до молодої, яку садили на окремому стільці, брав
її за хустку, другий кінець якої вона тримала в руці, і проходив на одне коло танцю.
Так само «обтанцьовував» усе жіноцтво молодий. Насамкінець він підходив до
молодої, і їх обох проводжали під музику до шлюбної кімнати.
На другий день весілля, з ранку до самого пізнього вечора, в домі молодого лунала
музика. Молодого вітали з законним шлюбом, і теж з цього приводу обдаровували.
Як бачимо в обидвох етнічних групах спостерігається традиційна схема весілля.
Вона складається з трьох циклів: передвесільного, власне весільного і післявесільного.
Кожен із них структурно складається з обрядів двох груп – функціонального і
функціонально-санкціонуючого, з притаманною їм послідовності.
В обрядовості обох етносів є як схожі так і відмінні обрядодії, що пов’язано з
традиціями та звичаями цих народів. Проте не можна залишити без уваги те, що частково
на весільні обряди даних етнічних груп впливало корінне населення проживаюче на даній
території. Тому можемо прослідкувати схожість між вищезгаданими та українськими
обрядами.
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труды Белоруской государственной академии музыки. – 2014, № 31 – С. 45-54.
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ЖИТЛОВІ УМОВИ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ІЗМАЇЛУ
(ДРУГА ПОЛОВИНА 1950 – х рр. – ПОЧАТОК 1960 – х рр.)
Степан Блізнак
магістрант факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.і.н. Татаринов І.Є.
Вивчення житлових умов населення є одним з перспективних напрямів досліджень
в історії. Адже більшість вчених, аналізуючи ту чи іншу епоху, основну увагу звертали на
кількісні показники, політичні події, успіхи та недоліки в розвитку економіки тощо. При
цьому існування простих людей, їх побутові труднощі, буденні переживання, залишалися
поза наукових пошуків.
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З огляду на це роки «відлиги» історії нашої держави є надзвичайно цікавими для
дослідження. Крім архівних документів, до вивчення житлових умов населення, доречним
є залучення спогадів та усних відомостей людей, що пережили ті далекі роки, тим паче,
що можна особисто поспілкуватися з очевидцями тих подій. Звісно, усна історія є
достатньо суб’єктивною, але саме вона, в значній мірі, дає цілісне уявлення про житлові
умови населення.
У вітчизняній науці вчені вже активно досліджують житлові умови населення
СРСР в роки «відлиги». Багатий внесок у наукову роботу зробила стаття Янковської О.,
Бачинського Д. «Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950-1960-ті рр.): житлове
забезпечення», що доповнила до праці постанови які були прийняті в період правління
М.С. Хрущова.
В даній статті, на основі вітчизняних досліджень, архівних матеріалів, періодичної
преси, а також спогадів очевидців, буде проаналізовано житлові умови міського населення
Ізмаїлу в 1953-1964 рр.
Одним із важливих і актуальних питань даного періоду було житлове будівництво.
Сьогодні вже не секрет, що житлова політика покращила рівень життя та соціальний стан
громадян в цілому. Наприклад, у сталінські часи люди жили в комуналках, бараках,
підвалах, різноманітних халупах і аварійних будинках, до того ж умови життя були
жахливі. Бараки становили 9 % житлової площі міст, 54 % житлової площі не мали
водогону, 59 % – каналізації. Поява «хрущівок» дала можливість влаштувати свій побут,
покращити свої умови життя. Якщо взяти Одеську область, у зазначений період протягом
трьох кварталів 1953 р. житловий фонд зріс майже на 27 тис. кв. м. Безумовно, поява
власних квартир це був прогрес для радянського суспільства.
Цікаво, те що ідею панельного будинку («платенбау») вперше розробили після
Першої світової війни німецькі вчені школи «Баугауз» Вальтер Гропіус, Людвиг Міс ван
дер Рое, ле Корбюзьє. З часом «платенбау» стали відомі всьому світу.
Після своїх закордонних візитів у другій половині 1950-х рр. М. С. Хрущов,
перейняв досвід світового забезпечення соціальним житлом і поєднав «платенбау» з
вітчизняними доробками радянського дешевого соціального житла [12, с. 2-11].
Від 7 грудня 1954 р. були схваленні ЦК КПРС та Радою міністрів СРСР такі
постанови: «Про розвиток виробництва збірних залізобетонних конструкцій і деталей для
будівництва» (19 серпня 1954 р.), «Про заходи з подальшої індустріалізації, поліпшення
якості і зниження вартості будівництва» (23 серпня 1955 р.), найвідоміша постанова «Про
усунення надмірностей в проектуванні і будівництві» (4 листопада 1955 р.). Програма їх
полягала в тому, що необхідно масове будівництво мінімально комфортних
п’ятиповерхових будинків за типовими проектами. Результатом, після першої Всесоюзної
наради (грудень 1954 р.) на 1955 р. жодне міністерство СРСР не виконало грандіозні
плани житлового будівництва. Під час другої Всесоюзної наради, на відмінну від першої
відбулись зміни, житлове будівництво здійснювалось за типовими проектами виключення
робились лише з дозволу Держбуду УРСР, а в Києві та інших містах – місьвиконкому.
Так, щоб можна було б собі уявити. Житлова площа однокімнатної квартири
повинна була складати 16 кв. м., двокімнатної – 22 кв. м., трикімнатної – 30 кв. м.,
чотирикімнатної – 40 кв. м. Будинки будувалися в п’ять поверхів, що дозволяло зменшити
товщину стін. Кухні проектувалися мініатюрні від 5 до 7 кв. м., мешканцям доводилось
обідати по черзі. Кімнати також були не великими і прохідними. Приміром, вважалось що
вдягання черевиків потребує простору 50х85 см, вмивання – 70х50 см, витирання
рушником – 50х110 см, прасування білизни – 50х90 см. Щоб квартира вважалася
сучасною і красивою, її стіни повинні були бути обклеєні шпалерами або пофарбовані в
спокійні тони, на вікнах – суворі портьєри без ламбрекенів, воланів і мережив, в кімнатах
– комплекти малогабаритної меблів, у яких ліжко замінено диваном або тахтою, на підлозі
– килим, на стінах – естампи і гравюри, кілька вишивок з правильним геометричним
малюнком, а також книжкові полиці. У 1958 р. за зазначеними розробками Л. Черіковера,
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та іншими проектувальниками з Академії будівництва, всі норми і правила житлових
будівель були узгоджені [12, с. 2-11].
Соціальна програма Хрущова включала в себе: комплексне будівництво,
озеленення, благоустрій, прокладання підземних мереж та інженерне облаштування.
Взагалі, така модель забудівель як «хрущівки» вважалась тимчасовим , і була розрахована
на 25-30-40 років експлуатації.
Першим найдешевшим проектом став будинок серії К-7, який будували за 45 днів
(15 – монтаж,30 – опоряджувальні роботи). Стіна між квартирами була завтовшки 0,08 м,
а міжкімнатні – 0,04 м. Але ця модель не досягла масового розповсюдження, на зміну її
прийшли будинки серії 1-438 організації «Гіпроград», 1-480 розробленої в КиївЗНДІЕП, ці
будинки були наймасовішими [8, с. 3-5].
Одним із завдань шостої п’ятирічки було до кінця 1960 р. розширити житловий
фонд міста за рахунок введення в експлуатацію нових приміщень. За планом
передбачалося побудувати 16 – квартирний житловий будинок для працівників швейної
фабрики, 15 – квартирний будинок для робітників фахівців м’ясокомбінату, робітничий
гуртожиток, житлове приміщення для консервного заводу та інші [8, c. 2].
Поступово вище зазначені плани почались реалізуватися. Вже наприкінці липня
1960 року на заселення було здано три нових житлових будинки. Колектив СУ-433 тресту
«Черноморгідробуд»„ побудував для робітників та службовців судноремонтного заводу 12
– квартирний житловий будинок. Краузгар Борис Олегович, який проживає за адресою
Купріна 7 повідомив, що на проспекті Миру саме робітники першими за чергою
отримували житло. Дане будівництво будинку по Болградському шосе визнавали
найкращим. Такий самий будинок був отриманий в експлуатацію по вулиці Гагаріна, 32.
Його будував колектив житлового комунального відділу пароплавства за активної участі
моряків – дунайців. В цьому ж році відбулося новосілля в 24-квартирному будинку на
проспекті Суворова. За 1960 р. було збудовано два квартали по проспекту Миру і вулиці
Кишинівської. Пізніше 1964 р. було збудовано 15 - квартирний будинок для працівників
м’ясокомбінату [1].
До 1953 р. в місті була відсутня каналізація, що призводило до значних витрат. У
1954 р. з приходом до влади Хрущова, ситуація дещо змінилася виконком міської ради за
рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету почав будівництва
каналізації. Крім того, в будівництві були залучені Дунайське пароплавство,
м'ясокомбінат і т. д. Завдяки комплексній бригаді СМУ-8 керівником Констянтином
Дмитровичем Борчаном. Було проведено спорудження міської каналізації, це був
важливий крок до покращення житлових та побутових умов. Для поліпшення
благоустрою житла проводилися капітальні ремонти 18 будинків, в яких проживала 91
сім’я. На ремонт було витрачено 42 тис. рублів. Деякі мешканці Кучинський і Петров
(вул. Кірова, 23) власними силами та ін. засобами привели в зразковий стан свої будинки і
квартири [1, с. 23].
У квартирах міста були проведені газові установки (більш ніж в трьох тисяч
квартир). Також в 1963 р. в м. Ізмаїл прибуло 50 тонн газу, які забезпечили безперебійне
постачання газом. [6, с. 11-34] У 1960-х рр. житлові будинки та квартири були підключені
до електроживлення [10, с. 13].
Провідними будівельними організаціями стають ПМК – 70,СУ – 433,РСУ
Дунайського пароплавства. У кращі часи підприємства вводили в експлуатацію до 30 тис.
Кв. м житла в рік. Для порівняння: загальна площа 60 – квартирного п’ятиповерхового
житлового будинку становить в середньому 3 тис. Кв. м. Багатоповерхівки які були
розташовані на проспекті Миру, в північно – і південно – житлових мікрорайонів були
побудовані саме цими трьома підприємствами, і відомі вони були не тільки на теренах
Придунав’я [10, с. 13].
Під час вивчення періоду «відлиги», ми провели опитування очевидців даного
періоду, більшість яких мали власні приватні будинки. За даними комунальної установи
«Ізмаїльський архів», 5873,9 кв. м. житлоплощі на 1964 р. приходилось на розміщення
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приватних будинків [8, с. 11-47] Свої будинки були у деяких людей. Щодо побуту то в
кожній родині він відрізнявся меблями та технічним обладнанням. Вікна в будинках були
невеликих розмірів з дерев’яними подвійними рамами. Піч служила місцем приготування
їжі і одночасно для обігріву приміщення. Внутрішнє оздоблення житлових будинків,
наявність меблів характеризується простотою і скромністю. Основними меблями були
столи, стільці і ліжка. У 1960-х рр.. у будинках були нововведення такі як, холодильники,
пилососи, телевізори, фотоапарати, але не кожен міг собі це все дозволити. Це все
залежало від матеріального забезпечення сім’ї.
Підрушняк Лариса Василівна, яка проживає на вул. Спортивній 49 працювала
вчителькою в школі повідомила, що працювала також на будівництві житлового району –
Барановка: були збудовані такі вулиці як Краснодонська, гетьмана Сагайдачного
(колишня Ленінградська), Спортивна, Гончарова, вул. Єдності (кол. Радянська) [3].
За 1956-1957 рр. з допомогою держави значно розширилась індивідуальне житлове
будівництво. Побудовано 446 одно – і двоквартирних будинків. Індивідуальні
забудовники споруджували понад 300 особняків.
Доповідач Пахомов розповідав, про те як швидко забудовувалися житлові масиви.
Тільки за 1958 – 1960 року в місті з’явилися понад 30 нових вулиць та провулків
загальною протяжністю 25 км. [6, с. 3-20]. Великого розмаху житлового будівництва,
вимагає такого ж розмаху по благоустрою міста. У 1959 році за рахунок міського бюджету
на нове будівництво і капітальний ремонт об’єктів благоустрою було витрачено значну
суму. Також, було збудовано та відновлено дороги протяжністю більше 3 км. і тротуарів
близько 20 км. Архітектор міста Стоянов звертав увагу на те, що в Ізмаїлі щорічно
будувалося 700 – 800 будинків, причому після 1960 р. будувалися не одноповерхові
будиночки, а кооперативні багатоквартирні будинки.
В 1960 р. з боку населення різко збільшився попит на стандартні будинки і деталі
стандартних будинків. На Ізмаїльської торгової базі в цей період в наявності було близько
100 комплектів будинків різних типів, але до них відсутні комплектуючі матеріали:
шифер, цемент, віконне скло, що викликало невдоволення та скарги. У зв’язку з цим
реалізацію будинків на деякий час припинили [6, с. 18-24].
Після проведення VII сесії обласної ради депутатів Мешканцями та працівниками
будинкоуправління №2, було вирішено підтримати масовий рух з озеленення та
благоустрою дворів.
Спільними силами було відремонтовано близько 250 погонних метрів огорожі, а
також благоустрій таких вулиць як Вірменська і Старокілійська від пр. Суворова до
вулиці Пароплавної, від вул. Семінарської до вул. Бессарабської. У планах було обладнати
дитячу оздоровчий майданчик, а для дітей шкільного віку – два волейбольних майданчики
[6, с. 2-7].
До процесу будівництва виробничих комплексів і житлових будинків найчастіше
підключались самі жителі міста. Тому була суттєва нестача коштів, для цього була
створена оціночна комісія, яка визначала вартість будівництва нового будинку. Однак,
треба звернути увагу, що більшість будинків були побудовані в довоєнний період, так
Краузгар Борис Олегович розповідав, що проживав з бабусею, у будинку, який був ще
збудований під час румунської окупації (1919-1934 рр.) [4]. Зрозуміло, знос таких
будинків був істотний, а будівництво нових будинків було запропоновано і затверджено
типовими проектами (постанова від 26 травня 1958 р. «Про застосування типових проектів
у будівництві»), в яких було вказано покриття будинків черепичним матеріалом та інші
оздоблювальні роботи [12, с. 1-30]. Для будівництва одного дома була створена бригада з
15 – 25 чоловік. Мешканці міста самі домовлялись з такими організаціями, якщо в цьому
була потреба, вартість будівництва обмовлялась безпосередньо між замовником і
виконавцем.
Як повідомляє нам газета «Придунайська правда», тільки по проспекту Миру було
збудовано 40 тис. кв. м. житлової площі. У цих упорядкованих квартирах проживали
моряки, робітники заводів розташованих неподалік від вокзалу.
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Отже, аналізуючи житло того часу, та порівнюючи з періодом правління Й. Сталіна
можемо зазначити такі специфічні відмінності, які послугували покращенню умов життя.
На зміну бараків та комуналок були побудовані «хрущівки», люди нарешті могли
влаштовувати власний побут. Також поліпшились санітарні умови життя, вже були кращі
умови для народження та виховання дітей, що значно покращило умови життя в цілому.
Але порівняно з сьогоденням це невеликі з обмеженим плануванням квартири, що мали не
велику собівартість. Це не дивно взагалі подібне житло будувалось як тимчасове
приблизно на 10 років.
Побут кожен мешканець міста влаштовував за своїми матеріальними
можливостями у когось було і радіо, телевізор, магнітола, і меблі з високоякісної
деревини, а комусь ледве вистачало на прожитковий мінімум. Тому стверджувати, що на
той час людині жилось добре ніж за сьогоднішній, це не правильно. Так чи інакше, але
ідея що побудова окремих квартир
вважається одним із найбільших досягнень
економічних реформ М.С. Хрущова.
Краузгар Б. О. згадав, якою радісною подією для всієї робітничої верстви
населення була новина про те, що по пр. Миру ведеться розбудова нових кооперативних
будинків, нарешті, можна було отримати власну квартиру. Забудова нових районів
почалась вже з липня 1960 р. були здані в експлуатацію 3 житлові будинки в районі
Болградського шосе, 12 – квартирний житловий будинок в районі Судноремонтного
заводу, 24 – квартирний будинок на проспекті Суворова, два квартали було збудовано по
проспекту Миру і вул. Кишинівської.
Одне з житлових питань, постає в чому специфіка приватного житла? Проведемо
порівняння між кооперативною квартирою і приватним будинком. По перше, «хрущівка»
будувалась за типовим проектом, і як нам вже відомо не зовсім вдалим за якістю, свій
власний будинок можливо було будувати не завжди за типовим проектом, умови в таких
будинках були комфортніші, перевага була у теплоізоляції, звукоізоляції. По друге, не
всім було «по кишені» будівництво власного житла, стикались з такою проблемою як
відсутність комплектуючих матеріалів, тому більшість жителів хто до цього періоду не
мали власного житла які проживали в комуналках, бараках, займали чергу за отримання
квартири. По третє, відмінність була і в відособленні, будинок розташовувався на деякій
віддалі від інших об’єктів нерухомості, квартира ж відноситься до будівлі. Про переваги
та недоліки приватного житла, можна казати не однозначно, та все ж таки для кожного
вони свої, ми розкрили суспільні та основні. Специфіка Ізмаїльського краю, у тому що
більшість приватних будинків були збудовані ще до влади Н. С. Хрущова.
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ШЛЮБНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО І МОЛДОВСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В
КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ
Сабіна Ікім
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Гончарова Н.О.
Історично обумовлений процес заселення Півдня України, особливості його
соціально-культурного розвитку, поліетнічний склад населення є провідними факторами,
котрі визначають специфіку традиційно-побутової культури даного регіону.
Означена проблематика є предметом вивчення багатьох науковців, як-от:
Л. Антохі, О. Бачинської, В. Борисенко, О. Галько, М. Гримич, Н. Демиденко, Н.
Петрової, М. Пилипака, В. Телеуці та ін. Метою нашої статті є аналіз трансформаційних
змін весільних обрядів українців і молдован у Придунав’ї.
За тривалий період розвитку трансформаційні процеси насамперед позначилися
саме на традиційній структурі обрядів. За визначенням Н. Петрової, етнічну та
регіональну специфіку весільної обрядовості спричиняють власне компоненти обряду [3,
с. 47].
Весільний обряд є зразком давньої культури, який на сучасному етапі набуває
нового звучання в формі весільної гри, зі своїми правилами, учасниками, поетичними
текстами. Як зауважує В. Телеуця, всяка давня поезія є водночас культ, святкова розвага,
показ мистецтва, загадування загадки, виклад вчення, переконування, чарування,
віщунство, пророцтво й змагання [6, с. 221].
Весільний ритуал вважається одним із найбільш насичених обрядовими діями
елементів духовної культури. Адже він складається з обрядових циклів, що визначають
шлюб через виконання відповідних компонентів. Ці складові виявляються в атрибутах,
вербальних явищах, віруваннях, символічних діях, складі діючих осіб, їх призначенні
тощо [3, с. 47]. У весільному обряді збережені майже всі мотиви, притаманні архаїчному
ритуалу. Однак, варто зазначити, що внаслідок розвитку суспільства весільний обряд
набуває нових рис, його складові еволюціонують і доповнюються.
Еволюція українського весільного обряду характеризується наступними
особливостями: 1) своєрідна консервація елементів обряду ареалу, з якого переселилося
українське населення; 2) строкатість різноманітних етнічних традицій та їхня
еклектичність. У результаті тривалого співіснування українців із поліетнічним населенням
виникає своєрідний локальний комплекс обряду [5, с. 405]. Іншими словами, весільний
цикл обрядодій і супроводжувальний фольклор виконують не лише комунікативну, а й
знаково-символічну функцію.
У дослідженні весільного циклу українців в етнічно змішаних районах необхідно
враховувати різні рівні фольклорних зв’язків етнічних спільнот регіону: 1) генетично й
мовно споріднені між собою; 2) генетично близькі та мовно різні; 3) генетично й мовно
неспоріднені [4, с. 72]. Регіональною фольклорною ознакою Придунав’я є також добре
збереження весільного обряду у всіх етносів і значної кількості пісень, котрі
супроводжують це дійство.
Науковці відзначають, український весільний обряд в Придунав’ї характеризується
появою специфічних рис: по-перше, відтворює у свідомості людей типові пісні весільного
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циклу центральних районів України, таким чином зберігаючи національну забарвленість і
ознаки суто українського обряду; по-друге, тісне співіснування кількох етносів
призводить до залучення окремих деталей з обрядів інших етнічних груп (як-от:
молдовського, гагаузького, болгарського весілля тощо) [4, с. 72]. Отже, спільне
проживання представників різних етнічних груп спричиняє процес взаємопроникнення
одного обряду в інший, їх взаємодоповнення. По суті, шлюбні традиції набувають у
такому контексті міжетнічного характеру.
Структурні компоненти весільної обрядовості молдован, її атрибутика є одним з
малодосліджених аспектів буття етнічних груп України. Традиційне сватання у молдован
складається з кількох етапів: старостія, логодна, респунсул. Для сватання наречений
запрошує одного чи двох сватів – легеу (сват, від молд. легеу – лаяти, брехати).
Перемовини сватів з батьками нареченої відбуваються в алегоричній формі, як і в
українців, дівчина має колупати стіну чи ховатися за піч.
Настає момент, коли дівчину кличуть, і якщо вона дає сватам повну склянку, то це
означає її згоду на шлюб. Після цього кличуть сусідів і рідних, і вже на цій зустрічі
домовляються про дату весілля. Молодий кладе на тарілку гроші, а з боку молодої її
батьки – у відповідь – нафраму (різновид хустки) і каблучку. Потім батьки кличуть
дівчину і пропонують зробити вибір. В знак згоди на шлюб дівчина бере гроші, а молодий
забирає нафраму і каблучку [2, с. 18-19].
Напередодні весілля збираються у молодої: наречений зі старостою, дружками,
ватаджелом, музикою, сусіди і рідні. Приносять з собою дарунки. Ватаджели пригощають
гостей. У цей вечір виконується обряд розплетення коси: дівчина сиділа на стільці,
вкритому кожухом, жених тримав її за руки, стримуючи її від дій перешкоджання
розплетенню коси і небажання її прощатися з дівоцтвом, імітуючи при цьому свою владу
над нею, а ватаджел чи сестри розплітали косу [1, с. 380]. Участь у розплітанні приймають
всі родичі. Обряд супроводжується виконанням обрядових пісень [3, с. 49].
Наступний обряд – «запросини». У ньому беруть участь молодий зі старостами,
ватаджелом. Обов’язковими атрибутами при виконанні обряду є калачі, 2-3 півні чи
курки, горілка. Розпочинає обряд, як правило, ватаджел. Він подає кінчик платка, що на
палиці молодому і виводить його з хати. Запрошують з музиками (кринка, бубон,
цимбали). У складі почту ватаджел зі знаменем, дружби (ватажки), молодий зі старостою
[3, с. 49]. Молода зі своєю дружиною здійснює аналогічні дії.
Після запросин, у той же вечір, молода передає дружкам сорочку для молодого.
Вони перев’язують її стрічками, прикрашають барвінком, прив’язують до посоху. До
молодого дарунок відносить ватаджел. Молодий, у свою чергу, передає для молодої
хустину і пару жовтих чобіт. Інколи додають яблука чи виноград на червоній стрічці [2,
с. 20].
Основні весільні обрядодії на молдовському весіллі розпочинаються у неділю.
Зранку староста наряджає молодого у подаровану молодою сорочку, після чого молодий
просить благословення у своїх батьків. Далі весільний почет відправляється до молодої. У
молодої ранок розпочинається з наступних дій: дружки розчісують косу. у волосся
вплітають гроші, шматок хліба, подекуди – часник («від вроків»), одягають вінок. Перед
виходом для вінчання мати молодої окроплює молодих свяченою водою, посипає сіллю
від уроку («від вроків») [3, с. 50]. Після вінчання музики зі старостою і ватаджелами йдуть
за хрещеними батьками.
Повертаючись до українського весілля, варто зазначити, що деякі весільні жанри
зникли зовсім, інші були замінені простішими за своєю структурою і манерою виконання.
Складові частини передвесільного циклу об’єднуються в єдине дійство, яке охоплює і
заручини, оглядини, сватання.
Так, на передвесільному етапі молода з дружками ходить селом і запрошує на
весілля. Підходячи до двору, дружки співають пісень. Як усі родичі вже запрошені,
молодий із старостою, боярами йде до молодої. Усі сідають за стіл, причому дружки –
напроти бояр [6, с. 222].
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Важливу роль на українському весіллі відіграє хор дружок. Він встановлює
початок і кінець обряду, контролює його послідовність. Бояри й дружки переспівуються,
звертаються до матері, до молодших сестер і братів [6, с. 224].
Наведена частина весільного обряду дозволяє зробити наступні узагальнення.
Обрядовий весільний цикл українців в регіоні відтворює собою автохтонні зв’язки з
центральними районами України. Але поруч з тим він забарвлений і регіональними
рисами. Усе це – наслідок взаємодії з іншими етносами; трансформується символіка
окремих атрибутів весільного обряду – зеленого гілля, барвінку, коня, дівочої коси, рідної
оселі [4, с. 83].
Класичні українське і молдовське весілля мають досить багату структуру, розмаїту
жанрову палітру, але в Придунав’ї спостерігається тенденція до спрощення традиційного
циклу в цілому, відбувається дифузія пісень із піснями інших місцевих етнічних груп,
проглядається наявність певної варіативності тощо.
Таким чином, весільні обряди українського та молдовського населення у
Придунав’ї існують в трансформованому вигляді, мають тенденцію до скорочення
мотивів, у них присутня дифузія весільних обрядових пісень, що зумовлено
взаємопроникненням культурних пластів етнічних груп в регіоні.
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УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО НА ФРОНТАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Олена Гоцуленко
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дізанова А.В.
Українська історіографія накопичила значний досвід вивчення проблеми участі
жінок у збройних силах в роки війни. Досить добре досліджені такі аспекти проблеми, як
причини залучення державою жінок на захист Вітчизни, масштаби мобілізації та порядок
проходження ними служби в усіх видах збройних сил та родах військ. Однак недостатньо
розкриті побутові та морально-психологічні аспекти досліджуваної проблеми (характер
облаштування жінок в армії, їх почуття, емоційні переживання, взаємини з чоловіками,
ставлення до служби жінок в армії як з боку чоловіків, так і жінок). Багато публікацій з
цих питань представлені лише у вигляді тез і невеликих статей, до того ж переважає
одностороння подача матеріалу [13, c. 58].
Україна значно перевершувала інші держави за масштабами мобілізації жіночого
контингенту в ряди Збройних Сил. У роки війни було покликано на військову службу 490
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235 жінок [1, с. 45]. Пік призову жінок в армію припав на 1942 рік. У найважчий рік війни
було мобілізовано на військову службу 235 025 жінок, що склало 47,9% від загальної
чисельності жіночого контингенту, покликаного в роки війни [3, с. 16]. Причинами цього
явища стали значне збільшення чисельності армій і ускладнення їх організаційної
структури (збільшилася кількість спеціальностей, які не вимагали безпосередньої участі в
бойових діях і великої фізичної сили). Такий порядок залучення жінок до військової
служби дозволив вивільнити чоловіків для бойових спеціальностей.
У роки війни для жінок в армії відкрилося широке поле діяльності. Жінки-солдати і
офіцери перебували в бойових військах (в авіації, на флоті, в танкових і стрілецьких
військах). Але більша частина їх служила в спеціальних військах бойового забезпечення (в
частинах і підрозділах зв’язку, автомобільних, гідрометеорологічних військах і ін.), У
військах тилового забезпечення й обслуговування (у військово-медичних частинах та ін.)
[4, c. 3], а також в бойових формуваннях, які перебували досить далеко від лінії фронту
(зенітній артилерії, частинах і підрозділах служби повітряного спостереження,
оповіщення і зв’язку, прожекторних частинах, підрозділах аеростатів повітряного
загородження) [2, с. 256].
Незважаючи на те, що залучення жінок в армію було цілком поставлено на
державну основу, організація їх військової служби була в цілому незадовільною. Держава
не завжди враховувала, що для служби в армії жінкам потрібні дещо інші умови, ніж
чоловікам. У найбільш важких побутових умовах виявилися жінки, що служили в бойових
військах, а також в частинах і підрозділах спеціальних військ бойового і тилового
обслуговування, що дислокувалися на лінії фронту. Жінки потребували спеціального
жіночого військового одягу, засобів гігієни, окремі приміщенні, де вони могли б
помитися, попрати, переодягнутися [5, c. 7].
У той же час такий стан справ був обумовлений об'єктивними причинами: важкою
обстановкою на фронтах, кризовим економічним становищем, незапланованим
збільшенням чисельності жіночого контингенту в армії. І тільки на другому етапі війни
держава отримала можливість створити необхідні для жінок-військовослужбовців
побутові умови, що враховують особливості їх фізіології [4, с. 10].
На фронті жінки зіткнулися з проблемами, пов'язаними з особистісними
взаємовідносинами між військовослужбовцями обох статей: негативним ставленням
чоловіків до військової служби жінок і сексуальними домаганнями [14].
Здорова обстановка в військовому колективі багато в чому залежала від позиції
командира, але також і від поведінки самих жінок. У той же час мав місце і зворотний
процес – жінки-військовослужбовці впливали на поліпшення форм спілкування і
соціального клімату в армійському колективі. Найбільш сприятливі в моральному
відношенні умови складалися в частинах і підрозділах, укомплектованих в основному
жінками. Ізольовані від чоловіків, вони в меншій мірі стикалися з сексуальними
домаганнями, грубою і неповажною поведінкою військовослужбовців чоловічої статі [13,
c. 58].
Незважаючи на тяготи військової служби, жінки справлялися з поставленими
завданнями нарівні з чоловіками. Вони так само, як і чоловіки, робили марш-кидки,
сиділи тижнями в обмерзлих окопах, ремонтували літаки, встановлювали бомби на них,
будували мости, відновлювали залізничні колії. За подвиги, проявлені в період війни, 96
жінок отримали звання Героя Радянського Союзу, понад 150 тис. жінок нагороджені
бойовими орденами і медалями. Багато з них – неодноразово, 200 жінок відзначені 1-2
орденами солдатської слави, а чотири – стали повними кавалерами ордена Слави [5,
с. 148].
Однак жінки сильніше відчували фізичні перевантаження війни. На відміну від
чоловіків, вони виконували службові обов’язки на межі своїх можливостей, оскільки
істотно поступалися у фізичній силі [6, с. 39; 7, с. 264; 8, с. 412].
Крім важких фізичних навантажень, жінки, що служили в бойових військах,
відчували велике психологічне напруження. Перебуваючи в найбільш близькому контакті
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з противником, вони частіше стикалися зі смертю (і своїх товаришів, і ворога, якого
жінка-боєць змушена була вбивати) [12, c. 22].
Жінки, що служили на передовій, піддавалися смертельній небезпеці. Причому
особливо висока була частка поранених жінок, які служили в небойових військах. Так, з
числа всіх поранених жіночого госпіталю Українського фронту зв'язківців було 24,7%,
мінерів – 13,8%, кухарів – 7,4%, розвідниць – 1,5%, регулювальниць – 1,3%. Для
порівняння: поранення рядових стрільців становили – 4,3%, снайперів – 1,8%, зенітниць –
1,2% [9, с. 11].
Таким чином, на фронті жінки виявилися в більш важкому становищі, ніж їх
товариші по службі чоловіки: крім загальних для всіх військовослужбовців проблем, вони
відчували додаткові труднощі. У найбільш важких побутових умовах перебували жінки,
що служили в бойових військах, а також в частинах і підрозділах спеціальних військ
бойового і тилового обслуговування, що дислокувалися на лінії фронту [10, c. 83].
Тут найбільш повно проявився моральний аспект проблеми. Крім того, служба в
цих військах була пов’язана з великими фізичними навантаженнями, а також емоційними
стресами. Залучення жінок в Збройні Сили вирішило проблему дефіциту людських
ресурсів в армії, і в той же час це створило чимало проблем як для армії, так і для самих
жінок [11, c. 148].
Отже. виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що досвід Другої
світової війни показав, що жінки в армії необхідні, але використання їх праці слід
обмежити тими спеціальностями, які більшою мірою дозволяють створити для них
відповідні побутові умови, обмежити фізичні і емоційні навантаження. Такий порядок
залучення жінок до військової служби дозволяє вивільнити значну кількість чоловіків,
щоб поставити їх в стрій бойових частин.
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Російсько-турецька війна 1806-1812 рр. закінчилася підписанням Бухарестського
мирного договору. За умовами документу Російська імперія приєднала до своїх володінь
Бессарабію. Для вирішення економічних, а також політичних цілей царська адміністрація
ще наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст. намагалася заручитися підтримкою «задунайських
переселенців». За умови переходу під російський скіпетр їх обіцяли звільнити на декілька
років від оподаткування та військової повинності, надати землі та статус колоністів.
Однак жодних преференцій перші переселенці так і не отримали [7, с. 27].
Проблема якнайшвидшого заселення та господарського освоєння Буджаку гостро
постала після закінчення військових дій. За умовами VІІ статті Бухарестського мирного
договору всі православні вихідці отримали право впродовж наступних вісімнадцяти
місяців переходити з турецьких володінь на бессарабські землі з усім майном і коштами.
Саме впродовж 1806-1812 рр. відбулося перше масове переселення болгар до регіону. В
1813 р. царський уряд затвердив «Правила для тимчасового управління Бессарабією», що
передбачали звільнення місцевих жителів і «задунайських переселенців» на три роки від
рекрутування, подушного та земельного податків [9, с. 36; 6, с. 110]. Проте більшу
частину обіцяного уряд так і не здійснив. Рятуючись від розорення частина болгарського
населення почала самовільно переходити на державні землі, решта – масово втікати назад
на Батьківщину.
Для припинення вже рееміграції російський уряд у 1816 р. прийняв рішення
звільнити болгар від утримання військових. Але питання щодо їхнього соціальноправового статусу вирішене не було. Залишилося воно невизначеним і в «Статуті
утворення Бессарабської області» 1818 р. [8, с. 160]. Лише в грудні 1819 р. болгарське
населення отримало права іноземних колоністів. Але на відміну від німецьких колоністів,
облаштування болгарського населення здійснювалося без державного фінансування.
Наступне масове переселення болгар у Південну Бессарабію відбулося після
російсько-турецької війни 1828-1829 рр. Відсутність необхідної кількості землі та брак
коштів змусили царську владу переглянути свою політику щодо мігрантів. Якщо раніше
до переселення заохочували землеробів і скотарів, то відтепер перевагу надавали
промисловцям [10, с. 37]. За свідченнями Новоросійського та Бессарабського генералгубернатора Палена Ф. П., друга хвиля переселенців знаходилася в скрутному становищі.
Після закінчення пільгових років з болгарських колоністів почали стягувати низку
податків і повинностей.
Суспільні повинності вносили згідно з інструкцією. Більшість з них була
обтяжливою. Так, наприклад кожна родина зобов’язувалася надавати солдату місце для
ночівлі, а також пайок або гроші на утримання. Відволікала від домашніх справ
необхідність супроводження арештантів, а також залучення до ремонту доріг, мостів тощо
[2, арк. 2-3зв, 6зв.-7.].
17

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
Височайше затверджена «Постанова для управління Бессарабською областю» і указ
«Про права станів жителів Бессарабської області» жодним чином не позначилися на
соціально-правовому становищі болгарських колоністів, яке до кінця першої половини
ХІХ ст. залишилося незмінним [5, с. 190-197; 4, с. 198].
Переслідуючи економічні цілі російська влада створила болгарським переселенцям
достатньо сприятливі умови для облаштування в Південній Бессарабії. Висока
землезабезпеченість, наявність власного зерна, худоби та знарядь праці, майнова
диференціація при сплаті податків, право на вільну торгівлю відкривали перед
болгарськими колоністами широкі можливості для економічного розвитку господарств.
Соціально-економічне становище болгарських колоністів почало погіршуватися в
період Кримської війни (1853-1856 рр.). Серед причин були заборона вивозу зерна за
кордон, а також залучення болгар до прикордонної служби та ремонтних робіт. У цей
період відбулося третє масове переселення болгарського населення. Умови їхнього
облаштування були складними. Велика кількість мігрантів потребувала державної
підтримки [1, відомість № 225; 2, арк. 145].
Після поразки у війні Російська імперія втратила територію Південної Бессарабії.
Ці землі увійшли до складу Молдавського князівства. Умови Паризького мирного
договору 1856 р. надали можливість здійснити перехід у межі держави разом з майном
впродовж наступних трьох років. Однак «задунайські переселенці» не поспішали лишати
свої облаштовані колонії. У тому ж році згідно з російським «Статутом про іноземні
колонії в імперії» у разі переселення до російських володінь болгари не лише зберігали
колоністський статус, а й отримували матеріальну допомогу в розмірі 35 крб. Однак
бажаної реакції не було [9, с. 35].
Ситуація змінилася на початку 60-х рр. ХІХ ст., коли молдавський уряд обклав
болгарське населення високими податками. Болгари за власний кошт будували казарми,
утримували чиновників і сільську пошту, залучалися до ремонтних робіт. Для чоловіків
віком від 19 до 25 років вводилася загальна військова повинність.
Свавілля влади призвело до того, що болгари припинили обробляти поля та почали
готуватися до масового переходу в межі Російської імперії. Втрата людських ресурсів
загрожувала розоренням економічно міцного регіону, тому 9 квітня 1861 р. молдавський
уряд відправив до колоністів депешу, в якій підтвердив усі їхні попередні права. Однак не
отримавши бажаних результатів почав всіляко перешкоджати еміграції болгарського
населення.
Поземельний устрій болгарських колоній у складі Молдавського князівства
змінився після затвердження декрету «Про регулювання державної власності Бессарабії».
Як і в російській Бессарабії болгари ставали власниками землі, звільнили на 10 років від
військової повинності. Після укладання Сан-Стефанського мирного договору 3 березня
1878 р. частина Буджаку відійшла до Російської імперії. Колишні колоністи перейшли до
стану селян, як і решта болгарських поселенців. Внаслідок аграрних перетворень початку
ХХ ст. на півдні Бессарабії з’явилися нові болгарські поселення та хутори.
Отже, після Кримської війни становище болгарського населення значно
погіршилося в молдавській частині регіону, де урядові заходи понад десятиліття мали
дискримінаційний характер. Згодом влада змінила свою тактику відносно цієї групи
населення поліпшивши умови його перебування в країні. Російський політичний курс був
більш далекоглядним, націленим на економічне зростання як колоністських господарств,
так і держави в цілому.
З огляду на вищезазначене є всі підстави стверджувати, що соціально-правове
положення болгарського населення Буджаку змінювалося впродовж усього окресленого
періоду й напряму залежало від урядових цілей тієї чи іншої держави. Сприятливі умови
для облаштування в Південній Бессарабії болгари отримали після розповсюдження на них
прав іноземних колоністів. Понад півстоліття вони користувалися в Росії широкими
преференціями. Після – перейшли до розряду селян. Політика царського уряду, пов’язана
з приватизацією землі, була орієнтована на заможних осіб і створення ними економічно
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міцних господарств на південному кордоні. Малозабезпечені поселенці поступово
розорившись і втративши землі повинні були поповнити контингент фабричних
робітників. Становище болгар, які перейшли під юрисдикцію Молдавського князівства,
тривалий час було складним. Їх позбавили особливого статусу, зобов’язавши сплачувати
великі за обсягом податки. Особливо обтяжливою була військова повинність, яка
відволікала від роботи молоде чоловіче населення. Ситуація змінилася після надання
колишнім колоністам офіційного дозволу на юридичне закріплення земельної власності, а
також тимчасове звільнення від військової служби.
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ГОЛОД 1946-1947 рр. НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Олена Мотинга
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дізанова А.В.
Актуальність теми полягає в тому, що післявоєнний голод, як і голодомор 19321933 рр., замовчувався владою, приховувалась статистика; архівні матеріали, що
стосувались причин, перебігу та наслідків голоду, позначалися грифом «таємно» або
«цілком таємно».
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Наслідком цього було те, що в радянській історіографії ця проблема майже не
вивчалася. В сучасній українській історіографії останнім часом вийшли друком роботи, в
яких досліджено в основному голод 1946-1947 рр. у межах УРСР і частково в окремих
регіонах. Окремий розділ, присвячений голоду 1946-1947 рр., міститься в монографії
«Голодомори в Україні: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. Злочини проти народу» [3].
Причини та жахливі наслідки цієї трагедії для населення висвітлювались у статтях
О.М. Веселової [`1], М.М. Шитюк [10], К. Є. Горбунова [4], О. П. Рабенчука [9] та інших
дослідників. Так, К. Є. Горбунов у своїх працях прийшов до висновку, що коли б не
поспішне формування продовольчих та інших ресурсів для забезпечення прискореного
скасування карткової системи, реформи цін і грошей, голоду можна було б уникнути [3,
с. 107].
На сучасному етапі зростає дослідницький інтерес до зазначеної проблеми в
регіональному розрізі. 18-19 травня 2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті відбулася конференція, присвячена проблемам голоду 1946-1947 рр. Велика
увага була приділено зокрема проблемі ретельного вивчення джерел [2].
Широкий документальний матеріал про голод у повоєнні роки, в тому числі і в
Ізмаїльській області, міститься у збірнику «Голод в Україні 1946-1947 рр.: Документи і
матеріали» [3].
Більше можливостей для дослідження даної проблеми науковці отримали останнім
часом з вільним доступом до засекречених раніше архівних фондів [1, с. 110].
Одеська громадська організація «Меморіал» видала низку томів, де є публікації, що
стосуються повоєнного голоду на території області [2, с. 106].
Однак, опубліковані документи і матеріали не дають повної картини про перебіг
подій на півдні України, точних даних про кількість жертв, тому важливе значення
посідає усна історія, яка на сьогоднішній день є одним з нових напрямів наукових
досліджень. Не дивно, що перші публікації з використанням методу усної історії були
присвячені трагічним подіям – голодомору 1932-1933, війні, а також голоду 1946-1947 рр.
Спогади очевидців дають змогу доповнити та розширити джерельну базу.
Звичайно, вони не можуть замінити офіційних джерел, однак розкривають проблему на
рівні звичайної людини [4, с. 165]. Основним методом дослідження усної історії є
інтерв’ю [5, с. 30].
Нами було проведено опитування жителів Кілійського району, а саме таких
населених пунктів: с. Ліски, м. Вилкове, с. Мирне, с. Дмитрівка.
Перед респондентами були поставлені питання, які уточнювали тогочасне життя
сільського населення:
1. Чи пам’ятаєте ви голод 1946-1947 рр.?
2. Які, на Вашу думку могли бути причини голоду: неврожай, засуха, податки, чи
забирала врожай влада?
3. Якщо відбирали у людей вирощене в полі, городі, то хто це робив? Чи були
винагороди від влади за доноси на сусіда про приховування зерна?
4. Чи застосовували до людей покарання, побиття, висилання, арешти?
5. Забирали лише продукти харчування чи й інші речі – одяг, рушники, худобу?
6. Хтось охороняв поля, колгоспні комори?
7. Чи змушували людей йти до колгоспів?
8. Де переховували худобу, що не забрали в колгосп?
9. Що було з малими сиротами, чи ними опікувалась держава?
10. Хто не голодував в селі і чому? Хто зумів вижити? та інші.
Відповіді респондентів дозволили нам значно розширити джерельну базу та
вивчити різні аспекти проблеми.
Отже, тема голоду 1946 – 1947 є актуально на сьогоднішній день і є маловивченою.
Однак, на нашу думку,вона потребує детального вивчення у розрізі окремих регіонів, із
використанням як архівних документів, так і спогадів очевидців тих подій.
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ЖИТТЯ В СЕЛІ ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1946-1947 рр.
(ЗА СПОГАДАМИ МЕШКАНЦІВ С. КИСЛИЦЯ
ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ)
Катерина Тимофєєва
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Циганенко Л.Ф.
Голод 1946-1947 рр. історики називають «третім радянським», який, на думку
сучасних дослідників, «за кількістю жертв значно поступається своєму попереднику –
голоду-геноциду 1932-1933 рр., але посідає першість за територією ураження» [6, с. 136].
Крім того повоєнний голод був одним з найбільш «закритих» епізодів радянської історії.
Всі дані про розміри лиха були суворо засекречені. «Наслідки війни», «посуха» – ось
ретельно дозований набір відомостей, який залишався незмінним навіть в епоху
перебудови.
Для розуміння буття країни в повоєнний час першорядне значення має тяжка і
навіть жорстока суперечність: в результаті перемоги СРСР отримав велич світової
держави, в певних аспектах зайнявши чільне місце на планеті, а разом з тим країна була
тоді воістину убогою, рівень і якість життя залишали бажати кращого.
Радянська влада на чолі зі Сталіним за звичкою використовували село як донора
для відновлення промисловості та військово-промислового комплексу. В умовах
нагнітання режим покладався на секретне нарощування запасів продовольчих резервів, в
тому числі і зерна. Треба ж було всьому світу демонструвати міфічні переваги соціалізму,
21

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
бо радянська влада прагнула раніше держав Західної Європи скасувати карткову систему.
Крім того, хліб поставлявся й майбутнім союзникам – країнам соцтабору. В результаті
таких недалекоглядних кроків в країні почався голод.
На сьогоднішній день у вітчизняній історіографії існує достатньо досліджень, в
яких на основі архівних документів докладно і глибоко вивчали масштаби подій 19461947 рр., кількість постраждалих та померлих від голоду [1]. Але яким було справжнє
обличчя голоду, крізь купу статистичних даних та таблиць, зрозуміти складно. Описати
реальну картину трагедії повоєнних років, на нашу думку, можна лише за допомогою
спогадів людей, що пройшли через неї. Це прекрасно усвідомлюють вчені, тому все
частіше звертаються до усноісторичних досліджень [5].
Найбільше голод 1946-1947 рр. вдарив по сільським мешканцям. Однією з
найбільш постраждалих була Ізмаїльска область. В основі наших досліджень лягли
спогади мешканців села Кислиці про голод 1946-1947 років.
Після війни до Ізмаїльської області, як і до більшості інших, знову приєднаних
територій СРСР, повернулася радянська влада. Повсюдно почали відновлювати колгоспну
систему, а де її до війни не було – запроваджувати. Ось як про ці події згадує мешканка с.
Кислиця Дімброва Палагея Савівна (1931 р.н.): «Після війни утворювали колгоспи, люди
повинні були віддавати своє добро в колгоспи і йти працювати, навіть групи ходили,
людей з нашого села, щупачами їх обзивали, які подвірно забирали у людей в колгоспи
все. У нас теж все забрали, батьки вважалися куркулями, зажиточними були. У нас земля
була, хазяйство, пасіка, її до речі також потім забрали до колгоспу. З хазяйства ми
тримали трьох коней, дві корови з телятами, овечок. Залишилися у нас лише вівці, мама
бринзу робила і міняла її на зерно» [3]. Подібним же чином відзивається про примусову
колективізацію і Соколовська Фана Євдокимівна (1939 р.н.): «Ми пережили війну, а потім
ще і входження до колгоспів, коли все забрали, навіть, зерна не залишили і горстиночки,
обшукували все і забирали. Крім зерна забирали худобу, сівалки, «гороба», повозки,
плуги, все що потрібно було для засіву полів, адже після війни механізованої техніки не
було майже зовсім.» [4]. Подібні кроки радянської влади разом з несприятливими
погодними умовами призвели до голоду 1946-1947 рр. в умовах якого людям доводилося
виживати, вишукуючи собі способи прожитку.
Село Кислиця знаходиться недалеко від дунайських плавень, тому в період нестачі
опадів 1946 р. місцеві мешканці намагались врятувати свої городи водою з річки. Бойко
Катерина Василівна (1944 р.) згадує: «Мама розповідала, що в ті роки була велика посуха і
врожаю майже не було. Так само і на огороді, поливу не було і тато замовляв воду, нам
бочкою привозили, то вони з мамою поливали вручну кружками» [2].
Мешканців Кислиці від голодної смерті в буквальному сенсі рятували плавні
Дунаю, оскільки тут водилася риба, птахи та інші тварини, а крім того – росли їстівні
рослини. «Тато рибу ловив у плавнях, продавали її навіть міняли на зерно. Мама готувала
млинці з картопляних шкірок, перетирали папуру, курай на муку і також жарили на печі, а
влітку на кабиці млинчики. Навесні та влітку було легше з їжею, так як на огороді були
овочі, трава росла, робили салатики з кропиви, одуванчиків, листя з винограду також
варили з крупою – ледачі голубці називали, похльобку варили, юшку» – згадує Бойко К.В.
(1944 р.н.) [2].
Кожен боровся за існування як міг, шукаючи можливості добути їжу, однак вижити
вдалося не всім. Дімброва П. С. (1931 р.н.) зазначає: «Людей мертвих бачила, в плавнях
були трупи. Але то були люди з інших сіл. В нашому селі люди не вмирали, голод був,
їсти мало що було, але люди виживали, так як рибу ловили в плавнях, яйця птахів
збирали, ворон, голубів, горобців, мишей польових ловили, збирали папороть, лободу.
Робили плациндочки з перетертого зерна, перетертого кураю, по горсточкі мама
перетирала, їли потроху, розтягували, жити хотілося, тоді в селі навіть собак не зісталося,
всіх з’їли» [3].
Жахливі реалії голоду штовхали людей навіть на злочини, для того, щоб хоч якось
прогодуватися. Наприклад Соколовська Ф. Є. (1939 р.н.) згадує такий випадок: «Одного
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разу тато пішов забирати корову з теличкою з плавні, прийшов туди, а там лише теличка,
корови не має. Розпитав батько людей і сказали йому, що її забрав якийсь болгар, не наш.
Тато знайшов його, він був з села Багате, коли зайшов до нього з чоловіками з села, то
побачили вони там багато маленьких худеньких діточок, жінку теж дуже худу. Знайшли і
корову, вона була порубана на м'ясо в дерев’яній бочці. Чоловік злякався, що батько
пожалиться і посадять його, але батько подивився та й пішов. Вдома мама запитала тата,
де корова, чому не привів, а тато сказав, що там стільки дітей, корова вже порубана, її вже
не повернути, діти голодують, то мати більше нічого тата не запитувала…» [4].
При цьому, навіть під час голоду державна кампанія хлібозаготівель не
припинялася. Партійні активісти вишукували у селян зерно, яке ті намагалися сховати для
прожитку. Дімброва П. С. (1931 р.н.) розповіла: «Батько з братами сховали два мішки з
зерном недалеко в полі, заривали в землю, дома не ховали, дома знаходили, ходили
спеціальні бригади, зі щупаками, такими палицями, якими все прощупували, вишукували,
у наших сусідів знайшли дома мішок з ячменем і забрали, все забирали» [3].
Разом з тим, слід визнати, що держава не кидала сільське населення зовсім
напризволяще. Зокрема Дімброва П. С. (1931 р.н.) зазначила, що школа в період голоду
працювала, а дітей там кормили обідом [3].
Загалом, за рахунок наявності р. Дунай поблизу Кислиці місцеве населення в
меншій мірі зазнало жахів голоду. Однак серед населення, через недоїдання
простежувалась дистрофія. Наприклад Дімброва П. С. зазначила, що схудла з 66 кг до 44
кг, але при цьому «пухлих з голоду людей в Кислиці не було» [3]. Зовсім інша ситуація
була в селах, віддалених від річок та озер. Бойко К. В. (1944 н. р.) зазначає: «Батько
розповідав, що в Кислицях голоду майже не було, а ось в сусідніх селах була ситуація
гірша. Села в яких не було водойм – вимирали, так як не було поливу ніякого, все
вигорало, що не посадиш і риби в них не було. Батько знав це, бо багато людей з
навколишніх сіл приходили до нас, в плавні ловили рибу, дехто обмінював прикраси,
одяг, взуття, інші цінні речі, навіть хрестики на їжу» [2].
Таким чином одними з головних причин голоду 1946-1947 рр. можна вважати
примусову колективізацію, програму хлібозаготівель та несприятливі погодні умови. В
цей скрутний період виживання в селі напряму залежало від навколишніх природних
умов. Зокрема, населення с. Кислиця Ізмаїльського району від голодної смерті рятували
плавні р. Дунай. При цьому мешканцям сусідніх сіл в прямому сенсі доводилось боротися
з голодною смертю, розпродаючи своє майно і навіть ідучи на злочини.
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ВЕЛИКА ТАРТАРIЯ НА ПРИКЛАДІ КАРТИ ХVII ст.
Вячеслав Парасiнчук
курсант ІІ-го курсу спеціалізації «Судноводіння»
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морcька академія»
Науковий керівник – доц. Березовська В.В.
Карти є одним з найкращих доказів того, під якими володіннями були території
різних сучасних держав в різні періоди часу. Тим самим візуально карти виступають як
доказ існування будь-якої країни.
У інтернет мережі можна знайти велику кількість різних карт території, яка мала назву
Велика Тартарія і є предметом нашого дослідження.
Наше дослідження побудоване на перевиданні карти ХVII ст. голландського
картографа Віллема Янсзон Блау, в якій чітко визначена територія яка мала назву Тартарія [1].
Віллем Янсзон Блау був представником видавничої фірми «Блау», заснованої у 1596 р.
голландським географом, картографом, математиком та астрономом, учнем данського
астронома Тихо Браге (1546-1601), Віллемом Янсзоном Блау. Фірма спеціалізувалася з
випуску карт, книг, географічних атласів, а також земних і небесних глобусів. Глобуси фірми
«Блау» вирізнялися своєю точністю та вишуканістю. Атласи виробництва Віллема Блау поряд
із картами подавали розлогий текст географічного та історичного змісту. Відомо що в 1631 р.
Віллем Блау друкував у своїх атласах копію карти Радзивілла (виконану амстердамським
гравером Гесселем Ґеррітцом у 1613 р.), яка зображала території України [1].
Цікавим виявляється те, що території, які зараз включають частину Азії та Східну
Європу, викликали інтерес саме у зарубіжних вчених картографів.
Виникнення терміна «тартари» пов'язане з формуванням імперії Чингісхана на початку
XIII століття. Назви «Тартарiя» і «тартари» походить від етноніма татари, під якими в давнину
розуміли всі тюркські і Монгольські народи, не надто розрізняючи їх за мовами і
національностями. Європа дізналася про татар під час вторгнень військ Чингісхана та його
нащадків, але аж до XIX століття відомості про них і про їх державах залишалися вкрай
мізерними й уривчастими. У західноєвропейців термін перетворився на «тартари» через
контамінацію з Тартаром. Останній в середні століття означав як найглибші області пекла, так
і далекі невідомі області Землі, звідки, як здавалося європейцям, прийшли дикі орди
кочівників. Як більш мальовничо сказано в російському академічному виданні 1846 року: «В
розумінні європейців «тартари» – народ, що несе жахи і кінець світу, і форма цього слова
стала загальновживаною, натякаючи на походження ворогів Християнства з язичницького
Тартару» [2].
Поняття Тартарія, синонім Татарія (лат. Tartaria, фр. Tartarie, англ. Tartary, нім. Tartarei)
– географічний термін, що використовувався в західноєвропейській літературі і картографії
щодо великих областей від Каспію до Тихого океану і до кордонів Китаю та Індії.
Використання терміна простежується з XIII і аж до XIX століття. Простір, що раніше
називався Тартарiя, в сучасній європейській традиції називають внутрішньою або
центральною Євразією. Ці території являють собою посушливі рівнини, основне населення
яких в минулому займалося скотарством [2].
Особливості російського сприйняття Тартарії можна побачити в «Атласі» Івана
Кирилова (1724-1734), «Новому географічному описі Великої Татарії» шведа фон
Страленберга (1730) і «Новій карті Каспійського моря і регіонів землі Узбек» голландського
картографа Абрахама Маасу (1735). Хоча фон Страленберг і Маас не були російськими
дослідниками, обидва працювали в Росії і використовували російські джерела. С. Горшеніна
відзначає дві відмінності від європейської традиції. По-перше, Татарія замінює Тартарію:
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відбувається розрив із середньовічним символічним і фонетичним ланцюжком «Тартартартари» (міфічне пекло і кочові народи). По-друге, «тартарськi» географічні терміни
використовуються рідше. Фон Страленберг так пояснював відмінність у вимові: «Наші автори
довгий час пишуть «Тартарiя», проте у всій Азії, в Туреччині, Росії і Польщі говорять
«Татарiя» і «татари“. Це слово без «r» зустрічається і в Святому Письмі, перекладеному з
грецької на скіфський. Можна зробити висновок, що назва «татари» вживається з давніх
часів» [2].
Вперше про існування Тартар заговорив академік Микола Левашов. Вивчивши
вищезгадану Британську енциклопедію 1771 р. та інші старовинні джерела, він прийшов до
висновку, що забуте держава була найбільшим в світі і в ньому існувало кілька провінцій
різних розмірів. Деякі дослідники вважають, що велика імперія Тартарія складалася з п'яти
великих провінцій:
1. Стародавня Тартарія-місце, де зародилося життя людей, що заселили всю Європу
і Азію. Регіон простягався до Студеного (Північно-Льодовитого) океану. Більшість людей
тут мешкало в наметах або під власними возами. У провінції було 4 великих міста. В
одному з них, Хорасе, знаходилися ханські усипальниці.
2. Мала Тартарія – область, розташована в місцевості під назвою Таврійський
Херсонес. Давні мандрівники відзначали, що в ньому було 2 великих міста. В одному з
них знаходився правитель, і називався цей населений пункт Тартарским Кримом або
Перекопом. Населення цього регіону тісно спілкувалося з турками.
3. Азіатська Тартария перебувала на Волзі. В цьому регіоні жили войовничі люди,
звані Ордою. Вони мешкали в наметах і змінювали місце поселення щоразу, коли на
пасовищах закінчувався корм для їх худоби. Ордою керував князь, який виплачує данину
Московії. Великими містами у них були Астрахань і Ногхан.
4. Маргіана знаходилася між Гірканією (територією, розташованої в басейні річок
Артек і Гурган) і Бактрією (суміжних землях між Афганістаном, Узбекистаном і
Таджикистаном). Населення цього регіону носило великі тюрбани. У Маргіані було кілька
міст: Оксіана, Согдіана Олександрійська і Кирополь.
5. Согдіана Олександрійська і Кирополь. Чагатай – місцевість, що сусідить з
Согдіаной (Середня Азія, межиріччя Яксарта і Окса) на північному сході і з Арією на
півдні. Столицею провінції було місто Істігіас – одне з найбільш красивих міст Сходу [3].
Європейці в старовину називали тартарами людей, що населяли великі території від
Уральських гір до Тихого океану, і це були не лише землі сучасної Росії. Як писалося у
виданій в 1771 р. Британської енциклопедії, таємнича держава на півночі і заході
межувала з Сибіром і займала більшу частину Східної Європи та Азії. На його території
проживали астраханські, Дагестанські, черкеські, калмикські, узбецькі, тибетські тартари.
З цього можна зробити висновок, що землі Великої Тартарії населяли різні народи,
об'єднані єдиною державою. Примітно, що в наступному виданні енциклопедії згадок про
цю країну вже не було. Знайти інформацію про таємничі землі можна в працях
французького історика і богослова Діонісія Петавіуса, що жив в XVI-XVII ст. Вчений
писав, що в давні часи вони були відомі під назвою Скіфія, а пізніше стали іменуватися їх
мешканцями (монгулами) Тартарії в честь протікає там річки Тартар. Петавиус вказував,
що ця держава є величезною імперією і простягається на 5400 миль із заходу на схід і на
3600 миль з півдня на північ. За відомостями автора, Тартарією керував хан, або
імператор, і на її території знаходилася величезна кількість хороших міст. За своїми
розмірами країна перевершувала всі існуючі на ті часи держави і поступалася тільки
заморським володінням іспанського короля [4].
У XIII-XIV ст. на європейських географічних картах (mappae mundi) термін
«Тартарія» використовується рідко. Згідно з підрахунками німецького картографа А. Д.
фон ден Брінкена, в той період Tartarorum terra зустрічається всього тричі на 21 мапі на
шести мовах. Тартари згадуються на італійській мапі 1320-1321 років географів Маріно
Санудо і П'єтро Вісконте. Mappae mundi Санудо, Вісконте та Пауліна складені в 1310-1330
рр., відзначені впливом арабських джерел. Карти представили нову Центральну Азію;
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крім тартар, на картах зображені Залізні Ворота і царство Катай. На карті 1320-1321 рр.
країна тартар розташовується близько обнесеного стіною замку, укріплення (castrum) Гога
і Магога на північному сході біля Північного океану. Карта супроводжується
коментарями: «тут були замкнені тартари» і «тут зібралося безліч тартар». На думку
дослідника Е. Едсона, остання фраза може відноситися до описаного Плано Карпіні
обрання монгольського Великого хана в 1246 р. На карті зображено два Каспійських моря,
які названі одним словом, проте розташовані в різних місцях. Перше має форму
океанського затоки: саме там «замкнені тартари»; друге перебуває в горах, з нього витікає
річка Gyon (Oxus, Амудар'я). На думку С. Горшеніна, таке роздвоєння характеризує
спробу поєднати античні джерела і нові відомості про Центральну Азію [4].
Опис Тартарії, народів, що її населяють і подій, що відбуваються на її землях,
знаходимо в творах світової, особливо західноєвропейської літератури, які описують
події, що відносяться до періоду XIII – XX ст. Серед іншого про неї пише Даніель Дефо,
відомий на весь світ автор «Пригод Робінзона Крузо» і керівник британської розвідки і
контррозвідки у 1703-1716 рр. у свої книзі «Подальші пригоди Робінзона Крузо, які
складають другу і останню частину його життя, і захопливий виклад його пригод по трьом
частинам світу, які написані ним самим». Як і більшість європейців того часу він описує
Татарію як величезний регіон населений варварськими народами. «Весь цей час ми
перебували в китайських володіннях, і татари ще не виявляли такого зухвальства, як ті, з
якими ми стикалися згодом, але п'ять днів по тому ми вступили в величезну дику пустелю,
за якою йшли три дні і три ночі. На питання, чиї це володіння, наші вожаті пояснили, що
ця пустеля, власне, нікому не належить і складає частину величезної країни Каракатая чи
Великої Татарії, але проте китайці вважають її своєю; що ніхто не охороняє її від
вторгнення розбійників, і тому вона має славу найнебезпечнішого місця на протязі всього
нашого шляху, хоч нам доведеться пройти ще через кілька пустель, ще обширніших» [5].
Велика Тартарія представлена і на голландській карті «Азія...», що була складена
картографами Chez Regner та Josue Ottens (Амстердам, 1756 р.). У повній відповідності з
Британською Енциклопедією 1771 р. на ній зображені всі три складові частини Великої
Тартарії – Московська Тартария (Tartarie Moscovite), Незалежна Тартарія (Tartarie
Independante) і Китайська Тартарія (Tartarie Chinoise) [6].
1. Карта Тартарії – Германська Демократична Республiка 1964 року друку
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартария
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.syl.ru/article/175904/new_ velikayatartariya-tolko-faktyi
4. Gorshenina, Svetlana. L’invention de l’Asie centrale: histoire du concept de la Tartarie à
l’Eurasie. – Droz, 2014. – 702 p
5. Британська енциклопедія. – Единбург, 1771. – том III. – 887 с.
6. Закиев М. З. Происхождение татар / М.З. Закиев // Происхождение тюрков и татар. – М.:
Инсан, 2002. – С. 192-198.

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ
МОЛДОВСЬКОЇ МОЛОДІ ОДЕЩИНИ
Ємануіла Щука
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Гончарова Н.О.
Культура є невід’ємною частиною суспільства, соціальних верств та окремих осіб.
Частиною загальної суспільної культури є молодіжна культура, яка формується з двох
складових: власне створеної молоддю, що позиціонує власне бачення, очікування, свої
наміри, та старшого покоління з принципами і традиціями, які вже склалися. Молодь
виділяє свою культуру, це пов’язано насамперед із невизначеністю своєї суспільної ролі,
невпевненістю у власному соціальному статусі. Кожне нове покоління молоді вступає в
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життя з дещо іншим ставленням до суспільної культури і власною культурною
поведінкою і самовираженням.
Усвідомлення культури, її ролі в нашому суспільстві стосується кожного
громадянина України, зокрема представників національних меншин. Метою нашого
дослідження є з’ясування рівня і змісту культури молдовської молоді, яка мешкає в
Україні, визначення факторів, що впливають на її формування, аналіз особливостей
повсякденного буття молоді молдовської національності.
За визначенням Едуарда Тейлора, культура – це сукупність знань, вірувань,
мистецтва, моралі, звичаїв, законів, засвоєних людиною як членом суспільства. Дехто
підтримує дещо наївну позицію «батька романтизму» Йогана Гердера, який вважав, що
гуманістичне виховання народу приведе людство до «вічного миру» на землі, і закликав
вивчати «душу народу» або «дух народу», закладений передусім у його мові. [6, с. 313].
Серед знаних вітчизняних науковців, які займалися вивченням української
культури XIX ст., ми можемо назвати таких: П. Куліш, М. Костомаров, І. НечуйЛевицький та ін. Доречним буде зауваження дослідників української культури про те, що
ми маємо а цілу плеяду як відомих, так і невідомих імен, що створили фундамент
української культурології [7, с. 780]. На сучасному етапі розвитку суспільства, як перед
ним так і перед конкретними індивідами постає питання про подальший культурний
розвиток особи, національності, нації, народності, суспільства в цілому. Цим питанням
переймалися та переймаються багато відомих вчених світу, висуваючи різні концепції
розвитку світового суспільства. Але основна проблема полягає в тому, що не всі теорії
розвитку, не всі концепції можуть бути сприйняті спільнотою [9, с. 3].
Молодь, як окрема від дітей та дорослих група, привертає до себе увагу
дослідників, політиків та соціологів у різні історичні періоди. З початком ХХІ ст.
зацікавленість молоддю зростає, тому деякі фахівці зауважують виникнення нової
молодіжної ери. Особливої актуальності зазначене питання набуває в нашій країні з
початком активних демократичних перетворень [10, с. 44]. З цього моменту інтерес до
молоді не зменшується насамперед у зв’язку з нагальною потребою держави у підтримці
серед населення. Адже могутність країни залежить від консолідованості людей, котрі її
населяють, а прагнення до об’єднання – від спільності інтересів.
Молодим поколінням цікавляться на державному рівні, одна за іншою
розробляються стратегії молодіжної політики, програми виховання патріотичного духу і
свідомості, ведеться пошук нових шляхів духовного відродження молоді [11, с. 47].
Також не можна забувати і про молодь, яка є органічною частиною культури
України. В нашій державі живуть багато національних меншин, серед яких: болгари,
молдовани, гагаузи та ін. Сучасні реалії підтверджують, що основною сферою
життєдіяльності молоді є дозвілля. Стосовно інших інтересів молоді варто зауважити, що
вони нерідко залишаються неусвідомленими.
Нас зацікавило, як живуть і чим цікавляться представники молдовської молоді в
Україні. Для з’ясування цих питань було інтерв’юйовано молодих людей чоловічої і
жіночої статі молдовської національності. Вік респондентів – від 18 до 24 років. Ареал
проживання респондентів – переважно сільська місцевість Одещини.
Отже, в ході інтерв’ювання були отримані такі результати. Згідно з опитуванням,
найбільш важливими цінностями молдовської молоді, є вірність, дружба та свобода.
Обираючи серед різних пріоритетів, респонденти відзначають також значущість активної
політичної і громадської позиції. Для 24% респондентів є важливим брати участь в
громадських ініціативах, а 76% відповідно не відчувають у цьому потреби.
В свою чергу, описуючи фінансовий стан своєї родини, 53% опитаних зазначають,
що у них достатньо грошей на їжу, одяг і взуття, проте 47% не можуть дозволити собі
більш дорогих речей (наприклад, холодильник, телевізор тощо).
На питання щодо свободи пересування, зокрема безвізового режиму, 76% опитаних
стверджує, що ніколи не виїжджали за кордон, лише 24% відповіли, що колись виїжджали
з країни. Зазначимо, що кожен п’ятий з опитаних респондентів розглядає можливість
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переїзду за кордон. Серед найпопулярніших напрямків для еміграції – Європа і Америка,
серед найпопулярніших країн – Італія, Франція та Сполучені Штати Америки.
Крім того, кожен респондент, який розглядає можливість переїзду за кордон, хоче
лишитися там на все життя. У цілому, 72% опитаних не мають бажання виїжджати з
України, а 28% – над цим задумуються.
Важливим результатом нашого опитування є дані про те, що 8 з 10 респондентів
ніколи не були дискриміновані на підставі національності (97%), мови (93%), статі (90%) і
регіональної приналежності (94%).
Наступним важливим питанням для молоді є фінансове. Дві третини молодих
людей наголошують, що вже працюють. Більшість з них вперше почали самостійно
заробляти гроші з 18 років, а вже в 20 – влаштувалися на перше постійне робоче місце.
Цікавим фактом є те, що більшість молодих людей (71%) працюють у приватному
секторі, тоді як на державних підприємствах працює тільки 17%. Крім того, молодь
відзначає, що наявна робота не завжди відповідає бажаній: 12% респондентів працюють
не за отриманим фахом. Однак тут варто відзначити, що для 96% молоді при пошуку
роботи на першому місці стоїть розмір заробітної платні, а не реалізація професійних
амбіцій.
Тим не менше, кожен третій респондент вважає, що має менше грошей, ніж його
однолітки інших національностей. Лише 13% молоді зазначають, що можуть дозволити
собі купувати дорогі речі. А 87% зауважують, що мають все «для гідного рівня життя».
Разом з батьками проживають 65% молодих людей молдовської національності і
тільки 35% живуть окремо від батьків. Щоправда, для більшості з них причиною такого
співіснування зі старшим поколінням є не стільки прихильність до «сімейних цінностей»,
скільки брак коштів на власне житло.
У вільний час молоді люди здебільшого слухають музику, дивляться художні
фільми, гуляють з друзями тощо. При цьому, 40% дівчат більше цікавляться читанням, а
60% – віддають перевагу спорту і творчим заняттям. У свою чергу, 50% хлопців майже
весь вільний час проводять за відеоіграми, а 50% – полюбляють посиденьки у кав’ярнях
чи барах.
Постійний доступ в мережу Інтернет є у 86% респондентів серед молдовської
молоді. Кількість тих, котрі самі визначають, що «підсіли» на соціальні мережі, вражає –
91%. Інтернет-ресурси молдовська молодь в основному використовує, щоб слухати
музику, дивитись художні фільми і відеоролики, спілкуватися з друзями і «лайкати»
кумедні картинки. А ось новини молодь, як і старше покоління, вважає за краще дивитися
по телевізору. Хоча варто зауважити, що певна частина респондентів взагалі не цікавиться
поточними новинами.
98% опитаних представників молдовської молоді відзначають, що пишаються тим,
що вони є громадянами України, а 2% опитаних не змогли відповісти на це питання
однозначно. У цілому, повністю своїм життям задоволені 83% опитаних, а 17%
оптимістично налаштовані щодо власного майбутнього.
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: для сучасної
молдовської молоді джерелом задоволення є приватне життя та особисті досягнення.
Натомість сумніви виникають щодо майбутнього, низького рівня матеріальних статків,
відчуття небезпеки та незадовільного стану справ у своєму населеному пункті та в Україні
загалом. Доцільно зазначити також, що усноісторичні методи можуть бути задіяні в якості
джерельної бази для досліджень відповідної проблематики.
1. Воропай О. Звичаї українського народу. Етнографічний нарис / О. Воропай. – К.: Оберіг,
1993. – 592 с.
2. Гриненко Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры. Учебное пособие /
Г. В. Гриненко. – М.: Высшее образование, 2005. – 940 с.
3. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / Сост., ист.-биогр. очерк
Ф. П. Шевченко, В. А. Смолий. ‒ К.: Лыбидь, 1990. ‒ 400 с.
4. Гацкова Е. И. Молодежь и современность / Е. И. Гацкова. – М.: Инфра, 2001. – 280 с.

28

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
5. Доренко О. В. Молодежь и культура / О. В. Доренко. – Киров: МАСС, 2000. – 120 с.
6. Історія світової культури: навчальний посібник для вузів / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко,
О. В. Шинкаренко, В. С. Гриценко. – К.: Либідь, 1994. – 318 с.
7. Історія української літератури ХХ століття. У двох книгах. Кн. 1: 1910–1930-ті роки:
Навчальний посібник /За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1993. – 784 с.
8. Історія української культури /За загал. ред. I. Крип’якевича. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.
9. Караваева В. А. Социальный портрет учащейся молодежи: учебное пособие /
В. А. Караваева. – М.: Социология, 2001. – 190 с.
10. Кравченко А. И. Введение в социологию: Учебное пособие / А. И. Кравченко. – М.:
Новая школа, 1995. – 144 с.
11. Ковальчук О. В. Українське народознавство: книга для вчителя / О. В. Ковальчук. – К.:
Освіта, 1992. – 176 с.
12. Кононенко П. П. «Свою Україну любіть…» / П. П. Кононенко. – К.: Твім Інтер, 1996. –
224 с.
13. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры: Учебник / Е. Омельченко. – М.:
Институт социологии РАН, 2000. – 261 с.

29

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІРИКИ МИТЦІВ ПРИДУНАВ’Я
Марина Коваль
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Райбедюк Г. Б.
Культура Українського Придунав’я сягає своїм корінням глибин літературнофольклорного ландшафту. В цьому контексті вияскравлюється «ліричне гроно поетів, чия
творчість, з’явившись на літературному виднокрузі останніми десятиліттями минулого
століття, стала свого роду візитівкою культури придунайського краю в
загальнонаціональному духовному просторі» [5, с. 60]. Більшість із них явила унікальні
синестезійні образи, котрі за своєю природою, подібно до неперевершеного в цьому
амплуа П. Тичини, становлять «неподільну музично-живописну єдність та є яскравими
проявами синтетичності» [11, с. 16]. Тож, наші спостереження над їх художніми
знахідками закономірно пролягають у площині синтезу мистецтв. Подібні підходи до
з’ясування концептуальних засад ідіостилю репрезентантів придунайського кола поетів
(Валерія Виходцева, Михайла Василюка, Таміли Кібкало, Володимира Реви, Володимира
Сімейка), таким чином, невипадкові й з погляду актуальності інтерпретації їх доробку
сьогодні на часі з кількох спонук.
По-перше, творчість кожного з названих авторів лише останніми часами почала
попадати в поле зору професійної критики у форматі «моностудії» (загальна
характеристика доробку – статті Г. Райбедюк, Л. Реви-Лєвшакової, А. Соколової,
О. Томчука) чи в огляді літературної панорами краю (таким є спеціальний розділ
«Поетичне коло Придунав’я», вміщений у колективній монографії «Українське
Придунав’я у світлі гуманітарних досліджень» (Ізмаїл, 2015) [10]). Названі (й деякі інші)
поодинокі публікації не формують цілісного уявлення про «енергію художнього слова»
(за Г. Клочеком), не виявляють в повному обсязі та розмаїтті «секретів поетичної
творчості» (І. Франко), які змогли б інтегрувати особу митця в адекватне уявлення про
істинні іпостасі його манери.
Актуальність заявленої нами теми зумовлена й іншою
причиною, зокрема, проблематикою літературознавства, в парадигмі якої, поряд з
герменевтикою, літературознавчою антропологією, рецептивною естетикою, на особливий
статус претендує «інтертекстуальність – невід’ємна ознака сучасного літературнохудожнього дискурсу, що характеризує текст як поєднання численних інших текстів чи їх
фрагментів» [4, c. 4]. У випадку поєднання різних видів мистецтва в межах однієї
естетичної системи маємо справу з таким різновидом інтертекстуальності, як
інтермедіальність. Чільними репрезентантами різних форм міжмистецької взаємодії
однозначно можна визнати названих вище авторів, у творчості яких синтестезія є
генератором музично-живописних ефектів. Ідеться про інтермедіальні аспекти лірики як
іманентну складову індивідуального стилю кожного з поетів Придунав’я.
За словами сучасної компетентної дослідниці теорії та практики інтермедіальноcті
В. Просалової, «звернення до засобів інших видів мистецтва дозволяє повніше себе
реалізувати, яскравіше виявити своє авторське Я, експериментувати і розширювати
зображально-виражальні можливості художнього слова» [4, с. 15]. Цієї ж думки
дотримується й авторка ґрунтовної праці «Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла
Тичини» М. Фока. (Власне, названі розвідки визначили теоретико-методологічну основу
нашого дослідження). Монографія М. Фоки розпочинається словами П. Тичини з його
рідкісним талантом митця-синтезиста, які безпосередньо стосуються інтермедіальних
аспектів лірики поетів Придунав’я: «Всі споріднені літературі мистецтва треба навчитись
тримати вільно в руках. Так, як ото море вільно в собі тримає: і сіль, і йод, і радій, і навіть
золото…» [11, с. 5].
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Кожен із придунайських поетів тією чи тією мірою причетний до інших видів
мистецтва. Індивідуальними є й шляхи перекодування ними образотворчих, музичних,
навіть хореографічних компонентів на вербальний рівень і навпаки. Їх творчість засвідчує
явище інтермедіальноті, що є не лише наслідком запозичення, а й «асиміляції літературою
властивих іншим видам мистецтва засобів вираження» [4, с. 26]. Про літературномузичний і літературно-живописний синтез як «специфічну форму діалогу культур» [9,
с. 153] свідчать знакові збірки поетів Придунав’я: «Серце на долоні бандури»
М. Василюка; «Дзвони вічного добра» В. Виходцева; «Весна на Дунаї», «На Дунаї хвиля
грає» Т. Кібкало; «Добро заволодіє світом» В. Реви; «Дунайська легенда», «Першоцвіт
кохання» В. Сімейка
Творчість названих і багатьох інших поетів засвідчує різноплановість їх
обдарування, відтак сприяє взаємозближенню мистецтв. У кожному конкретному випадку
автор робить музику / живопис тим принципом, що підпорядковує собі всі інші аспекти
поетики, надаючи своїм ліричним одкровенням усезагальності в прагненні всебічно
охопити світ у його гармонії та багатогранності, в націленості на синтез, отже,
універсальність.
На основі аналізу репрезентативного художнього матеріалу спробуємо виокремити
домінантні аспекти синтезу слова, музики, живопису (почасти й танцю) у творчій
практиці поетів Придунав’я.
- Оприявнення музичної складової поетичного тексту на лексичному рівні
(використання в образотворенні атрибутики музичного мистецтва: назви музичних
інструментів, іномистецька термінологія). Тут слід навести як вельми яскравий приклад
назви збірок («Серце на долоні бандури» М. Василюка [1], «На Дунаї хвиля грає»
Т. Кібкало [3], «Дзвони вічного добра» В. Виходцева [2]). Образні реквізити музичного
мистецтва активно уводяться поетами й до назв віршів: «Бандурі» М. Василюка, «Грає
ранок на трембіті» Т. Кібкало, «Птахи пісні веселі відспівали» В. Виходцева, «Музика
серця» Є. Томші, «Заблукала мелодія» В. Сімейка та ін. Музичні ефекти відчутно
увиразнюють творчі інтенції авторів, структурують індивідуальне «Я», підсилюють
естетичний потенціал тексту. У деяких випадках музична складова розгортається в
наскрізну метафору всього тексту. Тут варто навести як унікальний приклад цілісно
поезію «Бандурі» М. Василюка: «Мелодії брів і дівочу погорду / Здіймають високі пасажі
акорду. / Й мов коси тріпочуть глісандо зміїно… / Спасибі, бандуро, спасибі уклінно!» [1,
с. 11 ].
- Омузичнення тексту, його фонічна інструментовка (звучні рими, алітерації,
підкреслено музичний ритм і структура вірша – повтори, приспіви тощо). Ця ознака є
підставовою для покладення тексту на ноти, його музикалізацію. Без сумніву, тут
найперше слід назвати М. Василюка, багато віршів якого написано за принципом
пісенного жанру, особисто покладено ним на музику («Верби цвітуть на Дунаї», «Пісня»).
Варто нагадати й про створену ним «Кобзарську думу», що досі відома своїм виконанням
пісень поета-бандуриста.
На ноти покладено чимало й інших творів, зокрема, вірші В. Виходцева («Ой за
Дунаєм голубим»), В. Сімейка («Рідна мова солов’їна»). Автором музики обох поетів є
етномузиколог, композитор Кузьма Смаль. Унікальним прикладом синтезу слова, музики
й живопису стала збірка пісень на вірші Т. Кібкало «Весна на Дунаї», що об’єднала різні
види мистецтва – літературного, музичного, малярського.
- Вербалізація мистецького синтезу на жанровому рівні. У цьому вимірі
інтермедіальноті найчастотнішим жанром є пісня. Генологічне дефініціювання,
співвіднесене з музичним мистецтвом, закладено переважно у назву вірша: «Пісне моя»
М. Василюка; «Послухайте пісню» Т. Кібкало; «Рідна пісня» В. Сімейка, «Пісня»
А. Малашко. Зустрічаємо чимало інших жанрів, що асоціюються водночас і з літературою,
й з музичним мистецтвом. Вони впізнаванні на рівні назв. Художньою ілюстрацією тут
може бути творчість В. Реви: поема «Реквієм». (Реквіємом композитори називають свої
музичні твори траурного характеру для хору з оркестром, наприклад, «Реквієм» Вебера).
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Синтетичними щодо різних видів мистецтва є й інші жанри у творчості поета: «Гімн
Ізмаїлу», «Українська кантата» [6].
- Малярська складова художнього мислення придунайських авторів Вона
найчастіше виражена багатою палітрою кольорів, що візуалізує зображене. В насиченій
гамі кольорів домінують світлі фарби: зелений, білий, голубий і золотий: «Біле поле.
Дерева білі…» [2, c. 17], «Які дерева дивовижні / У білі вкутались дими» [2, c. 73], «І неба
голубу хустину…» [2, c. 42] В. Виходцев; «Весела біла віхола / в наш Ізмаїл приїхала / на
білому коні» [3, c. 19], «Білі гуси» [3, c. 22], «Білий вузлик» [3, c. 94] Т. Кібкало; «Біла
квітка у ставочку» [8, c. 37], «Білий-білий квітень біля хати» [7, c. 85], «Золотого волосся
потік / Дивна здатність і слів, і любові / З помаранчевих вуст я п’ю сік, / Стиглі груди
цілую казкові» [8, c. 44] В. Сімейко. З-поміж придунайських поетів є ті, що яскраво
продемонстрували універсалізм свого творчого обдарування, реалізувавши себе не лише в
літературі, але й в інших видах мистецтва. Так, В. Виходцев виявив свій хист у живописі
(в графіці), що дало йому змогу проілюструвати особисто свої поетичні збірки («Дзвони
вічного добра» та «Полум’я кульбаб»).
- Хореографічно-музичний компонент поетичного тексту. Візії танцю
прочитуються в назвах творів («Ізмаїльський вальс» М. Василюка, «Вальс розлуки»
О. Густіної), рідше – в тексті, виступаючи рушієм ліричного сюжету, як, приміром, у
вірші В. Сімейка: «В натхненному танку, / У ритмі мелодійнім, / Я порівняв дзвінку / З
акордом гармонійним» [8, c. 28].
У кінцевому підсумку можемо резюмувати, що ресурси синтезу мистецтв у творчій
практиці придунайських поетів багаті й продуктивні щодо естетизації світу. Проблемам
інтердисциплінарності вагому роль відведено в чинній шкільній програмі з української
літератури (2017 рік). Різні види інтермедіальності у творчій практиці митців Придунав’я
можуть стати цікавим матеріалом у процесі вивчення тем літератури рідного краю. Тому
йдеться і про впровадження результатів нашого дослідження у практику вивчення
української літератури в різних освітніх закладах.
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НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ФРАЗЕЛОГІЧНОГО СКЛАДУ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
Анна Павленко
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Циганок І. Б.
Національно-культурна своєрідність фразеологічних одиниць є предметом
зацікавлення багатьох сучасних дослідників. До вивчення цього питання активно
долучались такі зарубіжні і вітчизняні вчені, як Ю. Степанов [9], Д. Мальцевa [7],
А. Вежбицька [1], В. Телія [10], М. Журавель [2], Г. Луканська [6] та ін. Їхні наукові студії
переконливо засвідчують актуальність опису фразеологічних одиниць національнокультурної значимості. На думку Л. Зайнуліної, фраземи називають національноспецифічними одиницями мови, оскільки вони «акумулюють і передають з покоління в
покоління культурний потенціал народу, в них проявляються особливості будь-якої
національної мови, неповторним чином виражається дух та своєрідність нації» [3, с. 115].
Загальновизнано, що саме фразеологічна система несе у собі найбільш
національно-визначене та самобутнє явище, що, безперечно, є найціннішим джерелом для
дослідження даної проблематики.
Виокремлюють кілька різних підходів до виявлення національно-культурної
складової фразеологічних одиниць, які мають різну методологічну базу, різняться
методами дослідження та відмінні ступенем охоплення фразеологічного матеріалу. Для
позначення такої складової використовують термін національно-культурний компонент,
під яким розуміють «етнокультурознавчу лексику, яка відображає національні
особливості рідної мови» [5, с. 34].
Фраземи такого типу тісно пов’язані з лінгвокультурологією, етнолігвістикою,
лінгвокраїнознавством, хоч останній підхід носить поверховий характер виявлення
національно-культурної специфіки фразеологізмів.
Принцип контрастивного вивчення одиниць не загострює увагу на
безеквівалентному компоненті фразеологізму. Зіставлення фразеологічних моделей різних
мов має на меті виявлення «національного колориту і висвітлення національно-культурної
своєрідності фразем» [4, с. 18].
Лінгвокультурологічний підхід спрямований на дослідження співвідношення знаків
культури та фразеологізмів. При цьому, за спостереженням О. Куніна, головна увага
спрямована на систему символів еталонів, стереотипів тощо, які є одним із найкращих
засобів для аналізу національно-культурних особливостей фразеологічної системи [4].
Надзвичайно актуальними є питання порівняльної фразеології у сучасній
лінгвістичній науці. Одним із провідних аспектів дослідження в цій галузі правомірно
вважають зіставний аналіз фразеологічних одиниць як близькоспоріднених, так і не
неспоріднених мов.
Порівняльний аналіз етнофразем української й англійської мов вказує на
можливість їх класифікації залежно від сфери життя суспільства, яку вони відображають,
зокрема: 1) ФО, що виникли на позначення трудової діяльності різних соціальних груп; 2)
ФО, що відображають суспільну систему, соціальну ієрархію в певний історичний період,
історичні факти, реалії; 3) ФО традиційно-побутового характеру, що виникли на основі
побуту, обрядів, ритуалів, відображали звичаї, вдачі, національно-специфічні ситуації; 4)
ФО, що відображають географію країни; 5) ФО, що походять з літературних джерел,
державних документів, преси.
На думку Д. Мальцевої, до ентнофразем відносять такі стійкі одиниці,
компонентом яких є онім (антропонім, зоонім, топонім тощо), фраземи, що акумулюють у
своїй стійкій семантиці традиції чи обряди певного народу [7]. Фразеологічний фонд
української та англійської мов надзвичайно різноманітний. До їхнього складу входить
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велика кількість фразеологічних одиниць, які мають яскраве національне та емоційноекспресивне забарвлення.
Основним невичерпним джерелом української фразеології є народна мова, якій
властиві влучність і образність. Велику цінність становлять прислів'я і приказки, які також
належать до фразеології. Вони всебічно й багатогранно відтворюють різні сторони життя
народу, як-от: гордість за духовні цінності, таврування ганебного, висміювання вад,
висловлення співчуття, поради, настанови і виховання людей, порівняймо: біда вимучить
– біда і виучить – adversity is a good discipline; горе тільки рака красить – adversity
flatters no man; погані вісті не лежать на місці – bad new has wings, що використовується
зі значенням настанови, повчання.
Дуже показовими і найчисленнішими, за нашою вибіркою, є етнофраземи в обох
мовах ФО, які включають до свого складу власні імена. Наприклад, в українській
фразеології широко використовують фразеологічні варіанти та синоніми з антропонімами
Макар, Сидір у фраземах типу де Макар телят не пас; де Макар телят пасе; де Сидір
козам роги править зі значенням 'десь далеко’. До складу ФО також входить і чоловіче
ім’я Сава у ФО який Сава, така й слава зі знижувальним значенням 'погана слава’ тощо.
В англійській мові до подібних фразеологічних одиниць відносяться власні назви,
які стали номінальними, і при перекладі потребують пояснення, передаються описовим
методом. Вони не є власне фразеологізмами, але набувають певних ідіоматичних рис в
англійській мові (Mrs. Grundy – світ, люди, існуюча мораль; Jack Ketch – кат; Croesus
Крез – надзвичайно багата людина), подібно до української, де фразеологічні запаси мови
поповнюють метафоричні вислови (накивати п'ятами – to run away quickly; вночі, що сіре
те й вовк – all cats are gray in the dark; яка хата, такий тин – like father, like son), народна
мудрість (гуртом і батька легко бити – many hands may work light; тихше їдеш – далі
будеш, поспішиш – людей насмішиш, хто спішить – той людей смішить – haste makes
waste/the more haste, the less speed), усталені звороти (водити за носа – to lead somebody up
the garden path; потрібний як стоп- сигнал зайцю – as welcome as water in one's shoes),
власне українськ каламбури (образливі порівняння: старий, як світ – as old as
time; чистий, як сльоза – as pure as tear; припрошування: чим багаті, тим і раді – you're
welcome to all we have; примовки: скільки літ, скільки зим – haven't seen you for ages).
У вивчені національної специфіки фразеологічних систем української та
англійської мов важливу роль відіграють лексико-тематичні групи, що мають у своєму
складі вирази, які характеризують погодні атмосферні явища (часта зміна настрою –
april weather; за сприятливих обставин – weather permitting; непостійний, мінливий – as
changeable as weather cock), які орієнтуються на певні соціальні цінності (схиляння перед
багатством, владою грошей, прагнення до збагачення, власництво: гірш за всі біди коли
не має грошей – a light purse is a heavy curse; що з возу впало, то пропало – possession is
nine points of the law; гроші дарують людині свободу – money makes a man free everywhere).
Неабиякий вплив на фразеологічний склад мови мають літературні твори, які
збагачують мову культурологічно-маркованою лексикою, яка має чітке національне
забарвлення. Величезну спадщину фразеологізмів залишив за собою Тарас Шевченко.
Народні фразеологізми в його творах мають глибоко філософське й водночас соціальне
забарвлення (колоти очі – to plague one's view, to be still an eyesore, дати дулю – to show a
royal fig, хліб насущний – daily bread). Не менш значу частину фразеологічного фонду
англійської мови складають шекспіризми (поема «Гамлет»: to be or not to be? – бути чи
не бути; поема «Отелло»: moving accident – наперед вирішена справа, упереджена думка).
Власним іменам, завдяки літературним джерелам, у складі фразеологізму властивий також
певний семантичний фон (what will Mrs. Crundy say – що скажуть люди) [5, с. 186].
Фразеологія української й англійської мов формувалася протягом багатовікового
історичного розвитку мовної творчості народів, їхніх контактів з іншими народами і
культурами.
Отже, на прикладі розглянутих фразеологізмів, можна чітко уявити наскільки
різноманітні за своєю семантикою і виразністю ФО української та англійської мов. Саме
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фразеологічні одиниці з яскравою етнокультурною маркованістю розкривають специфічні
національні риси обох етносів, їхнього стилю життя, історії, культури тощо.
Вищезазначені приклади свідчать, що англійцям притаманне почуття власності, прагнення
до збагачення, необхідною умовою для них є можливість бути незалежними і домагатися
свого самостійно. Українські фразеологізми віддзеркалюють найрізноманітніші сфери
життя народу, суспільні відносини, виробничу діяльність, морально-етичні норми,
погляди, вірування.
Отже, національно-культурний компонент у складі ФО різнобічно відображає
реалії дійсності етносів.
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СПЕЦИФІКА СЛЕНГУ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР:
ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Любов Титаренко
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Циганок І. Б.
У мові як відкритій системі суспільні процеси та зміни відображаються дуже
швидко, оскільки будь-яка реалія життя людини потребує вербалізації. Дуже показовими в
цьому плані є соціальні діалекти, серед яких молодіжний сленг сучасних субкультур.
Використовуючи у своєму спілкуванні жаргонізми, молодь пристосовує їх до
реалій життя, інтегруючи в українську літературну мову. Лише за останні кілька
десятиліть виникло чимало субкультур, кожна з яких використовує особливу мову для
спілкування, що дозволяє говорити про появу нових сленгізмів, якіпоступововходять
узагальнийобіг, набуваючи статусу загальновживаних розмовних слів. Молоді люди
завжди намагалися відокремитися від загалу. Вони належали до нового покоління зі
своїми ідеологічними переконаннями. Їхня поведінка, зовнішній вигляд, інтереси, манера
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спілкуватися один із одним та зі старшими людьми, з усім соціумом, спосіб життя – все це
допомагало їм об’єднуватися у спільнотиоднодумців.
З середини ХХ ст. такі об’єднання за інтересами стали називатися субкультурами,
носії яких протиставляли власні моральні й етичні цінності поведінці та світогляду
суспільства, розмовляли незрозумілою для всіх мовою, використовували особливі форми
звертання. Відомо, що серед перших субкультур, що виникли у 50-х роках ХХ ст.
вважаються стиляги та хіпі. А нині завдяки мережі Internet активно поширюються такі
субкультурні
рухи,
як
аніме
«(«анімешники»
(шанувальники
японських
мультиплікаційних фільмів), «отаку» (люди, які захоплюються японськими коміксами), а
в останні десять років – «кей-попери», або «корейська хвиля» (молодь, серед захоплень
якої чільне місце займає корейська поп-музика, дорами)» [2, c. 26].
Вивченням різних аспектів сленгу молодіжних субкультур займаються такі
дослідники, як Д. В. Громов [1], Г. А. Кунафіна [3], К. О. Курочкіна [5], Є. П. Матвєєва
[6], Н. Б. Мухіна [5] та ін.
Мета нашої розвідки полягає у вивченні типології сленгу молодіжних субкультур
як явища, що розвивається і збагачує розмовну українську мову новими поняттями, за
лексикографічними джерелами [3] та усним мовленням носіїв.
Як свідчить наша картотека, більшість сленгових найменувань запозичені з
японської та корейської мов і утворені шляхом перекладу (дослівного чи вільного),
поєднанням українського слова з частиною японського, корейського чи англійського,
власне українські слова, значення яких змінено й адаптовано до реалій життя носіїв тієї чи
іншої субкультури.
Серед сленгізмів виділяємо загальновживані слова та вирази молодіжного жаргону,
зокрема: специфічні – ті, що використовуються лише в межах певної субкультуриі не
мають літературних відповідників.
В даній розвідці розглянемо ті одиниці сленгу, які викликають найбільше
зацікавлення – специфічний субкультурний сленг кей-поперів.
Виявлені жаргонізми можна поділити на тематичні групи залежно від того, які саме
реалії життя субкультури вони відображають. Наприклад:
1) слова вітання: анньон (привіт);
2) найменування осіб:
- що вказують на рід діяльності: сонсеннім (учитель);
- що вказують на статус та роль у суспільстві та групі: макне (наймолодший в
колективі);
- що вказують на родинні зв’язки: ома (мати);
- зменшено-пестливі імена та прізвиська для співаків: Соша, Льончик, Гуккі;
- що називають осіб, залежно від їхнього характеру, особливостей поведінки тощо:
омоні (матуся), арабоджи (дідусь);
3) назви видів творчості фанатів: кавер-денс;
4) найменування гуртів, фанбаз, фендомів та ін.: «есенесді» (SNSD), «гат севен»,
«енсити»;
5) назви предметів: постер, поляроїд;
6) найменування дій, станів, процесів: фанмітинг, мейкінг;
7) емоційно-оцінна та експресивно-забарвлена лексика: егьо, аащ;
8) крилаті вирази: «Нат тудей», «Я першим виріс в Пусані», «Еск'юзмі»
Першу групу становлять етикетні слова, якими користуються кей-попери.
Найчастіше це транслітеровані, дослівно повторювані утворення на позначення вітання
(анньохасейо), прощання (анньон), вибачення (чосомніда) тощо.
До другої групи відносимо розмаїття сленгізмів на позначення осіб. Так, серед тих
слів, що вказують на рід діяльності виділяємо першу підгрупу найменувань: стафф
(особиста команда помічників артиста, яка займається підготовкою до виступу –
менеджери, стилісти, візажисти, водії та ін.), айдол (південнокорейський співак, учасник
гурту, який виконує пісню та танець одночасно), ольджан (в перекладі з корейської
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«найкраще обличчя», тобто мистецтво бути гарним, одна з корейських субкультур;
модель). Другу підгрупу становлятьсленгізми, що вказують на статус та роль осіб у
суспільстві чи групі людей за інтересами, найчастіше представляють собою корейські
слова, адаптовані до фонетичної та граматичної системи української мови, і часто
використовуються для надання вислову іронічного відтінку: аґасі (аґаші) (звернення до
молодої дівчини віком до 35 років); аджума (звернення до жінки віком після 35 років;
використовується в іронічному значенні); аджосі (аджоші) (звернення до чоловіка, можна
перекласти як «дядечко»; використовується в іронічному значенні); хьон (звернення
молодшого за віком хлопця до старшого, що перекладається як «брат» (Брате,
допоможеш?); використовується для надання своєму мовленню більшого напруження,
відтінку відчаю); тонсен (звернення старшого хлопця до молодшого); онні (звернення
молодшої дівчини до старшої); нуна (звернення молодшого хлопця до старшої дівчини;
використовується в іронічному значенні по відношенню до подруг); сонбе (наставник) та
ін. [7]. Третя підгрупа сленгізмів об’єднує слова, які допомагають виразити своє
ставлення до людини поруч: закінчення ши (щі) при вимові імені (вираження поваги); апа
(звернення дитини до батька; використовується для вираження поваги до старшої людини
у середовищі кей-поперів, «старожила»); йобо (милий/мила, дорогий/дорога; звернення до
коханої людини); хальмоні (звернення до бабусі; використовується у тому ж значенні, що і
слово апа). Четверта підгрупа сленгізмів також є досить чисельною, оскільки
шанувальники певного гурту, маючи свого біаса (улюбленця), починають давати йому
пестливі прізвиська, внаслідок чого можна спостерігати використання наступних лексем:
Оленятко – Лухань (учасник одного з найвідоміших K-pop гуртів EXO); Білочка –
Мінхьок (учасник гурту BTOB); Цуценятко – Йособ (учасник гурту BEAST)[3]; Чім-Чім,
Чіма,Чімінка, «Рисовий пиріжечок» – Пак Чімін (учасник гурту BTS); «Ліл мяу-мяу» –
Мін Юнґі (учасник гурту BTS); «Сонечко», Хобі, Хоуп, Хорс – Джей-Хоуп (учасник гурту
BTS); Кроленя, Банні, «Золотий макне» – Чон Чонґук (учасник гурту BTS). П’ята
підгрупа сленгових утворень вказує на те, наскільки часто характер та особливості
поведінки айдолів нерідко знаходять відображення у мовленні кей-поперів, найчастіше це
слова власне українські, які асоціативно обираються фанатами для називання тієї чи іншої
людини: Вишня (через псевдонім), 4D, «Місячний кролик» (через те, що витає понад
хмарами, дуже дивно себе поводить; раніше вірив, що на Місяці живуть кролики) – Кім
Техьон (V, Ві) (учасник гуртуBTS); Шуґарь, Оґест Ди – Мін Юнґі (Шуґа) (учасник гурту
BTS); Леонід (через псевдонім), Коте (через поведінку) – ЧонТеґун (Лео) (учасник
гуртуVIXX); Лідер Ча, «Ча, що викликає дощ», Енка – ЧаХакьон (Ен) (учасник
гуртуVIXX); Халк (через міцну статуру) – Хан Санхьок (учасник гурту VIXX).
Як запевняють психологи, які займалися дослідженнями у сфері поведінки молоді,
яка входить до субкультури кей-поперів, зокрема І. С. Дзьон: «К-рор сприяє формуванню
самосвідомості, самовиховання та самовираження. Допомагає проявленню креативності,
творчості, лідерських якостей особистості, дає змогу організувати дозвілля (створення
кавер-груп, k-рор вечірок, благодійних акцій), сприяє вихованню толерантності до інших
культур, поваги до старших» [2, c. 2-7].
До третьої тематичної групи сленгізмів відносимо найменування видів
фанатської творчості, серед яких більшість мають вигляд складноскорочених
напівукраїнських напіванглійських слів або словосполучень, як-от фанарт (малюнок
фаната на певну тему, пов’язану з життям K-pop гурту); фанбаза (об’єднання фанатів
однієї країни, яке займається тим, що намагається зробити певного айдола ближче до
фанатів); фанфік (твір фанатів про своїх кумирів, улюблених персонажів); фансаб (відео з
субтитрами, виготовленими самостійно фанатами) та ін.
Четверту тематичну групу становлять більшість назв, які нескладно запам’ятати,
оскільки вони походять від англійських слів: BTS – «Бі ті ес», «Бантансуньондан»
(найвідоміший на сьогоднішній день чоловічий гурт, який складається з 7 учасників);VIXX
– «Вікс», «Бікс» (один з найпопулярніших чоловічих гуртів, складається з 6 осіб); BEAST –
«Біст» (чоловічий гурт, що складається з 5 осіб); B.A.P. – «Бі ей пі» (чоловічий гурт, який
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складається з 6 осіб);A.R.M.Y. – «Армі»(фан-клуб гурту BTS); Starlaight – «Старлайт»
(фан-клуб гурту VIXX);B2UTY – «Б'юті» (фан-клуб гурту B2UTY);Baby – «Бебі» (фанклуб гурту B.A.P.).
П’яту групу сленгізмів утворюють такі лексеми, як «лайтстік» (паличка, що
випромінює світло певного кольору; використовується фанатами для того, щоб показати
айдолам свою підтримку); «стафф» (у значенні «речі»). Більшу частину цієї тематичної
групи складають загальномолодіжні сленгові утворення.
До шостої групи належать жаргонні слова на позначення дій, процесів та станів.
Так, слова «кабмек» (поветнення на сцену з новим альбомом), «промоушен» (просування
альбому чи пісні після релізу), «реліз» (випуск нової продукції), «ол-кіл» (підйом альбому
на першу позицію усіх музичних чартів) та багато ін. мають для кей-поперів особливе
значення.
Для того, щоб висловити свої емоції, ставлення до чого-небудь уносіїв цієї
субкультури також існує окрема (сьома) група сленгізмів. Частина з них – вигуки,
перейняті з корейської мови та адаптовані до української вимови, оскільки перекласти їх
неможливо: айґу (вигук, що має значення «Боже!» або «Як ти міг?»); файтін (вживається
для висловлення підтримки, спонукання до дії, «Вперед!», «Тримайся!»); [7] омо (може
мати значення здивування, захоплення, «О Боже!», «Вау!», «Нічого собі!»); дебак
(виражає здивування, крайній ступінь захоплення, «Нічого собі!!!»); чінча (вигук, що
виражає здивування і недовіру, може перекладатися, як «Справді?!»); холь (вигук,
спричинений неочікуваною дією, здивуванням).
Восьму тематичну групу складають крилаті вирази фанатів на основі імен айдолів,
їхніх звичок, способу життя тощо. Наприклад, слово «Шисусє» (у значенні «ого»),
утворене за допомогою слів «Ісус» та «Шивон», оскільки Шивон набожний християнин,
що ніколи не приховував. Наведемо ще кілька прикладів таких виразів:«Пресвяті
черепашки Йєсона!» (Йєсон просто обожнює своїх черепашок) [7]; «О святі дивацтва
Техьона!» (це справді дуже дивний юнак, через що його прозвали 4D); «Інтелектуальний
реп Репмона» (через участь у шоу, де за допомогою репу потрібно було вести
інтелектуальні дебати) та багато ін.
Розвиваючись спочатку в мережі Internet, субкультура кей-поперів, як і багато
інших (анімешники, отаку, фікрайтери), переноситься у реальність, формуючи особливу,
відому обмеженому колу сленгову мову. Проте, незважаючи на те, що ця субкультура ще
зовсім молода, вона підкорює Захід та Європу, вносить нове до складу українського
молодіжного (субкультурного) сленгу.
Отже, в ході аналізу сленгу даної субкультури нами було зроблено спробу
здійснити тематичний опис мовлення кей-поперів. Оскільки ця структура тільки
розвивається, можемо очікувати на появу нових лексем, які або витіснять існуючі, або
будуть існувати паралельно з ними.
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КОНЦЕПТ «ДУША» В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ
ЛІРИКИ ТАМІЛИ КІБКАЛО
Інна Усатенко
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Райбедюк Г. Б.
Українське Придунав’я славиться багатими мистецькими талантами – поетами,
музикантами, художниками. Кожен із них вносить свою унікальну часточку до загальної
скарбниці культури краю, уславлюючи його незрівнянну красу та велич, оспівуючи цікаві
й неповторні сторінки історії. Їхні колоритні здобутки стали «яскравою зіркою», яка
«посилає нам промені любові та добра» [5].
У колі придунайських поетів виосібнюється художній материк Таміли Кібкало,
поетичний голос якої «щирий, лагідний, материнський», а творча манера «на диво проста»
[1, с. 2]. Водночас це лірика неймовірної глибини почуттів, проникливого звучання, тонкої
передачі емоцій, повноти віри «в силу любові до людини, до Творця, до України. Вона
несе до читача світло своєї душі, добро серця, висоту Духу» [6, с. 60]. Симптоматичними в
цьому сенсі видаються її одкровення й щемні зізнання в тому, що «осягає власну візію
народження й визрівання слова на тлі душевної гармонії» [3, с. 3].
У Бессарабії ім’я поетеси відоме одержимою увагою до маленьких читачів, яким
вона вельми часто дарує свої книжечки-розмальовки: «Веселинка» (2002), «Малюнокподарунок» (2004), «Кульбабки» (2006), «На дитячому малюнку» (2007), «Краю рідного
картини» (2015), «Рідний край – серцю рай» (2016) та ін. Тому й у літературно-критичних
оцінках її постать переважно подається в контексті літератури для дітей. Проте творчість
Т. Кібкало має значно ширші обрії, про що свідчать такі збірки, як «Дві мови – два крила»,
«Голос души» (обидві двомовні), «Весна на Дунаї» (з музичним супроводом та
живописним оформленням).
Доробок Т. Кібкало фактично лише останніми роками почав увіходити до
рецептивного поля фахівців. На жаль, навіть більшість її книжок друкувались без
передмов. Газетні публікації дають небагато для наукового уявлення про мистецький
феномен цієї, поза сумнівом, талановитої майстрині слова. Тим часом естетичний рівень
лірики поетеси вартий уваги й об’єктивного потрактування. Саме цим зумовлена
актуальність теми наших спостережень та узагальнень про важливі ракурси її ідіостилю.
З-поміж них особливо цікавим видається антропософський аспект (концепція світу й
людини), зумовлений гуманістичними колізіями художньої свідомості авторки,
насамперед концептом душа, що значною мірою формує смислове поле її лірики.
Власне, цією антропологічною домінантною виразно структурована збірка, котра
має символічну назву «Голос души» (назва збірки звучить у російськомовному варіанті).
Концепт душа як ідейно-смислова вісь ліричного сюжету закладена й у назвах творів
(переважно це першій рядок вірша: «Когда душа…», «Если бы душу…»). Саме слово
«душа» є вельми «частотною та високоінформативною одиницею поетичного словника
Таміли Кібкало» [6, с. 61].
Варто зауважити що поняття про душу становило неабиякий інтерес для усіх
древніх філософів, і в усіх воно вирішувалось по-різному. Первинне етимологічне
значення слова, засвідчене довідковими джерелами, одностайно вказує, що в момент
називання словом душа йменували ту субстанцію, яку вдихнув у людину Бог. Така
етимологія лексеми душа є об’єктивною: вона відповідає як раннім, язичницьким, так і
пізнішим, християнським, уявленням про душу. Лексема душа належить до тієї категорії
слів, які виникли ще в праслов’янський період для позначення язичницького поняття, а
потім з уведенням християнства лише певною мірою змінили своє значення. До того ж
концепт, який виражала семантика цієї лексеми, мав як сакральний, так і несакральний
зміст за виразного переважання першого, що, зокрема, зафіксовано у фольклорі [8].
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І хоча в науковій літературі термін «душа» як такий відсутній і факт існування
душі є доволі суперечливим, усе ж ця назва та її інваріанти впродовж тривалого часу
використовуються на означення нематеріальної субстанції буття людини,
найрізноманітніших проявів її психіки. За словами відомого психоаналітика К.-Г. Юнга,
«душа, будучи відображенням світу і людської особистості, настільки багатогранна, що
існує безліч аспектів її аналізу» [10, с. 186].
Яскравою художньою ілюстрацією міркувань ученого може бути багата й розмаїта
палітра ліричних рефлексій Т. Кібкало, образно-метафоричні структури яких формує
смислове поле концепту душа: «твої сліди в душі моїй», «наповнює любов’ю душі»,
«мамині долоні зігріли душу», «і на душі так радісно мені», «спів проник у душу», «ті
веселі мудрі очі / в душу дивляться мені» й под. Особливістю текстуалізації концепту
душа як важливого маркера антропологічного простору авторського тексту є майстерне
використання фольклорного принципу персоніфікувати душу («душа у вирій полетіла»,
«душа радіє, серце щастя просить»). Зустрічаємо такий антропологічний аспект, як
толеруванню душі й тіла людини: «Джерельна вода має силу – / Оновлює душу й тіло» [3,
с. 88]. З душевним станом, із проблемами духовності поетеса часто корелює слово-образ
(та його інваріанти) «серце», що в національній словесності має давню, закорінену в
народній пісні традицію і пов’язане з емоційністю українців: «Знає серденько моє – /
милість Божа всюди є…» [3, с. 92].
Художні смисли лірики Т. Кібкало конституюються антропологічним вектором
відображення духовного буття й осягнення місця людини в ньому. Тобто, йдеться про
сутнісну тематичну домінанту, структуровану сакральним простором субстанції «душа».
Вона презентується як «віддзеркалення» неба, образ всесвіту, відсвіт Усевишнього. Тож,
закономірно, що улюбленою темою поетеси є іманентність Бога людській душі як
«вмістилища» християнських доброчинностей, духовних істин, що формують
гуманістичний потенціал її віршів. Тому доволі часто в одному мікросюжеті (навіть у
строфі, рядку) на одну площину тексту виводяться концепти душі й Бога. В такий спосіб
актуалізується біблійна антропологія, за якою людина, створена за «образом Божим», є
насамперед тим, хто чинить добро. Типовими засобами текстуалізації універсальної теми
«душа» в мистецькому самовираженні поетеси є біблійно маркована лексика на кшталт:
храм, молитва, причастя, літургія, рай, Бог (доволі частотне слово), Ангел, Матінка Божа
й ін. Для потвердження сказаного наведемо фрагмент вірша «В Михайлівськім храмі»
(збірка «Голос души»):
… Згорьовані душі довколишніх жителів.
Як тепло і затишно в Божій обителі.
Просила у Бога здоров’я і миру,
Щоб радо нести нелегку свою Ліру… [2, с. 19].
У духовних віршах Т. Кібкало, які останніми роками, за її ж свідченням, стають для
неї смислом життя (невипадково одну з рубрик збірки «На Дунаї хвиля грає» вона назвала
символічно «Духовні краплини для малої дитини»), місцем зосередження людини на
сакральному стає храм. Істотно, що першим варіантом назви збірки «Голос души» була
«Дорога до храму». Її сакральний простір увиразнює художнє оформлення, зокрема,
світлини храмів на палітурках (Свято-Успенський храм, Свято-Покровський
кафедральний собор, Свято-Архангело-Михайліський храм та ін.).
Із темою душі, різними її ракурсами поетеса корелює важливі для високої сфери її
духовних скарбів такі святі моральні вартощі, як любов («А серце моє передзвін той чує
(Великодній. – І. У.), / наповнює любов’ю душі він» [3, с. 88]), материнська молитва («і ці
слова, і мамині долоні / зігріли душу страдницьку мою» [3, с. 91]).
Поезія Т. Кібкало – «чисте мистецтво і справжній талант, який завжди викликає у
людей світлу радість і бажання самим зробити що-небудь по-справжньому добре» [6]. Це
гуманістична змістовність (спрямованість) творчості митця того типу, що скорельована з
Божими законами як один із найважливіших критеріїв художності літератури. Г. Клочек
називає її субстанцією, яка «найбільш органічно і найбільш, сказати б, легко переходить
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(переформовується, перевтілюється) в художній субстрат» [4, с. 300]. Показовим щодо
цього можуть бути особистісні зізнання поетеси в тому, що для неї «чужого болю не
буває» й тому їй завжди прагнеться повідати світові, «об чім поетова душа / болить і
плаче» (вірш «Тече поезії ріка…» [1, с. 12]). Деякі її ліричні рефлексії в жанровому плані
можна сприймати як профетичні візії, тексти-застереження, котрі подекуди звучать майже
декларативно: «… Молитвами вчасно / Вилікуйте душі, / Щоб не загубились / У густій
імлі» [3, с. 92]). Метафоризуючи стан духовного осяяння людини, потребу її очищення,
поетеса нерідко вдається до атрибутики християнського канону, зокрема, зображальновиражальних ресурсів молитви та сповідальних інтонацій:
Но душа порой безсильна,
Унывает и скорбит…
Я у Ангела спросила:
– От чего душа болит? [2, с. 15].
Поезії Т. Кібкало перейнята наскрізно євангельським пафосом. Духовний рівень її
творчої самопрезентації має своїм корінням глибоку релігійність, що є ментальною рисою
українства. З цього приводу доцільними видаються слова Т. Салиги з його статті «Слово
благовісту», в якій подано інтерпретацію екскурсу національної агіографічної лінії історії
літератури: «Релігійність як світогляд, а поетичність як засада людської натури, як
категорія психологічна – це наша праоснова, це фундамент нашого духовного розвою, це
материк, з якого починається українське поетичне слово. Єдність релігійності й
поетичності якраз і є тією субстанцією, що формувала і різьбила наше художнє слово
упродовж століть» [7, с. 65].
Попри широкий спектр мотивів поезії, стрижневою темою, довкола якої
обертається художній світ Т. Кібкало, її естетичним ідеалом були й залишаються доброта,
самовідданість і милосердя людської душі в її найрізноманітніших виявах. В поєднанні з
іншими сакральними концептами, що виражають у художньому просторі лірики поетеси
духовну сутність людини, концепт душа стає осереддям її інтенціонального світу.
Вивчення особливостей реалізації естетичних можливостей такого контексту окреслює
одну з магістральних ліній інтерпретації творчості Т. Кібкало, оскільки придатне для
повнішого й усебічнішого розкриття її творчого автопортрета.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ІМІДЖ ПРОФЕСІЇ «ПСИХОЛОГ»
ЯК МОТИВ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ
Наталія Барановська
магістрантка Придунайської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом
Науковий керівник – проф. Гуменникова Т.Р.
Формування професійного іміджу психолога є однією з актуальних проблем сьогодення.
Важливість цього питання обумовлено тим, що майбутній фахівець бажає стати затребуваним
на ринку праці, зайняти гідне робоче місце, проте для цього йому слід за час навчання
ознайомитися з основами не лише своєї майбутньої професії, а й з чітким розумінням того, які
варто розвинути в собі якості та уміння, аби досягти успіху в майбутньому, реалізувати себе як
психолога.
Велика кількість студентів, які обирають професію психолога ще не досить добре
розуміють її сутність та специфічність. Адже для того, щоб стати фахівцем не достатньо одних
лише знань. Психолог – це та професія, яка потребує від людини, яка її обрала, наявності в неї
великої кількості позитивних рис характеру, емоційної стійкості, вміння абстрагуватись та не
брати на себе переживання інших людей тощо. Тому все більше випускників вищих
навчальних закладів не йдуть працювати за фахом, адже у процесі навчання більшість з них
розуміють, що вони не зможуть або не хочуть далі розвиватися та працювати у цій сфері.
Аналіз літератури [2, 5, 6 та ін.] вказує на те, що незважаючи на велику кількість
досліджень над якими працювали такі науковці, як В. Бенін, Л. Волович, О. Газман,
Н. Кузьміна, Л. Соколова, В. Сластьонін, І. Щуркова, в Україні досі не вистачає наукових
праць, які б були присвячені формуванню професійного іміджу майбутнього психолога. Тому
це питання на сьогодні потребує подальшого розгляду.
Варто розглянути стутність поняття про імідж. Так, П. Берд, вбачає у цьому терміні
візитну картку особистості з точки зору її оточення [1, с. 23]. На думку автора, імідж містить в
собі багато компонентів, серед яких те, як людина вдягається, як говорить, як поводить себе
тощо. З іншого боку, В. Шепель поняття іміджу розуміє як певний образ людини, який
представлений навколишьному середовищу [3, с. 38].
Іншими словами, імідж – це показник, який інформує оточення про соціальний статус
людини, її професійну приналежність, характер, темперамент, сімейний стан та інше. Від того,
наскільки точно і правильно створений образ індивіда, тим менше сил і часу йому потрібно для
того, щоб знайти спільну мову з оточенням.
Імідж допомагає людині сприяти успіху, формуючи тим самим позитивне враження у
оточуючих, бути впевненим у собі, корегувати зовнішній вигляд і поведінку відповідно з
ситуацією, в якій він знаходиться.
Імідж поєднує такі складові, як: фізичні, а саме доглянутість, стан здоров’я, стиль,
зачіска, макіяж, одяг; психологічні, до яких відносяться характер, тип темпераменту; соціальні,
тобто роль в суспільстві, манера поведінки і спілкування.
Варто зазначити, що імідж відіграє важливе значення як в ділових, так і в особистісних
відносинах. Крім цього він впливає на можливість бути прийнятим іншими, а також відображає
здібності та моральні якості індивіда. Перш за все, професійний імідж стосується людей, сфера
діяльності яких пов’язана з системою «людина-людина».
Формування професійного іміджу проходить 5 етапів.
1. Сприйняття образу. Для цього студентам-психологам варто спостерігати за
психологом, який досяг успіхів у своїй кар’єрі, або за допомогою викладачів чи спеціальної
літератури сформувати уяву про цей образ.
2. Аналіз інформації та її корекція цього образу. На цьому етапі важливим є
співставлення реальних та бажаних якостей, прийняття рішень щодо можливості та доцільністі
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їхнього використання, корекція образу відповідно до типу власного темпераменту,
особливостей розвитку фізичної та інтелектуальної сфери або фінансових можливостей.
3. Примірювання окремих елементів бажаного іміджу, вживання в образ.
4. Засвоєння студентами на практиці умінь і навичок, поведінки та особливостей
спілкування потрібних психологу для успішної діяльності.
5. Привласнення бажаного образу. Це досить довгий процес, під час якого відбуваються
внутрішні зміни, пов’язані з інтелектуальним, моральним та професійним розвитком
особистості.
Еспіричне дослідження проводилося на базі Придунайської філії Міжрегіональної
Академії управління персоналом, а також у Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті. Випробуваними були студенти-психологи І, ІІІ, IV та V курсів, які опановують
професію психолога. Загальна кількість респондентів становить 25 осіб.
Для дослідження мотивів вибору професії ми обрали методику Р.В. Овчарова, а для
вивчення професійних типів особистості - тест Дж. Голланда. Для того, щоб встановити
ставлення студентів-психологів до обраної ними професії та з′ясувати рівень знань про неї,
нами було розроблено та використано авторську анкету.
Аналіз отриманих результатів за методикою Р.В. Овчарова дає змогу стверджувати, що
внутрішні індивідуально значущі мотиви наявними є у 24% випробуваних. За даними
результатами можна припустити, що ці студенти надають перевагу тому, щоб їх професія
приносила їм задоволення та можливість творчого підходу до неї.
Внутрішні соціально значущі мотиви притаманні 36% респондентів. Такі студенти
бажають працювати за власним бажанням. Зовнішні позитивні мотиви також мають 36%
студентів-психологів. Такий результат вказує на те, що досліджувані прагнуть. Перш за все, до
матеріального стимулювання. Для них важливим є можливість просування по службі,
схвалення з боку колективу, престиж обраної професії. Варто зазначити, що зовнішні негативні
мотиви мають лише 4% випробуваних. Для таких людей характерним є те, що для того, щоб
змусити їх працювати, їм потрібний тиск, покарання, критика зі сторони.
Таким чином, отримані результати свідчать про те, що для більшості опитуваних
важливим є внутрішні соціально значущі мотиви та зовнішні позитивні мотиви.
Результати дослідження за допомогою тесту Дж. Голланда для визначення професійних
типів особистості, вказують на те, що артистичний тип був виявлений у 20% випробуваних. На
нашу думку, це вказує на те, що такі студенти опираються на свої безпосередні відчуття, емоції,
інтуїцію, уяву. Їм притаманний дещо складний погляд на життя, гнучкість, незалежність
суджень. Також таким людям властива оригінальність.
Заповзятливий тип було виявлено у 16% респондентів. Це вказує на те, що вони
обирають цілі, цінності і завдання, які дозволяють проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність,
домінантність. Проте такі люди не люблять заняття, пов'язані з ручною працею, а також ті, що
вимагають посидючості, великої концентрації уваги і інтелектуальних зусиль. Тому такі
студенти, скоріш за все, віддають перевагу ролі керівника. До того ж, такі люди дуже активні.
Соціальний тип присутній у 32% випробуваних. Тому можна стверджувати, що такі студенти
ставлять перед собою такі цілі і завдання, які дозволяють їм встановити тісний контакт з
навколишнім соціальним середовищем. Вони, скоріш за все, володіють соціальними вміннями,
потребують соціальних контактів, вони гуманні, здатні пристосуватися до нових умов. Крім
цього, вони активні і вирішують проблеми, спираючись головним чином на емоції, почуття і
вміння спілкуватися. Варто зазначити, що для людей цього типу відповідними професіями є
лікар, вчитель, психолог, соціальний працівник. Інтелектуальний тип наявний у 28%
респондентів, що може свідчити про те, що вони орієнтовані на розумову працю. Такі люди
незалежні, оригінальні, в них переважають теоретичні і в деякій мірі естетичні цінності. Також
таким студентам, скоріш за все, подобається вирішувати завдання, які вимагають абстрактного
мислення. Реалістичний тип мають 4% респондентів, що може вказувати на те, що їм властива
емоційна стабільність, вони орієнтовані на сьогодення. Також представники цього типу
віддають перевагу заняттям, які вимагають моторних навичок, спритності, конкретності. Варто
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зазначити, що конвенціальний тип нами виявлений не був. Це свідчить про те, що серед
випробуваних не має людей, які віддавали б перевагу чітко структурованій діяльності.
Таким чином, більшість респондентів відносяться до соціального типу. Представникам
цього типу підходить ряд професій, пов’язаних із спілкуванням з іншими людьми, серед яких
професія психолог. Отже, ми можемо говорити про те, що більшість опитаних правильно
обрали майбутню професію.
За результатами авторської анкети було встановлено, що позитивно на питання про те,
чи є професія психолога необхідною на сьогодні, відповіло 96% опитаних, проте 4% відповіло
негативно. При цьому на питання стосовного того, для чого потрібний психолог, респонденти
найчастіше відповідали наступним чином: для допомоги в складних ситуаціях, для усунення
негативних процесів у людини, для підтримки здоров′я, для допомоги людині зрозуміти та
усвідомити щось.
На думку респондентів, психолог повинен мати такі якості: дисциплінованість,
ентузіазм, здатність до самокритики, вміння поводитися з людьми, спокій, альтруїзм,
креативність, відповідальність, комунікабельність, терпимість, емпатія, уважність, посидючість,
чесність, гнучкість розуму, вміння адаптуватися, порядність, мудрість, врівноваженість,
стресостійкість, вміння вислухати, підтримати, бути турботливим, терпіння.
Більшість студентів вказали на те, що людина може звернутися по допомогу до
психолога майже у будь-якій ситуації. Більшість випробуваних вважають, що вік є досить
важливим у професії психолога. Проте, слід зазначити, що майже усі респонденти вважають,
що стать в професії психолога не має значення.
На питання про те, чому студенти обрали саме професію психолога найбільш частіше
зустрічалися відповіді: зацікавленість у даній області, щоб допомагати людям у складних
життєвих ситуаціях, для того, щоб навчитися розуміти себе, інших людей, ця професія
подобається ще з дитинства. Також кілька респондентів відповіли наступним чином: бюджетне
місце, тому що подобається спостерігати за людьми, аналізувати їх поведінку.
У результаті анкетування було виявлено, що 92% респондентів бажають в майбутньому
працювати за обраною спеціальність. Проте, 4% мають сумнів щодо цього. Наступні 4%
випробуваних не бажають працювати психологом.
Таким чином, проведене анкетування дає змогу зробити висновок про те, що більшість
опитуваних має уяву щодо того, якими якостями повинен володіти психолог. При цьому майже
усі студенти хочуть працювати психологами у майбутньому. Тому ми можемо говорити про те,
що більшість з них обрали свою професію вдало.
Таким чином, питання про імідж професії психолог є дуже актуальним на сьогодні.
Проте воно не є досить розробленим. Нами було проведено комплексне дослідження, яке дало
зрозуміти те, що більшість студентів-психологів бачать себе в цій професії, знають, якими
рисами та якостями варто володіти, щоби достягти успіху в обраній професії.
1. Берд П. Продай себя! Эффективная тактика улучшения вашего имиджа / П. Берд; Пер. с
англ. Т. А. Сиваковой. – М.: Амалфея, 1997. – 208 с.
2. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для
студентов вузов/ A.C. Ковальчук – 6е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2009 – 282 с.
3. Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А.
Ю. Панасюк. – 3-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 266 с. – С. 38.
4. Панфилова А. П. Имидж делового человека: учебное пособие / А. П. Панфилова. – СПб.:
ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 490 с. – С. 6-30.
5. Петрова Е.А. Психология имиджа: Психосемиотический подход / Е.А. Петрова //
Психология как система направлений: Ежегод. Рос. психол. о-ва. – М., 2002. – Вып. 2. – Т. 9. – С.
432-454.
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– 6-е изд., стер. – М. : СмартБук, 2009. – 575 с.
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ПРОБЛЕМА ПОДРУЖНЬОЇ ЗРАДИ У СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ
Діана Волочай
студентка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – Прокоф’єва Л.О.
Серед безліч питань економічного, політичного та культурного характеру сьогодні
також займає проблема відносин між подружжям, а саме – зради у шлюбі.
Нам пощастило, що ми живемо в тому столітті, коли є можливість увійти до
шлюбу по любові, порівнюючи з минулими часами, коли не у всіх була така можливість.
Серед численних проблем, що виникають у шлюбі, проблема невірності, напевно, одна з
найболючіших. За аналізом сучасних досліджень, зрада – це одна з найактуальніших
проблем в нашому сучасному суспільстві.
Дослідження американського соціолога і психолога К. Аронс доводять, що кожні
тринадцять секунд в світі розходиться одна пара. Щороку тільки в США понад один
мільйон сімей розлучаються. На кожні дві пари, що укладають шлюб, в рік припадає одна
розвідних.
Більшість вчених [2; 4; 5 та ін.] в своїх дослідженнях прийшли до висновку, що
99% жінок звинувачують в зрадах чоловіків, використовуючи при цьому як наукові
(чоловіки – істоти полігамні), так і популярні в народі («всі чоловіки сво ...» або "всі
чоловіки – козли") аргументи.
Для деяких країн зрада в шлюбі нічого не означає, як-то кажуть зрадили так
зрадили, з ким не буває. Але інших держав - це злочин, який тягне за собою високі
покарання, вони і є стримуючим фактором для багатьох чоловіків і жінок. Наприклад, в
мусульманських країнах зрада прирівнюється до злочину, яке карається згідно із законом
аж до смертної кари (Іран). У сучасній Туреччині невірний чоловік може бути засуджений
до 5 років позбавлення волі, в Індонезії – 15 років, а в Афганістані – до 10 років.
Аналіз сучасних і зарубіжних досліджень [1; 3; 5 та ін.] дозволяє нам стверджувати,
що найбільш високий рівень розлучень був відмічений в таких країнах, як: Мальдіви,
Білорусія, Бельгія, США, Україна, Португалія, Швеція, Угорщина. Якщо об’єднати
статистику невірності і розлучень, можна зробити висновок, що зрада грає вирішальну
роль в житті багатьох сімей у всьому світі.
На думку Л.Б. Шнейдера [4; 7: 10 та ін.] зрада в шлюбі є наслідком протиріч,
конфліктів, несе в собі масу психологічних мотивів. В результаті зради найчастіше
руйнується подружнє життя. До зради людину призводить не тільки розчарування в
сімейному житті, а також багато інших фактів.
Для того, щоб виявити відсоток зрад серед подружніх пар, нами був проведений
експеримент, ціллю якого були виявити причини виникнення даної проблеми і способи їх
вирішення Для дослідження ми використали авторську анкету. Респондентами виступили
100 осіб (50 подружніх пар), віком від 22 до 43 років.
Кількісний аналіз результатів дослідження виявив такі причини:
 Сексуальна незадоволеність у шлюбі
 Згасання почуттів і пошук нової любові
 Тривала розлука
 Помста
 Вплив оточуючих (змінюють за порадою друзів і знайомих)
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Причини зрад
Вплив оточуючих
Помста
Тривала розлука
Згасання почуттів
Сексуальна незадоволеність
0%

Жінки

20%

Сексуальна
Згасання
незадоволен
почуттів
ість
58%
26%

Чоловіки

76%

26%

40%

60%

80%

Тривала
розлука

Помста

Вплив
оточуючих

32%

14%

4%

40%

6%

12%

З даної діаграми можна зробити висновок , що зрада чоловіків розглядається – 42%,
– 24% зрада дружин.
Причини

Жінки
кількість %
29
58%

кількість
38

Чоловіки
%
76%

1.Сексуальна
незадоволеність
2.Згасання
13
почуттів і пошук
нової любові
3.Тривала розлука 16

26%

13

26%

32%

20

40%

4.Помста

7

14%

3

6%

5.Вплив
оточуючих

2

4%

6

12%

Зрада у кількісних відсотках (табл.1).
Цікаво, що в окремих випадках зрада - це явище, яке сталося один раз.
Статистика свідчить, що:
- тільки 15% людей заводили інтрижку на одну ніч;
- 60% стосунки з коханцем тривали більше чотирьох тижнів
- в 28% жінок відносини тривали понад півроку (у представників сильної статі
зради трапляються в 25% випадків).
Отже, дякуючи нашому експерименту ми можемо побачити і зрозуміти причини
зрад.
Подружня невірність може зустрічатися в практично здорових сім’ях, а може бути
відсутнім в зруйнованих. Також, з виникненням повсякденних завдань і взаємодій в
побуті подружжя втрачають частину тієї привабливості, яка так притягувала їх раніше
один до одного. Цей факт сильно впливає на вірність між подружжям. Особливо коли при
зустрічі ви бачили одну сторону людини, а через певний проміжок часу, що не важливо чи
– то місяць, рік або 10 років, ця людина вам відкривається з іншого боку. Так само
впливає той момент, що жінки в шлюбі перестають доглядати за своїм зовнішнім
виглядом. Крім того, багатьом жінкам важливо грошовий стан чоловіків, дуже багато
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сварок відбувається на цій основі. Багатьом жінкам варто задуматися: а що ви зробили
такого, щоб ваш чоловік заробляв більше? Ви як-то в цьому допомогли йому? Чоловікам
потрібна турбота і віра в нього, а головне – чоловік любить, коли його слухають. Якщо,
приходячи з роботи замість того, щоб запитати як він, ви його завантажуєте домашніми
справами, претензіями, він знаходить вам заміну в інший людині.
Жінкам же потрібно відчувати силу і знання того, що чоловік зможе уберегти її від
всіх бід. І, аналогічним чинником, коли вдома на дивані сидить її чоловік в неохайному
вигляді, і тільки вказує, що і як робити – жінка починає відчувати себе служницею. З
часом вона шукає чоловіка, поруч з яким вона може бути слабкою і беззахисною.
У тому числі, не можна забувати про один з найголовніших чинників щасливих
відносин – сексуального життя. Як правило, коли в ліжку з чоловіком немає гармонії, то
одні жінки це терплять, живуть за принципом «секс – не головне», а іншим необхідна
задоволеність, і, якщо неможливо отримати якісний секс з чоловіком, то можна
спробувати пошукати когось на стороні. Підсумовуючи, можна сказати, що дружини
перестають бути жінками, а чоловіки – чоловіками і немає сексуальної гармонії в родині.
Отже, роблячи висновок можна стверджувати, що чоловіки зраджують частіш ніж
жінки. Зрада є одним із найскладніших випробувань у сімейному житті. Спільне життя з
людиною передбачає спільне будівництво відносин, сім’ї, виховання дітей. Тому важливо
мати впевненість у своєму партнері, в його вірності та безперервності. У кожної людини є
потреба. Потреба – це те, чого хоче людина. Буває, в стосунках якісь бажання не
задовольняються. Є сім'я, є партнер, але те, що людині потрібно в своїх відносинах, він не
отримує. І з часом виходить так, що чоловік або дружина зраджує. Це один з варіантів. Ми
зясували, що у жінок більш серйозні відносини у позашлюбних зв’язках, ніж у чоловіків.
Романи дружин тривають зазвичай довше, ніж романи чоловіків. Для невірних чоловіків
секс і любов, як правило, речі різні. Багато міркують так: коханка – для сексу, любов або
дружба – для дружини. Жінці ж, як правило, важко відокремити почуття від сексу. Вони
часто і болісно обмірковують свій зв'язок, переживаючи за її приводу багато більше, ніж
чоловіки.
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ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ. КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА.
Яна Денисова
студентка ІІ курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Прокоф’єва Л.О.
У сучасному світі життя людини пов’язано із зростанням потоку інформації,
збільшенням навантаження на психіку, руйнуванням цінностей. Актуальність проблеми
розвитку стресостійкості й пошуку копінг-стратегій зростає з різних причин, серед яких
наявність проблем у студентському житті (нові відносини з одногрупниками й
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викладачами, інші правила і вимоги, ритм життя), проблеми вдома (сімейні конфлікти),
міжособистісні й внутрішньоособистісні конфлікти.
Студент стикається з необхідністю розв’язувати все більш відповідальні завдання,
займатися налагодженням нових міжособистісних та суспільних відносин, враховувати
більшу кількість факторів, що сприяють продуктивній діяльності. Успішна чи невдала
адаптація визначається конструктивними й неконструктивними копінг-стратегіями її
подолання.
Проблема психологічного подолання стресу є одним із пріоритетних напрямків
сучасної психології. Дослідження виникнення стресових реакцій, методи їх профілактики
й корекції особистої поведінки в стресових ситуаціях вивчалися такими зарубіжними
дослідниками, як Д. Адамс, Ф. Александер, Д. Вейллант, Р. Лазарус, Д. Пітерсон,
М. Селігман, Г. Сельє, М. Тейлор та ін.
У вітчизняній психології дослідження стресу були проведені з точки зору
особистісно орієнтованого підходу (Л.І. Анциферова, В.О. Бодров, В.О. Ганзер,
Л.П. Гримак, Є.П. Ільїн, Г.Б. Леонова, С.К. Нартова-Бочавер, В.Д. Небиліцин,
К.В. Судаков, С.С. Чшмаритян, М.Г. Ярошевський та ін.)
Вчені виявили й вивчили внутрішні суб’єктивні умови, що впливають на
стабільність людини, психічний стрес: індивідуальні типологічні характеристики
особистості (М.І. Дяченко, В.Л. Маріщук, К.К. Платонов, В.О. Пономаренко), значення
подій у житті людини (Л.І. Єрмолаєва, М.Д. Левітов, Ю.Є. Сосновікова), суб’єктивна
оцінка ситуації з боку людини (Н.І. Наєнко, Ю.Б. Некрасова, Т.А. Немчин).
При розгляді механізмів подолання стресу особлива увага приділялась ціннісносмисловим індивідуальним орієнтаціям (Ф.Є. Василюк, М.Ю. Денисов, А.В. Полєтаєв,
І.А.Сапарова, К.О.Абульханова-Славська та ін.), ролі когнітивної оцінки у виникненні і
розвитку стресової реакції (У. Найссера, С.Л. Бєлих, Р. Лазарус, Р.П. Мільруд,
Х. Ремшмідт, Ж. Піаже).
Аналіз сучасних досліджень [1; 2; 4 та ін.] дозволяє нам стверджувати, що кожна
людина має низку внутрішніх ресурсів, які залежать від різних факторів, таких як
особистісні характеристики, захисні механізми, темперамент, зовнішні чинники і т.п., які
впливають на адаптаційні можливості людини і її копінг-стратегії подолання стресу.
Вперше термін «копінг-поведінка» з’явився 1962 року в роботах Л. Мерфі, а 1966 р.
Р. Лазарус у своїй книзі «Психологічний стрес і процес його подолання» звернувся до
поняття «копінг» для опису стратегій подолання стресових ситуацій.
Слово «копінг» походить від англійського «cope» (опановувати, долати). Поняття
об’єднує когнітивні, емоційні і поведінкові стратегії, які використовуються з метою
подолання стресу.
Всі стратегії управління поведінки студента спрямовані на те, щоб вирішити
ситуацію і зменшити стрес. Деякі вчені [2; 4] зазначають, що уявлення «стресу» у копінгу
дещо відрізняється від тлумачення Г.Сельє. За його визначенням, стрес – це процес
внутрішньої модифікації систем організму на тлі сильного або тривалого впливу на
навколишнє середовище. Г.Сельє визначив загальні види напруг. Якщо стрес не шкодить
організму (він викликаний слабким негативом, який допомагає мобілізувати позитивні
емоції і фізичні сили, забезпечує підвищення життєдіяльності) – це евстрес. Стрес, що
викликає ушкодження організму (викликаний тривалими побічними ефектами)
називається дистрес.
Актуальність нашого дослідження обумовлена вивченням копінг-стратегій
студентів задля подолання стресових ситуацій, якими наповнене сучасне життя.
Дослідження провідних вчених [1; 3; 4 та ін.] вказують на те, що студенти
використовують різні методи боротьби зі стресом. Пережиті стреси купіруються ними порізному: максимальна концентрація на навчанні, пошук соціальної підтримки, емоційна
регуляція стану «входження» до неформальної групи, відмова від проблем, активна
поведінка і т.п. Поряд з цим спостерігається чутливість до оцінки оточуючих у поєднанні
із зайвою впевненістю в собі і критичністю у своїй зовнішності, здібностях, навичках,
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відносинах з людьми. Використана копінг-стратегія реагування є показником найбільш
функціонального і доступного ресурсу для вирішення складних ситуацій і зняття
внутрішнього стресу людини. Саме тому варто зазначити, що підвищений стрес
студентського життя молоді люди долають по-різному.
В якості психологічного інструментарію ми використовуємо методику визначення
поведінкових стратегій – копінг-тест Р. Лазаруса. У дослідженні взяли участь 30 студентів
у віці 16-19 років, які навчаються в Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті.
Підкреслимо, що більшість студентів (40,5%) мають помірний ступінь вираженості
конфронтаційного копінгу. У суб’єктів із середнім і низьким рівнем конфронтації (20% і
25% відповідно) агресивність, ворожість, готовність ризикувати виражені слабко. Рівні
вище середнього поширені у 14,5% респондентів. Таких студентів відрізняють позитивні
зусилля, спрямовані на зміну ситуації, високий ступінь ворожості, готовність іти на ризик.
Виразність «дистанційної» стратегії спостерігається на високому рівні у 12 %
випробовуваних. Для студентів характерне прагнення вийти із ситуації і знизити її
цінність. У проблемних ситуаціях цю стратегію дій вибирають частіше, ніж інші суб’єкти.
Для 27,5% випробовуваних характерний низький ступінь дистанціювання. Це студенти,
які намагаються проникнути в проблемну ситуацію і вирішити, як діяти. Говорячи про
дистанціювання середнього ступеня, слід зазначити, що в групі ці показники
спостерігаються у більшості випробовуваних (60,5%). Це передбачає, що суб'єкт
намагається уникнути проблеми відповідно до ситуації або навпаки прагне її розв’язання.
Серйозність соціальної підтримки сприймають 10 % респондентів, а у 15%
спостерігаються показники вище середнього. Ці студенти характеризуються
зосередженням на пошуку інформаційної ефективної та емоційної підтримки. Вони
потребують суспільного схвалення. Низька виразність розглянутого фактора у 12%
випробовуваних. Середній ступінь виразності пошуку соціальної підтримки становить
27,5% студентів. У більшості респондентів (35,5%) рівень соціальної підтримки нижче
середнього. На нашу думку, це може визначати те, що студенти не потребують емоційної
підтримки і схвалення. В основному це люди, які діють у своїх інтересах.
Також нашу увагу привернуло те, що більшість підлітків знаходяться на низькому і
нижче середнього рівня самоконтролю (8,5% і 35% відповідно). Середня виразність
спостерігається у 30% студентів. Респонденти з низьким ступенем усвідомлення своїх
емоцій і дій не в змозі повністю контролювати ситуацію. Навпаки, суб’єкти високої та
середньої тяжкості (2,5% і 24% відповідно) характеризуються високою обізнаністю про
поведінку, психічні процеси і стани. Це студенти, які цінують всі свої зусилля, щоб
керувати своїми емоціями і вчинками.
Говорячи про відповідальність, важливо відзначити, що високий рівень даного
фактора відзначено у 2% випробовуваних. Показники нижче середнього характерні для
20% студентів, а ступінь визнання відповідальності – для 17% суб’єктів. Це означає, що
студент не усвідомлює своєї ролі в проблемній ситуації і з меншою ймовірністю буде
відповідати за розв’язання проблеми.
Очевидно, що тільки 10% респондентів характеризуються високим ступенем
виразності стратегії втечі. Такі студенти проводять відмінність між духовними
прагненнями та поведінковими зусиллями, спрямованими на те, щоб втекти від проблеми
або уникнути її. Таким чином, можна сказати, що студенти характеризуються високим
ступенем уникнення проблемної ситуації, і саме вони спрямовують усі зусилля на
позбавлення проблеми. Решта 10% респондентів характеризувалися нижчою шкалою
втечі-уникнення, випробовувані приймали таку проблему і не прагнули вийти зі скрутного
становища. 40% людей відзначають середню тяжкість результату, залежно від ситуації,
зовнішніх факторів і особистісних якостей, копінг-стратегії можуть відрізнятися.
Слід
зазначити,
що
проблемно-орієнтована
середня
результативність
спостерігалася у 34% студентів, а у 20% випробовуваних показники були вище
середнього, а високий рівень програми вирішення проблем був характерний для 6%
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суб’єктів. Це свідчить про те, що суб'єкт зосередив усі зусилля на вирішенні планової
проблемної ситуації, а отже, зусилля на зміні ситуації і використанні аналітичних методів.
Показники нижче середнього характерні для 30% випробовуваних, низькі результати
спостерігаються у 10% піддослідних. Ці результати свідчать про відносно низький рівень
використання заходів для вирішення проблем планування.
Залежно від серйозності стратегії «позитивної переоцінки» високий показник
спостерігався у 10% випробовуваних, а вище середнього-у 15% студентів. Такі студенти
характеризуються прагненням створити позитивне відчуття ситуації з акцентом на
зростання власної особистості. У складних ситуаціях такі студенти підкреслюють для себе
деякі позитивні сторони. Вони часто вибирають таку стратегію поведінки, ніж будь-хто
інший. У випробовуваних середньої ланки, які мають позитивну переоцінку проблемної
ситуації (7,5% і 20% відповідно), бажання розібратися в проблемній ситуації має слабку
тенденцію, вони не схильні переосмислювати події і не намагаються зрозуміти, які
аспекти та фактори можуть сприяти особистісному розвитку. Середнє значення
позитивної переоцінки (47%) спостерігалося серед великої кількості студентів. Це
говорить про те, що залежно від ситуації студент повинен прагнути зрозуміти позитивні
сторони проблемної ситуації, які впливають на зростання особистості, або, навпаки, не
переоцінювати проблем, які виникають у студента.
Таблиця 1
Результати дослідження копінг-стратегій Р.Лазаруса
Високий
ступінь
Конфронтація
Дистанціонування
Пошук соціальної
підтримки
Самоконтроль
Прийняття
відповідальності
Втеча-уникнення
Планування розв’язання
ситуації
Позитивна переоцінка

12%
10%
2.5%
2%

Вище
середнього
14.5%
15%
24%

Середній
ступінь
40.5%
60.5%
27.5%

Нижче
середнього
20%

30%
17%

35%
20%

10%
6%

20%

40%
34%

10%

15%

47.5%

25.5%

30%

Низький
ступінь
25%
27.5%
12%
8.5%

10%
10%

Аналізуючи результати дослідження, ми дійшли висновку, що воно визначило
середній ступінь конфронтаційного копінгу, дистанціонування, пошуку соціальної
підтримки, більш низького середнього рівня самоконтролю, низьких темпів прийняття
відповідальності. Через те, що рівень занепокоєння впливає на вибір способу поведінки
подолання, ми вважаємо, що студентам бажано навчитися «трансформувати тривогу в
активну ціленаправлену діяльність, перейти від фіксації проблеми до її розв’язання».
Даний результат може бути використаний під час розробки програм, спрямованих на
вдосконалення процесу професійної підготовки тих, хто навчається, в умовах коригування
їх занепокоєння, створення організаційних умов, що сприяють виявленню специфічних
умов для оптимізації тривожності в навчальних групах.
1.Лазарус Р.С. Індивідуальна чутливість і стійкість до психологічного стресу// Психологічні
фактори на роботі і охорона здоров’я / Р. С. Лазарус. – М., 2004. – 406 с.
2.Рижов Д.М. Співвідношення психологічного захисту і копінг-поведінки / Д.М. Рижов //
Емоційні і когнітивні аспекти розвитку особистості: зб. міжвуз. наук. праць, 2004. – С. 384.
3.Грановська Р.М., Нікольська І.М. Захист особистості: психологічні механізми. В-во
«Знання», 1998.- С.392.
4.Крюкова Т.Л. Людина як суб’єкт, що опановує поведінку / Т.Л. Крюкова // Психологічний
журнал, 2008. – Т. 29. – № 2. – С. 88-85.
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БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ
Валентина Корся
студентки IV курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Прокоф’єва Л.О.
Кожен день тисячі підлітків прокидаються зі страхом відвідувати школу. В усіх
школах і майже в кожному класі є учні, які відчули на собі велику кількість насмішок, а в
деяких випадках і відверте насильство з боку окремих дітей або навіть всього класу.
Буллінг є пороком і соціальною проблемою школи і суспільства. Це всесвітня
проблема, яка має безліч форм, може призводити до руйнівних наслідків, а також
порушувати загальношкільних клімат і право учнів здобувати освіту в безпечному
середовищі без будь-якого страху.
Поняття буллінгу визначається як підліткове насильство, але не в рамках
очікуваного класичного підходу до підліткових конфліктів, а як проблема тривалого
цькування по відношенню до обраної жертви. Безсумнівно, підлітковий вік вже сам по
своїй природі є досить конфліктним, і в якійсь мірі це є нормальним явищем, але
проблема буллінгу тим і відрізняється, що в даному випадку мова йде не про ситуативні
протиріччя, що виникли між двома сторонами, а в створенні підлітками довготривалого
статусу «жертви» обраному індивіду, а також в прагненні всіляко перешкоджати зміні
даного статусу.
Відсутність
теоретичних
обговорень
соціальних,
інституціональних
і
психологічних факторів, пов'язаних зі знущаннями, дуже несподівана, якщо врахувати, що
це явище не можна назвати новим.
Ще в далекому 1800-му році, після публікації «Шкільні роки Тома Брауна»
Т. Хьюза буллінг вже став предметом дебатів, але тоді ще не було виведено визначення
цього явища.
Хоча деякі дослідження про шкільні знущання були проведені ще в 1885 році,
докладне вивчення даного явища почалося в 1960-1970-х р. у Великобританії і
Скандинавії, але вони були зосереджені на залучених особах та розуміли буллінг як
форму міжособистісної агресії, під впливом особистісних якостей і сімейних передумов.
Дослідження шкільних знущань як передумову самогубств, проводили і в Японії в
1980 - х роках. Однак, вони мало вплинули на дискусії, пов’язані з залякуванням в школі.
Детальніше дане явище вивчали Д.Олвеус, П. Хайнеманн, А. Пікас, Е. Роланд, і
сьогодні вони є найбільш авторитетними дослідниками проблеми буллінгу.
Серед британських дослідників буллінгу слід зазначити В.Т. Ортона, Д. Лейна,
Д. Таттума, Е. Мунте.
Надалі, численні дослідники висували свої визначення буллінгу, але незмінним
залишається той факт, що буллінг – це психічне, фізичне насильство над людиною, яке
відрізняється тривалістю і нездатністю жертви захиститися перед агресором.
Здавалося б, що аналогічним поняттям такого статусу є статус вигнанця, але
буллінг передбачає дещо іншу проблему – у «буллерів» простежується почуття
безкарності, відсутність моральних кордонів по відношенню до інших людей, а так само,
дане явище носить соціально-небезпечний характер.
Розглядаючи поняття буллінгу варто приділити увагу соціальній системі, яка
створюється на його основі. У систему входять: агресори, жертва, спостерігачі і захисник
жертви.
Агресори - носії даної ролі досить авторитетні в своєму колі спілкування, що дає їм
можливість вербувати «помічників». Агресори можуть справляти враження активних,
товариських дітей, але незважаючи на створений позитивний імідж, для підтримки
лідерської позиції і уваги оточуючих, їм необхідна жертва. Тому, такі люди досить
зарозумілі і поділяють оточуючих на дві касти: «свої» і «чужі».
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Жертва – відрізняється низьким рівнем самооцінки, слабкістю. Найчастіше,
жертвою стає дитина, яка відрізняється фізичними або психічними особливостями,
соціальним статусом
Свідки – масовка, яка не впливає ні на що, «статисти», чия роль полягає у
фіксуванні факту буллінгу. До даної категорії можуть відноситися не тільки діти, а й
навколишні дорослі, педагоги, які найчастіше відчувають безпорадність через
неможливість припинити процес буллінгу, відчувають провину, або через бездіяльність,
або з-за симпатії до агресора
Захисники – люди, які чітко і негативно ставляться до процесу буллінгу,
незважаючи на фактори, які до нього призвели.
Всі ці ролі є чітко заданими і вийти з конкретної позиції вкрай складно, але
попередня система буллінгу може зруйнуватися і на підставі нової системи може
відбутися зміна позицій.
Залякування в школі набуває таких форм:
- емоційне насильство (моббінг, кібермоббінг) – дії, що викликають емоційну
напругу, знижують самооцінку. До даного виду відносяться всілякі глузування,
зауваження, висміювання, приниження. Підгрунтям для емоційного насильства в
основному виступають фізичні відмінності.
- фізичне насильство – дії, спрямовані на нанесення фізичної травми.
- економічне насильство – дії, спрямовані на систематичне позбавлення жертви
грошей, примус до крадіжок.
На підставі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що буллінг – це форма
деструктивної міжособистісної взаємодії, при якій, людина або група людей усвідомлено
виступає кривдником, а інший – жертвою, яка слабка психологічно або фізично та
тривалий час піддається фізичному, психологічному, емоційному насильству і агресії.
Наше дослідження проводилося на базі загальноосвітньої школи с. Багате, в якому
взяло участь 90 учнів 5-6 класів.
В якості інструментарію для нашого дослідження виступали такі методики:
1. «Ситуація буллінгу в школі» В.Р. Петросянц;
2. «Опис поведінки в конфлікті» Т. Клімана (адаптація Н.В. Гришиної)
Опитувальник «Ситуація буллінгу в школі» В.Р. Петросянц допоміг виділити серед
учнів такі групи, як «жертви» і «кривдники».
В ході опитування, більшість школярів, а саме 70% відзначили, що в їхній школі
існує проблема насильства. За думкою респондентів, найчастіше акти насильства
здійснюються однолітками (50%), старшими учнями (25%) і вчителями (10%).
Що стосується форм насильства, то в ході опитування були виділені:
 приниження – 30%;
 плітки – 20%;
 загрози – 20%,
 фізичне насильство – 15%;
 ізолювання – 10%;
 інші форми – 5%.
На думку учнів, ситуації буллінгу найчастіше проявляються:
 на перервах – 50%;
 перед або після уроків – 15%;
 під час уроків – 10%;
 по дорозі в школу або зі школи – 15%.
Вивчення емоційних переживань показує, що в ситуації буллінгу, 35% учнів
бажають відповісти тим же, 20% відчувають страх, 15% – знаходяться в придушенному
стані, 15% - відчувають ненависть і злобу по відношенню до кривдника, 10% - відчувають
сором і провину, а решта (5%) байдуже ставляться до ситуації, що склалася.
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Серед учнів ніколи не піддавалися буллінгу – 60%, іноді траплялося у 25%,
регулярно трапляється у 15%.
Грунтуючись на отриманих даних, можна визначити групу учнів, які є жертвами
буллінгу – 15%, тобто 13 осіб.
Результати тесту Томаса-Клімана «Опис поведінки в конфлікті» відбив специфіку
стратегії поведінки в конфлікті, так, наприклад, жертви в 40% випадків воліють
уникнення від ситуації що склалася, далі йдуть стратегія пристосування 25%, суперництва
15%, пошуку компромісу 15%, найрідше обирається стратегія співпраці – 5%.
Булери в 65% випадків віддають перевагу стратегії суперництва, 30% – співпраці,
10% - компромісу.
На основі цих даних, було отримано ряд висновків:
Учні визнають існування насильства в школі, загрозою для них виступають
однолітки і старші учні.
Переважаючими формами насильства виділені: приниження, плітки, загрози,
виключення зі спільної діяльності.
У ситуаціях булліну, дітям, які мають статус жертви, властива стратегія уникнення
і пристосування, а кривдники схильні до стратегії суперництва.
Буллінг – це одіозний акт, який відчуває неприпустима кількість школярів. Він
продовжує зростати, і в багатьох випадках залишається непоміченим продовжуючи
завдавати шкоди життю незліченній кількості безневинних жертв.
Кожна дитина має право жити нормальним життям, тому необхідно всіляко
запобігати ситуації буллінгу, буде це школа, дитячий садок або будь-яка інша установа. В
іншому випадку існує ризик втратити велику кількість майбутнього нашої країни,
оскільки ніхто не знає, наскільки дитина сильна, і чи може він або вона витримати таке
ставлення до себе.
1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2010. –
303 с.
2. Кривцова С.В. Буллинг в школе vs сплоченносто неравнодушных / С.В. Кривцова. – 2011.
– 200 с.
3. Петросянц В.Р. Психологическая характеристика старшеклассников, участников
буллинга в образовательной среде, и их жизнестойкость. Дисс. канд. психол. наук. – СПб., 2011. –
190 с.
4. Orpinas P., Horne A. Bullying Prevention:Creating a Positive School Climate and Developing
Social Competence, American Psychological Association, 2005
5. Bandura A. Adolescent development from an agentic perspective. Self-efficacy beliefs of
adolescents, 5. – 2006. – С. 1-43.
6. Руланн Э. Как остановить травлю в школе: Психология моббинга / Э. Руланн. – М., 2012.
– 264 с.
7. Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг) / Д.А. Лэйн // Детская и подростковая
психотерапия. – СПб.: Питер, 2001. – С. 240-276.

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В МАЛІЙ ГРУПІ
Жанна Нанівська
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Кічук А.В.
Дефініція соціально-психологічного клімату (мікроклімат) колективу у вітчизняній
психологічній науці виникла порівняно недавно, але відразу зацікавила багатьох вчених і
суспільствознавців, підприємців і керівників. Його іноді ототожнюють з поняттям
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атмосфери в колективі (соціальної, духовної, моральної,тощо), або з поняттям клімату
пов'язують поєднання цих характеристик клімату і т. д.
Клімат (від грецького klima) – нахил земної поверхні до сонячних променів,
статистичний багаторічний режим погоди, одна з основних географічних характеристик
тієї чи іншої місцевості [7, c. 247].
Таким чином, говорячи про клімат, ми одразу стикаємося з поняттям нахилу,
відхилення від якоїсь осі, норми, що передбачає певний динамізм стану тієї системи, яка
піддається вивченню. З іншого боку, необхідно враховувати відносну стабільність, в
даному випадку стану соціального організму, наявність перехідного періоду у його
розвитку, а також можливості виникнення нової, якісно відмінної від колишньої системи.
Феномен соціально-психологічного клімату вже давно привертає увагу вчених і
практиків. Його перші дослідження проводилися в сфері праці. У 20-30-х роках, у період
становлення вітчизняної психологічної науки перед дослідниками постала задача —
оцінити роль соціальних умов і факторів у життєдіяльності людей, груп, колективів.
Безпосередньо про соціально-психологічному кліматі ще не йшлося, але вже в той час
цілий ряд своїх робіт А. С. Макаренко присвятив аналізу відносин, стилю і тону в
колективі.
Проблеми формування соціально-психологічного клімату в колективі присвячено
значну кількість наукової літератури. Соціально-психологічний клімат проявляється у
ставленні людей один до одного і до спільної справи, але цим феномен не вичерпується.
Він позначається на соціальних установках людей до світу в цілому, на їх власному
світовідчутті і світосприйнятті, а це виражається системою ціннісних орієнтацій
особистості як члена певного колективу [3, c. 105].
Існує відмінність у поглядах на соціально-психологічний клімат зарубіжних і
вітчизняних дослідників.
Зарубіжні вчені (Е. Аронсон, Ф. Герцберг, Пратканіс та ін) розглядають соціальнопсихологічний клімат як «організаційний клімат». Крім поняття «організаційний клімат»
вживають поняття «організаційна культура». Так, «культура» – більш тривала і стабільна
характеристика організації, а «клімат» – короткочасна, більш мінлива. Організаційну
культуру характеризують такими параметрами: цілісність, системність; розвиток
організації; наявність ритуалів, символів; м'якість впливу. Ядром культури є цінності, а
сама культура є колективним програмуванням думок, які відрізняють одну групу від
іншої.
Українські дослідники (Е. Жаріков, Л. Карамушка, Б. Паригін, А. Русалинова, Р.
Шакуров та ін) соціально-психологічний клімат у своїх працях розглядають як
поліфункціональний показник, який містить такі складові:
– ступінь психологічної включеності людини в діяльність;
– міра психологічної ефективності цієї діяльності; рівень психічного потенціалу
особистості і колективу, його резерви і можливості (не тільки реалізовані, але й приховані,
невикористані); масштаб і глибина бар’єрів на шляху реалізації психологічних резервів
колективу;
– зрушення, що відбуваються в структурі психічного потенціалу особистості під
впливом науково-технічного прогресу [1, с. 82].
Слід відзначити, що у кожній групі людей є свій соціально-психологічний клімат.
Група – це сукупність певних елементів, у якої є загальні зв'язку.
Мала група – це два або більше особи, які взаємодіючи один з одним, впливають
один на одного.
Мала група з точки зору Р. Андрєєвої [2, c. 14-16], являє собою групу, в якій
суспільні відносини представлені у вигляді особистих контактів. Мала група
характеризується невеликою об'єднанням людей, які знаходяться поруч і зайнятих
спільною справою.
Властивості малої групи
Спрямованість групи. Тут можна виділити кілька компонентів:
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Соціальна цінність цілей діяльності даної групи,

Соціальна цінність мотивів діяльність,

Прийняті групові норми та ін
Ступінь організованість групи являє собою здатність до самоорганізації.
Інтегрованість групи – міра єдності членів групи.
Психологічний клімат групи (мікроклімат).
Комфортність перебування в групі, психологічна безпека і загальна ступінь
задоволеності групи кожним її членом.
Референтність – прийняття групових еталонів кожним членом групи.
Лідерство.
Інтелектуальна комунікативність («знаходження спільної мови»).
Емоційна комунікативність (ступінь емоційності міжособистісних контактів).
Вольова комунікативність включає в себе властивість стресостійкості.
Розглянемо кілька елементів і більш загальних ознак груп.
Елементи будь-якої групи:

Цілі,

Групові норми,

Санкції,

Групові ритуали,

Взаємини в групі,

Спільна діяльність.
Також для будь-якої групи характерний ряд загальних ознак.
Інтегральні психологічні характеристики. Вони включають громадську думку,
норми, інтереси та інше.
Властивості групи як ціле. Тут мається на увазі сама структура і система групи,
характер взаємовідносин всередині неї.
Приналежність людей до тій чи іншій групі, їх усвідомлення приналежності,
референтність.
Класифікація малих груп

Умовні групи включає в себе людей, які не пов'язані між собою
міжособистісними відносинами.

Реальні – протилежність умовних груп.

Природні групи складаються «несвідомо».

Лабораторні
створюються
з
метою
проведення
будь-яких
експериментальних досліджень.

Формальні

Неформальні

Референтна

Нереферентна

Високорозвинені

Слаборозвинені (немає чіткої структури всередині самої групи).
Малі групи у загальному вигляді можна поділити на формальні і неформальні.
У формальних малих групах всі члени об'єднані офіційними зв'язками, слідують за
досягненням визначеної мети. Структура даної групи регламентована, є чіткий поділ на
лідера і підлеглих [4, c. 137-139].
Що стосується неформальних малих груп, то вони відрізняються від формальних
тим, що в них немає офіційно запропонованої і встановленої структури. Всі
взаємостосунки членів групи і дії відносно один одного для досягнення поставленої мети
носять стихійний характер. В основному на перший план виходять особисті відношення
як до проблеми, так і один до одного. Тим не менш, їх об'єднують спільні цінності,
ієрархія будується у відповідності з внутрішніми цінностями.
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Одним з видів малих груп є референтна група (або так звана «еталонна»). Це
особлива група, чиї норми та цінності визнаються особистістю основними, найбільш
цінними. Найчастіше така група ставиться в приклад, за нею хочеться рухатися вперед,
повторювати її особливості для того, щоб бути такими ж успішними, як і її члени.
На формування соціально-психологічного клімату впливає цілий ряд різних
факторів. Всі вони діляться на чинники мікросередовища та макросередовища [1, c. 67].
Фактори макросередовища – це «фонове» оточення організації, фактори
глобального порядку, які впливають на колектив і на які сам колектив здатний вплинути
тільки опосередковано.
Чинники мікросередовища – це найближче оточення колективу, тобто суб'єкти з
якими колектив, так чи інакше взаємодіє, і роблять взаємний вплив один на одного. Їх
розділяють на суб’єктивні і об'єктивні:
До об'єктивних факторів відносяться технічні, санітарно-гігієнічні, організаційні
елементи.
До суб'єктивних факторів відносяться характер офіційних організаційних зв'язків
між членами колективу, наявність товариських контактів, співробітництво,
взаємодопомога, стиль керівництва [5, c. 139].
Сприятливий морально-психологічний клімат впливає на кожну людину, на стан
його задоволеності від роботи, відносинами з колегами, самим процесом роботи і її
результатами. Сприятливий клімат у колективі підвищує настрій працівника, його
працездатність, і творчий потенціал, сприятливо впливає на бажання працювати в даному
колективі.
Несприятливий клімат колективу тягне за собою незадоволеність, як самим
колективом, так і взаєминами в ньому, взаємовідносини з керівниками, умовами праці та її
вмістом. Це позначається на настрої людини, його працездатності, творчої та фізичної
активності, його здоров'я.
Одним з напрямів, що допомагають створенню сприятливого психологічного
клімату, є психологічна близькість партнерів, взаємна симпатія, схожість їхніх характерів,
спільність інтересів та нахилів.
Єдність інтересів, взаємодопомога в групі відіграє величезну роль у ставленні
людей один до одного, створюють «настрій» у взаєминах. Часто цій важливій обставині не
надають серйозного значення.
Створення сприятливого соціально-психологічного клімату передбачає подолання
тих бар'єрів психічної напруженості, які можуть виникнути в процесі спілкування між
людьми.
Особливу роль серед усіх інших факторів формування соціально-психологічного
клімату відіграють стосунки лідера і підлеглих та весь його комплекс функцій [6, c.58].
Основні завдання щодо оптимізації психологічного клімату
1. Формування однодумності і узгодженості стосовно до норм, прийнятих в групі.
2. Створення таких умов у рамках групи, які забезпечили б можливість актуалізації
ціннісних орієнтацій особи в процесі роботи
3. Зростання почуття впевненості членів організації у власних силах і здібностях.
4. Проголошення принципу рівних можливостей, справедливого розподілу,
створення обстановки, що стимулює дискусію, обмін знаннями, досвідом [6, c. 59].
Таким чином, мала група являє собою групу, в якій суспільні відносини
представлені у вигляді особистих контактів. Мала група характеризується невеликою
об'єднанням людей, які знаходяться поруч і зайнятих спільною справою. Мала група – це
два або більше особи, які взаємодіючи один з одним, впливають один на одного.
У кожній групі людей є свій соціально-психологічний клімат. Соціальнопсихологічний клімат проявляється у ставленні людей один до одного і до спільної
справи, але цим феномен не вичерпується. Він позначається на соціальних установках
людей до світу в цілому, на їх власному світовідчутті і світосприйнятті, а це виражається
системою ціннісних орієнтацій особистості як члена певного колективу
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Сприятливий соціально -психологічний клімат впливає на кожну людину, на стан
його задоволеності від роботи, відносинами з колегами, самим процесом роботи і її
результатами.
Тому треба для створення сприятливого мікроклімату у малій групі треба
додержуватися вищезазначених напрямків дій.
1. Агєєв B. C. Міжгрупова взаємодія: соціально-психологічні проблеми / В. С. Агєєв. – К.,
2000. – 240 с.
2. Андрєєва Р. М. Соціальна психологія. Підручник для вузів / Р. М. Андрєєва. – Х., 2006.
3. Бойко.В., Ковальова.Р., Панферов С. Н. Соціально-психологічний клімат колективу й
особистість. К: Думка, 2003.207 с.
4. Горбатенко А. С. Малі групи як об'єкт соціальної психології. // Соціальна психологія XXI
століття. Том 1. – Х, 2001. – С. 137-139.
5. Горбатенко А. С. Мотиви об'єднання членів малих груп / А. С. Горбатенко, А. В.
Сидоренко // Соціальна психологія XXI століття. Том 1. – Х., 2000. – С. 139
6. Кричевкий Р. Л. Психологія малої групи: Теоретичний і прикладної аспекти / Р. Л.
Кричевский, В.М. Дубовская. – К., 2000.
7. Ольшанський В. Б. Соціально-психологічний клімат у колективі // Паригін Б. Д.
Соціально-психологічний клімат колективу: шляхи і способи дослідження / подред. В. А. Ядова. –
Л.: Наука, 2001. – 247 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН У КОЛЕКТИВІ ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦІВ
Тетяна Подолінчук
студентка ІІ курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.пед.н. Макарчук Н.О.
Актуальним для українського суспільства постає питання захисту держави. Як
відомо, це питання вирішується ефективним функціонуванням Озброєних Сил України. З
точки зору соціальної психології таке об’єднання великої кількості людей має свої типові
ознаки та відповідну специфіку.
Військовий колектив, як і будь-який інший колектив, можна охарактеризувати за
всіма загальними ознаками групи та колективу. Але він має і свої особливості, що дають
можливість розглядати такий колектив як військовий. Специфіку військового колективу
визначає його головне завдання: охорона і захист держави. До того ж її рішення
досягається може і на добровільній основі, але насильницькими засобами за допомогою
зброї. А це обумовлює специфічність норм і правил поведінки і відносин між членами
такого колективу.
На відміну від інших колективів, саме у військових колективах передбачена строга
централізація управління і розділення людей на службові категорії, що чітко регламентує
їх обов'язки і права.
Слід відмітити, що військовим колективам характерні відсутність різноманітності і
стабільність діяльності, пов’язана з професійним самовизначенням, тривалість
перебування членів колективу в умовах спільної діяльності, на відміну від інших
професійних груп та колективів.
До суттєвих ознак військових колективів спеціалісти відносять відірваність значної
частини колективу від сім'ї, близьких. Військовослужбовці мають можливість спілкування
з рідними, але вона обмежена, якщо порівнювати, із іншими цивільними колективами.
Спостерігається і різнорідність членів військового колективу за різними ознаками. В той
же час не можна не відзначити, що специфіка професійної діяльності військових, їх
особові і освітні особливості накладають своєрідний (специфічний) відбиток і на
міжособистісні (внутрішньо-колективні) стосунки.
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Що з саме специфікує існування колективів військових підрозділів? Як показує
аналіз літератури з військової психології та педагогіки [4, с. 92], до них можна віднести
наступні ознаки:
1. Підвищену відповідальність за вирішення службових, вахтових, чергових і
бойових завдань, особливо в ході учбового або бойового походу. Зрозуміло, що групова
згуртованість та особливі стійкі якості членів командного та рядового складу неабияким
чином впливають на вирішення поставлених завдань.
2. Динамічний і постійний учбово-бойовий процес. Учасники формування і
навчаються, і «воюють», і спілкуються, і відпочивають протягом достатнього часу разом.
Таке поєднання різних аспектів професійної діяльності та спілкування зустрічається не в
багатьох колективах.
3. Відносну ізоляцію в професійній діяльності у складі розрахунків, бойових частин
і екіпажів. При такій тісній взаємодії далеко не кожна людина витримає достатньо довго
поряд із собою інших. А перед ними постають ще й важливі бойові та професійні
завдання.
4. Екстремальність вирішуваних вахтових і бойових завдань. Як відомо із
досліджень з психології кризових станів та екстремальних ситуацій, на поверхню можуть
вийти такі особисті властивості та реакції, про існування яких навіть сама людина не мала
ніякого уявлення.
5.
Неоднорідність
колективу
(військовослужбовці
за
контрактом
і
військовослужбовці по заклику). Мотиваційна складова зумовлю відповідну
відповідальність та орієнтацію на службу та відносини.
Як ми бачимо, військовий колектив - це організоване відповідно з військовими
статутами об'єднання військовослужбовців військового підрозділу, частини на основі
єдності ідейних та моральних позицій, спільної служби і військової діяльності, що
виконується за допомогою майстерного використання зброї і бойової техніки під
керівництвом авторитетного командира і характеризується високою згуртованістю,
дисципліною, субординацією, боєготовністю, боєздатністю[6].
Стрижньовим в колективі військового підрозділу є міжособистісні зв'язки, які
неможливо ігнорувати, незалежно від чіткої субординації та наявності службовостатутних відносин. Названі складові і формують його соціально-психологічну
характеристику.
У військових частинах існує велика різноманітність низових (первинних)
колективів. Всі вони відрізняються один від одного за різноманітними ознаками.
Пояснюється це тим, що військові колективи вирішують різні завдання залежно від
структурності підрозділу, мають свої військово-професійні особливості.
Розрізняють військові колективи і за типом внутрішньо-колективного спілкування.
За одними критеріями в основі класифікації лежить така колективна діяльність, де є
колективна бойова техніка і зброя, що обслуговується групою воїнів-фахівців. В інших
випадках – спілкування членів колективу відбувається, в основному, на учбових заняттях,
нарадах, під час відпочинку. Коли члени колективу зайняті, головним чином,
індивідуальною військово-професійною діяльністю [2, с. 324].
Колективи, створені відповідно до штатно-організаційної структури (підрозділ)
зазвичай називають основними (формальними) військовими колективами. До їх числа
також відносяться спортивні, художні гуртки, секції і інші об'єднання по інтересах,
діяльність яких регламентується відповідними наказами. Саме такы колективи ы
називаються
контактними,тому
що
забезпечують
безпосередню
взаємодію
військовослужбовців один з одним.
Контактні колективи організаційно включаються в первинні, функціонуючі в
рамках одного підрозділу. Проте буває, що первинні і контактні колективи декілька
різняться за психологічними особливостями групи. У такому разі міцність первинного
колективу (підрозділів) знижується. Кожен військовослужбовець може бути відповідно
членом декількох колективів. Так, наприклад, військовослужбовець є конкретним
58

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
фахівцем в певній професійній галузі колективу власного підрозділу. Крім
функціональних обов’язків, якими він пов’язан з одними членами колективу, він може
виступати водночас членом іншого колективу за різноманітними інтересами, потребами та
формами їх задоволення: як учасник художньої самодіяльності він може входити до
складу одного відповідного кружка, а як спортсмен – є членом колективу спортивної
секції і так далі. Проте різноманітність колективів у військових колективах не заважає, а,
навпроти, допомагає об'єднувати людей довкола головних професійних цілей і завдань ,
довкола особистих питань і перетворювати їх на справжню військову організацію, стійку і
надійну при будь-яких найскладніших обставинах. Спеціалістами було доказано той факт,
що рівень групової згуртованості пов’язано з якістю міжособистісної взаємодії.
Слід зауважити, що в той же час для командира (начальника) підрозділу вельми
важливим є врахування в своїй керівній діяльності не лише рівня соціальної спільності
його підлеглих, але деяких інших особливостей, наприклад, кількості підлеглих,
структури підрозділу і специфіки вирішуваних ними військово-професійних і інших
завдань. Слід добавити, і особливих якостей самих військовослужбовців, умов їх
позавійськового життя, освітою, власним рівнем загальної та психологічної культури,
рівнем конфліктності, стійкості до стресу, розвитку комунікативних навичок тощо.
Військові психологи виділяють наступні види військових колективів:
1) Первинні колективи – колективи з безпосереднім контактом, який включає
активну взаємодію членів між собою.
2) Вторинними називаються колективи, що складаються з декількох первинних
колективів. Члени таких групових формувань можуть знаходитися в опосередкованій
взаємодії, спілкуванні між собою.
На основі аналізу можна зробити висновок, що формування військових колективів
є наслідком дії як об’єктивних соціальних та соціально-психологічних законів, так і
суб'єктивно спрямованої діяльності його членів.
Необхідно враховувати, що люди, що взаємодіють в рамках конкретного
військового або іншого колективу, кожен зокрема, є носіями індивідуальних психічних
процесів, станів, властивостей, що є унікальними і неповторними. В результаті
здійснюваних контактів на міжособистісному рівні комунікації, міжособистісної перцепції
та інтеракцій і формуються своєрідні соціально-психологічні явища, що отримали назву
психології колективу.
Дослідникам колективних відносин необхідно враховувати як індивідуальнопсихологічні особливості кожного члену групи, так і особливості групи як соціальнопсихологічного феномену.
Міжособистісні відносини військовослужбовців з іншими членами свого колективу
такі ж самі за суттєвими ознаками, як і інші. Але професійно-предметна специфіка додає
певні особливості формуванню таких відносин, що виникають в процесі спілкування, та
спільного, службового, караульного, бойового життя. Такий комплекс психологічних
зв'язків між людьми надає можливість діяти як єдине ціле.
Психологічна структура колективу військовослужбовців складається з наступних
компонентів:
1. Група особових соціально-психологічних явищ, що виникають з безпосередньої
взаємодії військовослужбовців один з одним. Скажімо, це такі психічні явища, що
відбуваються на рівні особистісних психічних процесів, станів, властивостей. Відповідно
до них протікають і певні соціальні явища. Усе це буде проявлятися у таких особистісних
проявах, як домагання, самоствердження особи, лідерство, авторитет, психічне зараження,
взаємні вимоги і навіювання, наслідування, конформізм, психологічна сумісність
ідентифікація, емпатія, симпатія або антипатія і ін.
2. Група колективних соціально-психологічних явищ, серед яких, перш за все,
виділяються колективна думка, колективний настрій, колективні потреби і
колективні традиції.
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Окремі вітчизняні психологи в їх число включають також колективні звички,
запити, цінності (інтереси, погляди, переконання), психологічну готовність і стійкість,
етичний клімат колективу і ряд інших компонентів[3, с. 201].
Стосовно вектору взаємодії відносини у військовому колективі можуть протікати:
* зверху – донизу (начальник - підлеглий);
* знизу – доверху (підлеглий – начальник);
* горизонтально ( між військовослужбовцями при відсутності між ними
підлеглості).
Спеціалісти виділяють ще типи взаємовідносин у військовому колективі:
* офіційні (виникають під час службово-посадової діяльності, регламентуються і
регулюються уставами ОС України, відповідними правилами, положеннями та нормами
поведінки);
* неофіційні (складаються на основі особистих симпатій та інтересів,без юридичної
основи, загальноприйнятих законів і норм);
* ділові (як офіційними, так і неофіційними, пов’язаними з виконанням сумісної
діяльності);
* особистісні (складаються незалежно від сумісної діяльності);
* раціональні (будуються на умовах взаємної домовленості з метою здобуття
взаємовигідної користі);
* емоційні (складаються на чуттєвих переживаннях, суб’єктивному сприйнятті
людьми один одним).
Взаємовідносини між військовослужбовцями можуть розрізнятися за етапами їх
розвитку:
1. Байдужі взаємовідносини (люди не знайомі один з одним або мало знайомі, тому
не можуть мати певних відносин).
2. Взаємовідносини адаптації, коли військовослужбовці знайомляться один з
одним. При цьому формуються неформальні малі групи (по 2-3 особи). На цьому етапі
можуть виникати конфліктні відносини, як закриті (людина переживає гостроту відносин,
але зовні цього не показує), так і відкриті.
3. Закріплення взаємовідносин. Коли стабілізуються взаємовідносини серед
неформальних малих груп. Члени групи починають володіти запропонованими їм
соціально-рольовими функціями. Формуються та закріплюються моральні цінності групи.
Порушення відносин між військовослужбовцями може привести до конфліктної ситуації
та конфлікту. Тоді мова про адекватну діяльність колективу йти не може. Офіцер не
зможе ефективно керувати підлеглими, якщо не буде мати достатньо повної інформації
про зміст кожного із елементів колективної психології та особливостей взаємовідносин
між військовослужбовцями.
Сучасна військова психологія [5, с. 57, 89] виділяє 3 групи методів вивчення цього
питання:
1. Загальний (діалектичний), який дозволяє вивчати явища об’єктивної та
суб’єктивної дійсності, в тому разі і внутрішньо колективних. Але такі дослідження
надають орієнтовну інформацію.
2. Загальні методи, що дозволяють здобувати більш точну інформацію про зміст
явища, яке досліджується. До них відносять: спостереження, вивчення документів
(контент-аналіз), аналіз результатів діяльності та незалежних характеристик.
Особливу роль в виявленні деформацій у взаємовідносинах військовослужбовців
надає бесіда. А найбільш інформативними документами є: автобіографія, характеристика
військового комісаріату, висновки медичного закладу, психолого-педагогічний щоденник
командиру підрозділу, у якому солдат раніше проходив службу, листи нарядів,
сержантські книжки, журнал бойової підготовки, службова картка, звіти по
дисциплінарній практиці та інші.
3. Спеціальні методи дозволяють получити повну інформацію про соціальнопсихологічні явища, які ми досліджуємо. Таким є метод опитування , що дає змогу
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дослідити соціально-психологічних явища воїнського колективу на основі аналізу
відповідей респондентів на певний перелік питань. Він реалізується у різних методиках.
Такі опитування проводить штатний психолог, соціолог, юрист. Але може їх проводити і
офіцер.
Значні можливості порівняно з іншими методами надає соціометрична методика Я.
Морено [1, с. 111], що використовується для кількісної оцінки та графічного уявлення
міжособистісних відносин у групі та колективі на основі аналізу виборів, зроблених
військовослужбовцями для різних видів сумісної діяльності.
Методика дозволяє виявити структуру міжособистісних відносин та надає
можливість:
- визначити взаємні почуття, симпатії, антипатії, неприязні, байдужість серед
військовослужбовців;
- виявити рівень авторитетності лідера, а також статус кожного члена групи у
структурі міжособистісних відносин;
- виділити наявність мікрогруп та їх склад, відносини між ними;
- дати оцінку групової згуртованості.
У військовій практиці вона використовується в двох варіантах:параметричному та
непараметричному.
Так, параметрична соціометрія складається з того, що реципієнти роблять строго
визначену кількість виборів за даним критерієм. Так, наприклад, 4 військовослужбовці із
15, яких ми досліджували, найбільш сумісні і безконфліктні, що дає керівнику підрозділу
можливість брати їх для виконання складних завдань, спецзавдань, де необхідна надійна,
узгоджена команда.
Непараметрична соціометрія дозволяє вибирати та відвертати будь-яку кількість
осіб при умові, що всі позитивно відносяться до такого опитування.
Для вивчення міжособистісних відносин у деяких підрозділах використовується
методика Т. Лірі «Діагностика міжособистісних відносин».
Нами були проведені такі дослідження, як: експрес-аналіз стану моральнопсихологічного клімату у підрозділах; тест Кейрсі; методика «Прогноз», розроблена в
ЛВМА ім. С.Н. Кірова.
Результати експерименту та колекційної роботи увійшли у магістерську роботу за
відповідною тематикою.
Для подальшої розробки відповідних мір необхідно проводити дослідження
психологічного клімату, міжособистісних відносин, особистих та професійних взаємин, як
призовників, так і військовослужбовців.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
Руслан Рошкан
магістрант факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Мазоха І.С.
Феномен етнічної самосвідомості є предметом дослідження психології, соціології,
антропології та етнографічної самосвідомості досі викликають суперечки фахівців. Огляд
вітчизняних і зарубіжних робіт дозволяє виділити деякі особливості, пов’язані з
вивченням цього феномена як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях. Існують
кілька понять, які є спорідненими по відношенню до етнічної самосвідомості, –
національна самосвідомість, етнічна свідомість, етнічність, етнічна ідентичність, етнічна
ідентифікація.
У зарубіжній етнічній і крос-культурній психології найчастіше використовують
поняття етнічної ідентичності. У вітчизняній психології склалася традиція розмежування
даних понять. Так, Г. У. Солдатова (1998) визначає етнічну ідентичність як «когнітивномотиваційне ядро етнічної самосвідомості, що опосередковує міжетнічну взаємодію» [8,
с. 43]. В останні роки все частіше предметом дослідження етнопсихологів стає не етнічна
самосвідомість, а саме етнічна ідентичність. Можна припустити, що це пов’язано з
популяризацією зарубіжного терміна у вітчизняній науці, а також з легкістю побудови
програми емпіричного дослідження даного феномена завдяки розробленому методичному
інструментарію, який включає в себе як відомі зарубіжні методики (наприклад, тест
М. Куна і Т. Макпартленда «Хто Я» [5, с. 15]), так і вітчизняні методики (наприклад,
«Типи етнічної ідентичності» Р. У. Солдатової, С. В. Рижової [8, с. 67]). Таким чином, це
дає можливість порівняння крос-культурних даних, отриманих на основі робіт, де
предметом дослідження виступає етнічна ідентичність. В якості загальної методології в
рамках даних досліджень зазвичай виступають соціально-психологічні теорії: теорія
психосоціальної ідентичності В якості загальної методології в рамках даних досліджень
зазвичай виступають соціально-психологічні теорії: теорія психосоціальної ідентичності
Е. Еріксона [5, с. 46], теорії ідентичності ч . Кулі і Дж. Мида [6, с. 44], теорії соціальної
ідентичності Г. Теджфела і Дж. Тернера.
Складність вивчення феномену етнічної самосвідомості зумовлена тим фактом, що
його вивчення як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях неможливе без звернення
до цілої низки дисциплін. Поряд з психологічними і соціологічними теоріями істотний
внесок у розвиток даного поняття внесли як Зарубіжна антропологія, так і вітчизняна
етнографія. Побудова програми емпіричного дослідження етнічної самосвідомості
незмінно стикається з низкою труднощів, які пов’язані як з термінологічною плутаниною
(наприклад, з проблемою співвідношення понять етнічна самосвідомість і національна
самосвідомість, етнічна самосвідомість і етнічне свідомість), так і з виділенням елементів
структури етнічної самосвідомості. Етнічне самосвідомість – це складний,
багатокомпонентний соціально-психологічний феномен, що включає в себе ряд
компонентів. Розглянемо основні класифікації структури етнічної самосвідомості на
основі робіт вітчизняних авторів.
Одна з перших спроб виділити елементи структури етнічної самосвідомості була
запропонована Ю. В. Бромлеем, який один із перших виділив систему авто – і
гетеростереотипов, що виражається в уявленнях і оцінних характеристиках власного і
чужих етносів в якості одного з змістовних компонентів етнічної самосвідомості. Чи
правомірно включати гетеростереотипи до переліку основних компонентів етнічної
самосвідомості і яка їхня роль у структурі етнічної самосвідомості? На думку більшості
вітчизняних авторів (Л. М. Дробижева, Б. Ф. Поршнєв, З. В. Сикевич, В. Ю. Хотинец) [1,
с. 51], етнічне самосвідомість формується на основі протиставлення «ми — вони». Етнічна
самосвідомість не може існувати поза порівняння "нас «з» не нами" — такий основний
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постулат про сутність етнічної самосвідомості в сучасній етнічній психології. Тому
система гетеростереотипов є одним з основних компонентів феномену етнічної
самосвідомості. Крім того, згідно концепції Ю. В. Бромлея, етнонім є виразом етнічної
самосвідомості як на особистісному рівні, так і на рівні етнічної спільності і являє собою
один з ключових елементів самосвідомості. Як підкреслював Ю. В. Бромлей (2008), «сама
наявність такого найменування свідчить про усвідомлення членами етносу їх особливої
єдності і відмінності від членів інших подібних спільнот» [2, с. 180]. Етнонім є
національною ідентифікацією-компонентом, який присутній у більшості робіт,
присвячених вивченню етнічної самосвідомості. Поряд з етнонімом, авто – і
гетеростереотипами Ю. В. Бромлей виділив такі змістовні компоненти самосвідомості, як
уявлення про спільне історичне минуле і території, усвідомлене ставлення до
матеріальних і духовних цінностей нації.
Звернемося до розгляду іншої структури самосвідомості, використовуваної в
дослідженнях етнічної самосвідомості в сучасній етнопсихології. Концепція була
запропонована В. С. Мухіною [5, с. 44]. Під самосвідомістю особистості автор розуміє
універсальну, історично сформовану і соціально обумовлену психологічно значущу
структуру, властиву кожному соціалізованому індивіду. Структура самосвідомості являє
собою ланки, що становлять змістовні аспекти ключових переживань особистості.
Структурні ланки самосвідомості включають в себе цінності, які переживаються людиною
як унікальних особистісних потреб і виступають внутрішніми факторами рефлексії, її
ставлення до самої себе і до навколишнього світу. Згідно з концепцією автора,
самосвідомість містить п’ять ланок: 1 – ідентифікація з образом тіла і ім’ям, індивідуальна
духовна сутність людини; 2 – домагання на соціальне визнання; 3 – статева ідентифікація;
4 – психологічний час особистості (індивідуальне минуле, теперішнє, майбутнє); 5 –
соціальний простір особистості (права і обов’язки). Ці ланки самосвідомості формуються
у всіх людей, незалежно від приналежності до якого-небудь етносу. Відмінності
полягають у змістовному наповненні ланок самосвідомості в залежності від характеристик
етнічної середовища і від соціальної ситуації розвитку. Так, у дослідженні А. М. Двойнина
(2010) на основі концепції В. С. Мухіної розкрито зміст кожного із зазначених
компонентів та зроблено висновок про те, що самосвідомість сучасної африканської
молоді визначається як традиційними факторами, так і впливом західної цивілізації.
Наприклад, компонент «психологічний час особистості» характеризується на основі
традиційних уявлень, тісному взаємозв’язку з природним ритмом (зміна пір року, руху
місяця і сонця), а також об’єднання, як живих, так і померлих членів роду, які
продовжують жити поруч (в іншому вимірі) і впливають на живих. У той же час у
молодого покоління африканців відзначається і західне ставлення до часу, яке
характеризується плануванням майбутнього і реалізацією цих планів [3, с. 462].
У своїй монографії «Етнічна сама свідомість» В. Ю. Хотинец (2000) позначила
психологічну структуру етнічної самосвідомості, засновану на принципі системного
підходу до самосвідомості В. С. Мерліна. Під етнічною самосвідомістю В. Ю. Хотинець
розуміє цілісну освіту усвідомлених уявлень та оцінок реально існуючих
етнодиференціюючих та етноінтегруючих ознак етнічної спільності, що проходить у
своєму становленні два рівні: 1) типологічний, на якому формується уявлення про етнічні
особливості спільності; 2) Ідентифікаційний, на якому формується Етнічна
самоідентифікація. У цій концепції виділено такі компоненти, як: (1) усвідомлення
особливостей культури власної етнічної спільноти; (2) усвідомлення психологи чних
особливостей своєї власної етнічної спільності; (3) усвідомлення тотожності зі своєю
етнічною групою; (4) усвідомлення власних этнопсихологических особливостей; (5)
усвідомлення себе суб’єктом своєї етнічної спільності; (6) соціально-моральна самооцінка
особистості [4, с. 88].
З. В. Сикевич (1999) виділила такі основні компоненти національної
самосвідомості, які можуть бути використані в якості емпіричних індикаторів: 1) етнічна
самоідентифікація (уявлення про этноконсолидирующих і этнодифференцирующих
63

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
ознаки етносу; 2) система автостереотипов етносу; 3) система гетеростереотипов етнічної
спільності; 4) соціокультурні установки і оцінки, що виражаються у ставленні до історії,
до мови, до традицій, до ритуалів тієї чи іншої етнічної спільності; 5) етнічно обумовлені
Модальні цінності. Дані елементи, згідно З. В. Сикевич (1999), дозволяють розглянути
досліджуваний феномен під різними кутами зору — соціальним, психологічним,
культурним і політичним, бо саме на перетині цих складових і формується національна
самосвідомість». Крім згаданих вище концепцій самосвідомості існують й інші спроби
виділити компоненти структури етнічної самосвідомості, представлені в роботах Ю. В.
Арутюняна і Р. У. Солдатової. Як правило, ці концепції в цілому дублюють позначені
раніше елементи, відрізняючись лише назвами термінів. Так, всі без винятку автори
виділяють в якості компонента самосвідомості етнічну самоідентифікацію. В різних
концепціях вона позначена по-різному: етнонім в роботах Ю. В. Бромлея, ідентифікація з
образом тіла і ім’ям в працях В. С. Мухіної, усвідомлення тотожності зі своєю етнічною
спільністю в концепції В. Ю. Хотинец. Незважаючи на існуюче термінологічне розмаїття,
всі автори мають на увазі один і той же феномен – етнічну самоідентифікацію
(усвідомлення належності до етнічної групи). Поряд з ідентифікацією з власною етнічною
групою більшість авторів позначають і модальні цінності – ще один компонент структури
етнічної самосвідомості.
Таким чином, представлені концепції етнічної самосвідомості дозволяють зробити
висновок про основні елементи змістовної структури феномену. До таких компонентів
можна віднести усвідомлення належності індивіда до тієї чи іншої етнічної спільності,
систему авто - і гетеростереотипов, цінностей і соціокультурних установок, що спирається
на усвідомлювані подібності та відмінності. Незважаючи на деякі розбіжності у підходах,
автори, акцентуючи свою увагу на тих або інших особливостях даного феномена,
підкреслюють вирішальну роль усвідомлення належності індивіда до певної етнічної
спільності як основного компонента етнічної самосвідомості.
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АЛЕКСИТИМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Андрій Сопчук
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Васильєва О. А.
Починаючи з кінця 19-го століття темп життя людини почав достатньо швидко
набирати оберти за якими ми самі не встигаємо. Персональні комп'ютери, нові технічні та
хімічні технології створюють постійні психологічні та фізичні перевантаження на людину,
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знижують здатність його організму до соціальної і біологічної адаптації. В наслідок чого
людство все рідше звертається до внутрішних переживань. Дуже влучно з цього приводу
висловився німецький психоаналітик П. Куттера: «людині не знаходиться місця в світі,
поневолений технікою. В такому світі неважливо, що у людини можуть бути якісь
особисті потреби, почуття і бажання. Почуття користуються не великою повагою, ніж
сентиментальність. Пристрасті взагалі вважаються анахронізмом» [1, с. 75]. Здатність
бути емоційною людиною; переживати, висловлювати і передавати емоції вільно та
відкрито стає неважливою і зовсім її знецінення. Що знаходиться місце і подальшому
створення бар’єру, або стіни через який людина не можу відображати внутрішній стан, що
має назву алекситимія. Нажаль, на сьогоднішній день не існує єдиних статистичних даних
стосовно «алекситиміків». Деякі складають вчені стверджують, що кількість страждаючих
досягає відмітки в 40 %, а деякі наголошують на 20%. Більш схоже на правду те, що
алекситимія – це один з факторів ризику.
Алекситимія не є повною відсутністю емоцій у людини, а полягає в неможливості
висловити їх. Це не психологічне захворювання, а особливість роботи ЦНС. Не можна
стверджувати, що алексітімікі дурні. Ряд тестів показав, що багато хто з них мають
високий рівень інтелекту. Але емоційна залученість знаходиться на низькому рівн. Проте,
почуття, які не знаходять вираження, накопичуються в підсвідомості, а також
накопичуються і в їх тілесних проявах. В результаті у людей порушується співвідношення
гормонів в організмі, розвиваються проблеми психосоматичного характеру. Є гіпотеза,
згідно з якою обмежене усвідомлення емоцій і когнітивної переробки афекту веде до
акцентування уваги на соматичному компоненті емоційного збудження і до його
посилення.
Отже, виділяють кілька груп рис, характерних для страждаючих алекситимией:
- труднощі відмінності емоцій і тілесних відчуттів. Людина з такою патологією
схильний висловлювати почуття через соматичні відчуття. Від цього він їх плутає.
- орієнтація на зовнішнє. Такий тип мислення називається «механічним». Звик
думати однаково, чому складно фантазувати. Зовнішнє важливіше внутрішнього.
- утилітарне мислення. Логіка понад усе, егоїзм.
- ізоляція. Алексітімік не може підтримувати приятельські відносини. Йому більше
до душі самітність.
- відсутність сновидінь. Через брак фантазії стає важким бачити і запам'ятовувати
сни. Якщо вони і виникають, то найчастіше «приземлені» і «конкретно-предметні».
Вперше термін «алекситимія» був використаний П. Сіфенсом в 1973 році. У своїх
працях він описував власні спостереження за пацієнтами з психосоматичної клініки. Всі
вони мали спільні риси: конфліктністю, низькою стресостійкістю, нерозвиненою
фантазією, зазнавали труднощів з підбором відповідних слів для опису власних емоцій і
передачі інформації [2, с. 45].
Алекситимія, як така виникла саме в лоні медицини. Адже, не рідко у лікарській
практиці бувало таке, коли пацієнти не могли описати саме конкретні відчуття свої
відчуття та симптоми, що ускладнювало сам процес лікування терапію. В подальшому
було виявлено, що однією із особливістю цього явища акселеруюча здатність до
виникнення конкретних різновидів захворювань.
Не дивлячись на те, що психосоматична концепція алекситимії було описано в
медицині, поступово сам термін вийшов з суто медичного кола і став поширюватися в
середовищі психологів, соціальних працівників і т.д. При цьому відбувалося збільшення
обсягу самого смислового наповнення даного поняття. Цей процес триває досі.
Це відбивається і в ситуації знаходження пояснювального принципу виникнення
причин алекситимії. Єдності в цьому питанні досі немає. На сьогоднішній у
психологічній, медичній літературі ведеться досить активна дискусія про природу даного
феномена. У вітчизняних і зарубіжних дослідженнях відкритими залишаються питання
про походження алекситимії: про її первинність або вторинність, генетичної, травматичної
або соціальної обумовленості, наявності її залежності від соціальних, етнічних і
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культурних особливостей суспільства, в якому живе людина, про її стабільному характері
або тимчасовому, пристосувальний прояві, яке може виявити себе в певній життєвій
ситуації; до сих пір не повністю зрозуміла зв'язок алекситимии і тривожності в структурі
особистості. Зазвичай емоційний інтелект в першу чергу асоціюють з емпатією: людина
вважається пристосованим до життя в суспільстві, якщо може зрозуміти і вгадати почуття
і бажання ближніх. Наскільки добре він при цьому розбирається в своїх почуттях, здається
справою не таким вже й важливим [3, с. 18].
У зв’язку з цим у різних хворих (і не тільки при психосоматичних хворобах)
виявляється так звана вторинна алекситимия. Також ряд підходів до пояснення природи
цього явища. Зупинимося коротко лише на деяких з них, перш за все представляють
інтерес для психологів.
Коли алекситимия трактується як соціокультурної феномен, її пов’язують з
низьким соціальним статусом, з невисоким рівнем освіти і відсутністю словесної
культури. З позицій психоаналізу алекситимия розглядається як захисний механізм (хоча і
не психологічний захист в класичному сенсі), що діє проти нестерпних афектів. Дійсно,
«алексітімікі» частіше висловлюють скарги соматичного характеру, що можна розглядати
як прояв соматизації афекту. Людина, щоб протистояти стресу, може пригнічувати
пов'язані з ним неприємні переживання, наказувати собі, наприклад, не думати про
небезпеку, зосереджуватися на виробленні ефективної програми дій. Якщо придушення
почуттів, емоційних реакцій на стрес входить в звичку, може розвинутися «емоційна
тупість»: почуття (навіть при відсутності стресу) стають більш «бляклими», причому сама
людина цього, можливо, не помічає. Наслідки виявляються зазвичай непрямим шляхом,
коли він бачить, що важко говорити з іншими про емоції, коли він не до місця вживає
слова, що позначають почуття.
В.В. Миколаєва докладно розглядає зв’язок феномена алекситимии з
особливостями психологічної саморегуляції. Саме рефлексія є приватним механізмом
особистісно-мотиваційного рівня саморегуляції, а дефіцит рефлексії, як відзначає
Миколаєв, є саме причиною подальшого розвитку алексетимії. Правомірність такої
концепції була підтверджена дослідженням явища вторинної алекситимії у дорослих, які
перенесли у віці до 3-х років операцію з приводу вродженої вади серця.
Є гіпотеза, згідно з якою обмежене усвідомлення емоцій і когнітивної переробки
афекту веде до акцентування уваги на соматичному компоненті емоційного збудження і
до його посилення [4, с. 85] Ці пояснюється тенденція алексітімічних індивідів до
розвитку іпохондричних і соматичних розладів. Можуть посилюватися фізіологічні
реакції на стресові ситуації, що нерідко закінчується психосоматичними захворюваннями.
Традиційно прийнято виділяти первинну, тобто вроджену, і вторинну, набуту
алекситимію. Вроджена алекситимия зазвичай виникає внаслідок деяких вад розвитку
плоду, патологій вагітності та пологів, а також захворювань, перенесених в ранньому
дитячому віці. Лікування такої форми розладу може бути значно ускладнено. Придбана
форма розглянутого психічного порушення проявляється зазвичай вже в дорослому віці
при відсутності будь-яких соматичних захворювань. Розлад часто виникає під впливом
таких несприятливих факторів, як психічні травми, нервові потрясіння, стреси, порушень
психіки (аутизм, шизофренія і т.д.).
З точки зору психоаналізу цю особливість можна розглядати в якості своєрідного
захисного механізму, що включається при нестерпних афекту. При цьому при постійному
придушенні почуттів і емоційних реакцій на дратівливі чинники стає звичним для
індивіда, у нього може розвинутися емоційна тупість, при якій навіть поза стресовій
ситуації почуття стають менш вираженими. [5, с. 143]
Крім того, алекситимія часто формує залежності – кожен раз, коли людина блокує
певний переживання, у нього виникає несвідома потреба знімати напругу смачною їжею,
алкоголем або наркотиками.
Це пояснюється тенденціями алекситимічних індивідів до розвитку іпохондричних
і соматичних розладів. Можуть посилюватися фізіологічні реакції на стресові ситуації, що
66

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
нерідко закінчується психосоматичними захворюваннями як ішемічна хвороб серця, коліт,
гастритах, бронхіальна астма, дерматити різного походження, що стають на заваді
нормальної життєдіяльності. Також одним із проявів саме довготривалої алекситимії є
надмірна вага, так як нездатність висловити почуття, згідно з даними досліджень, часто
призводять до нерегулярного харчування. Також подібний розлад може стать причиною
пристрасті людини до алкоголю або наркотичного речовини.
Виходячи з цього нами було проведено дослідження, цілю якого було визначення
особливостей ціннісних орієнтацій у студентської молоді різних спеціальностей.
Першочерговим завданням було обрання найбільш доречної задля реалізації мети
методики. Нами була обрана одразу дві методика «Торонтонська алекситимічна шкала»
Г. Тайлора 1985 року з доданими змінами психоневрологічного інституту імені
В. М. Бехтєрєва. Саме анкета представляє із себе 26 пунктів, заповнюючи яку
випробовуваний характеризує себе, використовуючи для надання відповідей шкалу
Лікерта – від «цілком згоден» до «абсолютно не згоден». При цьому одна половина
пунктів має позитивний код, інша – негативний. Алекситимічними вважають людей, які
набрали по TAS 70 балів і більше, відсутності алекситимії відповідає показник менше 60
балів.
Основну вибірку респондентів склали студенти 3 курсу спеціальності Ізмаїльського
Державного Гуманітарного Університету зі спеціальності Трудове навчання (загальну
кількість яких склала 7 респондентів) та студенти спеціальності Археологія (5
респондентів).
Проведені дослідження показали, що показники алекситимічності студентів є не
вираженими, так як середнє значення отриманих балів не досягало 60, а знаходилося в
межах 40-50 балів. Проте, при детальному розгляді результатів дослідження у деяких
респондентів виявлено достатньо значний показник в 65-69, що межує між задовільним
показником і наближеністю до алекситимії. В такому випадку доцільно було розглянути
можливі форми на стадії розвитку проблеми вираження внутрішніх станів та в
подальшому звернутися до спеціалістів.
Як висновок можна стверджувати, що алекситимія є достатньо вагомою проблемою
на шляху нормальної життєдіяльності людини як в біологічному, так і соціальному
аспекті. Нажаль, на сьогодні не існує лікарських чи психотерапевтичних засобів, що
могли подолати в одну мить допомогти людині усвідомлювати і виражати свої почуття,
особливо це стосується вродженої алекситимії. Тому в такому випадку допомогти в
цьому може творчість, мистецтво, постійний пошук краси навколо себе, повноцінні
насичені відносини, на жаль, це дуже довгий шлях, і на нього можуть знадобитися не один
рік, але головну вагу в цьому питанні має свідоме бажання змінити себе. Проте як сказав
один із найвідоміших підприємців Америки Джон Уелч: «Змінюйтеся раніше, ніж вас
примусять це зробити».
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВАКУУМ ЯК ХВОРОБА НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Олена Фурніка
студентка IV курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Жоха С.П.
Сенс життя – це проблема, яка має відношення до визначення кінцевої цілі
існування, призначення людини; це одне з основних світоглядних питань, яке має
величезне значення для становлення духовності і моральності особистості.
Питання про сенс життя також можна розуміти як суб’єктивну оцінку прожитого життя і
відповідність досягнутих результатів поставленим цілям, як розуміння людиною змісту і
направленості свого життя, свого місця в ньому. Внутрішня необхідність знайти відповіді
на такі питання, як:
 Які основні життєві цінності?
 Що є цілю в житті?
 Для чого жити?
Уявлення про сенс життя складаються в процесі діяльності людей і залежать від їх
соціального положення, змісту вирішуваних питань, способу життя, світогляду,
конкретної історичної ситуації. [6]
З точки зору А. Камю існує фундаментальна дисгармонія, яку він називає «абсурд».
У людини є прагнення до порядку, сенсу і мети в житті, але Всесвіт сам по собі байдужий
і безглуздий. Абсурд виникає з цього конфлікту людини і Всесвіту. У людей є три шляхи
вирішення цієї дилеми. Перше рішення: суїцид. Здавалося б, все досить просто: закінчити
своє життя. Камю відкидає цей вибір, як боягузливий. Друге рішення: релігійна віра. Вона
постулює існування області, яка знаходиться за межами абсурду і матиме певний сенс.
Однак Камю називає це рішення «філософським самогубством» і відмовляється від нього,
тому що воно зводиться до руйнування розуму, що прирівнюється до самогубства тіла.
Третій варіант: прийняти абсурд. Згідно Камю, це єдине реальне рішення. Людина
повинна прийняти абсурдність життя і продовжувати жити. Абсурд є однією з
найважливіших характеристик стану людини і єдиним вірним способом впоратися з цим прийняти його [2].
Термін «екзистенційний вакуум» використовується для опису стану в якому люди
скаржаться на внутрішню пустоту. Екзистенційний вакуум – це «переживання прірви».
В. Франкл виділяє три причини виникнення екзистенційного вакууму:
- на відміну від тварин, люди не запрограмовані інстинктами, які б побуджували їх
до певних дій;
- традиції і цінності не дають підказки людині, що вона має робити. Іноді люди не
знають чого вони хочуть і піддаються конформізму, роблячи те, що і інші, або
тоталітаризму, займаючись тим, чого хочуть від них інші;
- люди піддаються редукціонізму – в цьому випадку людина розглядається як
сукупність потягів, інстинктів, а не як особа здатна приймати дієві рішення [5; 7].
Аналіз наукової літератури [1; 4] дозволяє виділити такі причини виникнення
екзистенційного вакууму:
- відчуття ізольованості та самотності;
- усвідомлення смертності;
- відсутність цілей;
- усвідомлення безглуздості свого життя.
Також виділяють різні способи подолання екзистенційного вакууму. Хтось вирішує, що
безглуздо задумуватися про сенс, адже все одно не можливо отримати об'єктивну
відповідь, дехто, що основний сенс – бути щасливим зараз, а комусь вдається використати
цей досвід для розвитку та внутрішніх змін.
З. Фрейд в одному зі своїх листів писав: «Коли людина задає питання про сенс і
цінності життя – вона хвора» [5, с. 16].
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Ейнштейн примітив, що той хто відчуває, що його життя не має сенсу, не тільки
нещасний, а і навряд чи життєспроможний. А в американській психології вказують:
прагнення до сенсу володіє тим, що отримало назву «цінність для виживання». Знаходячи
і досягаючи сенсу, людина реалізує себе.
Когнітивний компонент екзистенціального вакууму характеризується відсутністю
ясних життєвих цілей, до того ж ці цілі носять скоріше миттєвий характер, не спрямовані
на довгострокову перспективу. Чи не спонукають до реальних дій. Можна позначити цю
особливість як безплановість, установку жити тільки сьогоднішнім днем. «Як результат життєва програма або відсутня, або є аморфною і нереалістичною. Життєва перспектива
особистості різко скорочується» [3, с. 10].
Звужується також і спектр життєвих цілей. «Життя без сенсу – це життя в першу
чергу ізольоване, позбавлене значущих зв'язків, не пов'язане з життям інших людей, з
соціальними групами, з людством; в ньому відсутні перспективи за межами актуального
«тут і тепер» [4, с. 72].
Для дослідження проявів екзистенційного вакууму нами була використана
методика «Духовна криза» розроблена Восковскою (Шутовою) Л.В. (спільно з Ляшук
А.В.). В дослідженні брали участь 35 респондентів віком від 13 до 16 років. Із них: 16 осіб
чоловічої статті та 19 жіночої.
Нами були отриманні такі результати:
 Відсутність екзистенційного вакууму. Людина повністю задоволена своїм життям і
не прагне досягти вершин духовного розвитку – 0%.
 Стан при якому людина бачить безглуздість життя, але в той же час прагне
позбутися цього відчуття і знайти свій сенс – 34 опитуваних, тобто 97%. Серед них можна
виділити такі категорії:
o Ті хто в даний період часу переживають емоційний шок, або розчарування – 12
респондентів, що становить 34%.
o Зниження проявів екзистенційного вакууму, що вказує на духовний розвиток,
людина по-новому починає дивитися на життя, з’являться ціль та сенс – 10 опитуваних –
28%.
o Посилення проявів екзистенційного вакууму, що свідчить про незадоволення
життям та прагненням вийти на новий рівень життя – 8 осіб, що складає 23%.
o Періодичне входження в екзистенційну кризу – 4 респонденти – 12%.
 Глибока духовна криза, пов’язана з втратою сенсу життя, депресією, почуттям
провини – 1 респондент, що становить 3%.
Відповідаючи на питання «що для вас є сенсом життя?», респонденти дали такі
відповіді:
 сім’я;
 продовження роду;
 освіта та робота;
 подорожі;
 заняття улюбленою справою;
 досягнення цілей;
 саморозвиток та самовдосконалення;
 стати хорошою людиною;
 принести добро в світ;
 залишити після себе слід;
 виповнення своєї місії;
 отримання задоволення від кожного дня;
 кохання;
 також були ті, хто вказали що ще не знайшли свій сенс життя.
Останні також озвучили таке бачення смерті:
- Смерть – це коли ти не бачиш сенс життя і ти нікому не потрібен.
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- Смерть – це просвітлення.
І це вказує на те, що сенс вкрай потрібен для повноцінного життя.
Сам по собі пошук сенсу життя не є патологією. Молоді люди не завжди
приймають те, що в житті обов’язково повинен бути сенс, але осмілюються задумуватися
про це. Нема чого соромитись екзистенційного відчаю, адже це не емоційний розлад, а
людське досягнення. Але коли людина задає собі питання про сенс життя, вона повинна
працювати над собою та набратися терпіння, щоб дочекатися, коли сенс виникне в її
свідомості.
Таким чином, незважаючи на те, що переживання екзистенційного вакууму є
досить серйозним випробуванням для людини, для її уявлень про себе і про світ, для
системи цінностей і принципів, він несе в собі і можливість позитивних змін. Серед них
можна назвати зміни в системі цінностей, прийняття життя як цінності, визнання свободи
вибору, уважність і чутливість до інших, відкритість у стосунках, відчуття цінності
справжніх переживань і часу, часткові відповіді на питання про сенс життя і велика
потреба в знаходженні сенсу.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Наталя Абдула
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В. К.
Сучасний період розвитку суспільства характеризується змінами, які зачіпають всі
сфери людського життя. У процесі соціально-економічних перетворень виникають
проблеми, що вимагають нових підходів до вирішення більш складних завдань. Зростає
потреба суспільства в людях, які мають не тільки міцні та глибокі знання, але і здатні
самостійно, нетрадиційно, творчо вирішувати існуючі проблеми.
Соціальне замовлення суспільства орієнтує вітчизняну педагогіку і шкільну
практику на формування творчої особистості, розвиток творчих здібностей учнів. У
зв'язку з цим виникає проблема переоцінки традиційного розуміння вчення як процесу
відтворення і засвоєння минулого досвіду.
У роботах багатьох педагогів і психологів (P. M. Грановська, Ю. С. Крижанськая,
І. Я. Лернер, Т. Д. Марцінковська, A. M. Матюшкін та ін) зазначається, що в існуючій
сьогодні системі освіти недостатньо приділяється увага цілого пласту людського досвіду досвіду творчої діяльності. Дослідження показують, що традиційний процес навчання
наповнений переважно репродуктивною діяльністю учнів, розрахованою на
запам'ятовування і відтворення отриманої інформації [15, с. 32].
Особливо негативно така тенденція в освіті відбивається на дітях молодшого
шкільного віку, на створення у них стійкої мотивації, спрямованості до навчання. Таким
чином, можна втратити майбутнього творця, адже таке навчання, формує швидше
споживача, безпорадного у творчому плані, зіткнувшись з новими умовами або
обставинами, він виявляється недієздатною.
Вихід із ситуації ми бачимо у створенні в школі такої системи освіти, яка сприяла б
вихованню кожного учня як суб’єкта власного життя, людини, здатної до самостійної
творчої діяльності.
Розроблені спеціальні комплексні програми для навчання обдарованих дітей, в
яких розвиток всіх граней творчості забезпечується в єдності з інтелектуальним і
особистісним у цілому розвитком дітей, їх індивідуальними потребами. Разом з тим
загальновідомо, що у звичайних школах обдаровані діти становлять не більше одногодвох відсотків від загального числа учнів.
Існує також педагогічний досвід різних інноваційних закладів: авторська школа
С. А. Караковского, школа-комплекс самовизначення особистості (Е. А. Ямбург) та ін.
Цей досвід особливо проявив відмінності педагогічного процесу, на які акцентувалась
увага при традиційному навчанні і вихованні, зокрема [11, с. 58]:
− недоцільність (а в деяких випадках неможливість) диференціації за рівнем
фізичного та інтелектуального розвитку в 6-7-річному віці і як наслідок – необхідність
навчання в одному класі дітей різного рівня розвитку і обдарованості;
− різний рівень адаптації до колективу однолітків, пов’язаний з особливістю
дошкільного виховання;
− більш помітний вплив на навчально-виховний процес школи батьківського
колективу (як позитивний, так і негативний) та ін.
Всі ці обставини підштовхнули нас до ідеї, що і в звичайній обстановці шкільного
навчання вчитель повинен створити умови, що стимулюють розвиток творчих здібностей
учня, коли функція знань і вмінь, засвоєних в готовому вигляді полягає в тому, що вони є
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не кінцевою метою навчання, а інструментом, засобом, полем для творчої діяльності
кожної людини.
Особливої уваги потребує вирішення даної проблеми в початкових класах, у яких
закладаються основи навчальної діяльності та загального розвитку школярів.
Ми звернулися до теоретичних і практичних досліджень питання розвитку творчих
здібностей молодших школярів.
Наука накопичила значний досвід дослідження з теорії творчості – М. С. Гафітулін,
Д. І. Кірнос, А. М. Матюшкін, Я. А. Пономарьов, Л. Н. Столович та інші [15, с. 27].
Ідеї практичної психології та діагностики творчості викладені в роботах як
вітчизняних вчених-Л. С. Виготського, P. M. Грановської, Ю. С. Крижанської,
Н.Б. Шумакової так і зарубіжних дослідників – Е. Берна, А. Ньюела, Дж. Роджерса,
П. Торренса [4, с. 17] .
Великий педагогічний досвід А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинського, К. Д.
Ушинського, а також сучасних педагогів – Ш. А. Амонашвілі, В. П. Волкова, Е. І. Ільїна,
С. М. Лисенкової, В. Ф. Шаталова, М. П. Щетиніна -довів необхідність творчого підходу
до роботи самого вчителя для успішного розвитку творчих якостей у дітей.
Багато боку формування творчої особистості, не тільки дитини, але і вчителі стали
предметом спеціальних педагогічних досліджень. (Наприклад, дослідження Г. Г.
Горелової, н. А. М. Яковлєвої та ін.).
Педагогічні умови ефективного розвитку творчих здібностей учнів початкових
класів
Аналізуючи соціальний досвід, який школа передає підростаючим поколінням,
дидакти виділили в ньому серед інших спільних елементів досвід творчої, пошукової
діяльності з вирішення нових проблем. Це означає, що у кожен навчальний предмет слід
включати завдання, при виконанні яких учні засвоюють досвід творчої діяльності людей.
В системі розвиваючого навчання Д. Б. Ельконіна [8, с. 112], В. В. Давидова цьому
питанню приділяється особлива увага. В. В. Давидов пише: «Досвід творчої діяльності має
бути не одним з першоосновних елементів сукупного соціального досвіду, а основним і
головним елементом, на який можуть спиратися інші його елементи ( до них відносяться
ще знання, вміння та відносини людини до світу)» [7, с. 87].
Що ж стосується традиційної системи освіти, то великі можливості для організації
творчої діяльності дає принцип варіативності, завдяки якому педагогічні колективи
навчальних закладів вибирають і конструюють педагогічний процес за будь-якої моделі,
включаючи авторські. В цьому напрямку і йде прогрес освіти: розробка різних варіантів
його змісту, використання можливостей сучасної дидактики у підвищенні ефективності
освітніх структур. Наука шукає нові методологічні підходи організації навчального
процесу. Причому під методологічним підходом розуміється сукупність принципів, які
визначають спільну мету і стратегію відповідної діяльності, незалежно від того, чи є вона
теоретичною або практичною.
Проблема розвитку особистості в освіті вирішується з позицій системноструктурного, програмно-цільового, комплексного, оптимізаційного, технологічного та
інших підходів. Кожен з цих підходів має свої позитивні сторони:
− розгляд якісного стану педагогічних явищ і облік всіх факторів, що впливають на
ці явища (системний підхід);
− рішення задач комплексного планування і управління педагогічними явищами;
взаємозалежність глобальних, стратегічних, тактичних і оперативних цілей освіти
(програмно-цільовий підхід);
− єдність навчання, виховання і розвитку; взаємозв'язаний вплив на інтелектуальну,
емоційну, вольову і дієво-практичну сфери особистості (комплексний підхід);
− вибір, обґрунтування і реалізація системи заходів, порівняльна оцінка можливих
рішень (альтернатив) і вибір найкращого з них (оптимізаційний);
− постановка цілей та їх максимальне уточнення, струнка орієнтація всього ходу
навчання на навчальні цілі;
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− орієнтація цілей, а разом з ними і всього ходу навчання на гарантоване
досягнення поставлених цілей; заключна оцінка результатів (технологічний підхід) [11,
с. 67].
Виготський Л. С. у своїх працях стверджує, що основою будь-якої творчої
діяльності є досвід. Для цього батькам, педагогам молодших класів варто всіляко
заохочувати дитину в його самостійному пізнанні навколишнього світу, зрозуміло, під
чуйним ненав'язливим керівництвом. Як зазначає сам Л. С. Вигодський, на педагогах
лежить відповідальність за розвиток творчих здібностей молодших школярів, вони
повинні стимулювати розвиток творчих здібностей, направляти розвиток в потрібну
сторону, а також створювати середовище, що вимагає творчих здібностей, але при цьому
надає можливості для їх прояви [4, с. 33].
Творчі здібності необхідно розвивати, надаючи повну свободу дій, не наполягаючи
на обов'язковості їх прояви. Творчий підхід до вирішення тієї чи іншої задачі повинен
заохочуватися і всіляко підтримуватися. Як зазначає сам Л. С. Виготський, важливо
спрямувати педагогічну роботу на розвиток уяви молодших школярів, так як ця якість
буде необхідним у подальшому розвитку особистості дитини і його активної соціалізації в
суспільстві [4, с. 34].
Академік Л. В. Занков також віддавав не останнє місце творчості в освітній
програмі для молодших школярів. В своїх роботах він стверджував, що необхідно навчати
молодших школярів музики, образотворчого мистецтва, літературного читання і всіляко
розвивати і заохочувати їх творчі здібності. При цьому необхідно наштовхувати дітей на
самостійний пошук інформації, створювати позитивний емоційний і творчий настрій на
уроках, а також за допомогою мистецтва викладати такі предмети, які, здавалося б, не
мають нічого спільного з творчістю, наприклад, математику. Це можливо за допомогою
спеціальних підручників і дидактичних матеріалів, у яких можна малювати, самому
вигадувати завдання з улюбленими героями молодших школярів, приводити відповідь на
запитання задачі за допомогою розфарбовування предметів або їх зображення. Дитина
молодшого шкільного віку отримує знання, але при цьому набуває навички самостійного
мислення, творчого сприйняття навколишніх предметів, а також розвиває свої творчі
здібності. Психологи і педагоги повинні навчити молодших школярів критичного,
творчого мислення, самостійності [9, с. 254].
Проблему розвитку творчих здібностей молодших школярів розглядали не лише
вітчизняні, а й зарубіжні вчені, зокрема Д. Резнуллі та Х. Пассов.
Д. Резнулли у своїх працях розвиває думку про те, що навчальна програма
молодших школярів повинна містити всі аспекти для того, щоб розвивати творчі здібності
учнів. Зокрема враховувати потреби і бажання кожної дитини окремо, орієнтуватися на
індивідуальні здібності молодших школярів, а також не обмежувати їх потреба в більш
детальному вивченні того чи іншого цікавить питання [13, с. 173].
Американський учений Г. Пасів, розробив ні одну навчальну програму, особливу
увагу приділяв здібностей дітей до творчості та творчого мислення, а також передбачав
розвиток творчих здібностей молодших школярів завдяки шкільній програмі. Необхідно
заохочувати всіляке прояв творчості у будь-якому предметі, а також прагнення до
пізнання нового, ініціативу і самостійне мислення [13, с. 180].
Творчі здібності молодших школярів відрізняються від творчих здібностей
старших школярів і дорослих людей. Для молодших школярів творчість є частиною
створення особистості, розвитку естетичних понять і сприйняття, а також засобом
самовираження.
Творчість визначає характер дітей, розвиває в них самостійність, захопленість
улюбленою справою. В результаті творчої діяльності розвивається швидкість реакції,
винахідливість, оригінальність мислення.
При цьому, правда, молодші школярі у своїй творчій діяльності нерідко керуються
вже прочитаним в книгах, побаченим у фільмах або в житті – як роблять їхні батьки та
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однолітки, тому педагогам і батькам необхідно бути прикладом творчої поведінки для
своїх учнів і дітей молодшого шкільного віку.
Вибір дітьми молодшого шкільного віку певних життєвих явищ, персонажів, ліній
поведінки відбивається в їх творчій діяльності, тому, проаналізувавши відображення в
малюнках, у словесному або танцювальному творчості, можна судити про психологічний і
творчий розвиток молодшого школяра.
Вчені А. Г. Гогоберідзе і В. А. Деркунська відзначають, що творчі здібності
дозволяють дитині відкривати самого себе, нове в собі. Результати застосування творчих
здібностей вони вважали результатами вираження внутрішнього світу молодшого
школяра, його цінностей. Таким чином, дитина відкриває свій внутрішній світ оточуючим
[5, с. 120].
Як стверджує Е. І. Миколаєва, прояв творчих здібностей залежить від
індивідуальних якостей учнів, а також своєрідності діяльності, в якій можна проявити
творчі здібності [16, с. 46]. Н.А. Ветлугіна і Т. Р. Козакова стверджували, що творчість і
творчі здібності повинні розвиватися вільно, але під розумним, чуйним керівництвом
педагогів і батьків. Творчі здібності молодших школярів мають і можуть розвиватися
тільки у вільній атмосфері, без примусу, на принципах інтересу і самостійності дитини.
При цьому для молодшого шкільного віку крім суб'єктивної сторони творчої діяльності,
що виявляється у вигляді пізнання властивостей і відносин в предметному світі,
процесуальної або сюжетно-рольової гри, продуктивних видів діяльності, таких як
малювання, конструювання, характерна самостійна постановка дитиною пізнавальних і
дослідницьких завдань, формулювання гіпотез, самостійний пошук їх вирішення [1, с. 68].
Вчені А. Н. Лука, В. Т. Кудрявцев, В. Синельніков та інші виділяють найбільш
значущі творчі здібності, властиві, в тому числі, і молодшим школярам:
− творча уява;
− здатність бачити ціле раніше приватного;
− здатність застосувати набуті раніше навички в нових умовах;
− гнучкість мислення;
− здатність образного бачення загальної тенденції або закономірності
розвитку цілісного об'єкта, до того, як людина має про неї чітке поняття і може вписати її
в систему суворих логічних категорій;
− здатність включати знову сприйняті відомості у вже наявні системи знань;
− здатність самостійного вибору альтернативи;
− здатність до генерування ідей [12, с. 92].
Однак творчі здібності розвиваються тільки в рамках діяльності дітей, тому
необхідно заохочувати участь молодших школярів в різних творчих колективах або будьякий інший діяльності, пов’язаної з творчістю.
Проте, в сучасних навчальних закладах, зокрема в школах, не завжди враховують
індивідуальні здібності кожного учня, а програма навчання розраховується на «середнього
учня», тому творчі здібності деяких молодших школярів просто не розвиваються.
Існує безліч програм, розрахованих на розвиток дітей з труднощами в навчанні або
з відхиленнями в розумовому розвитку, але практично немає впроваджених програм,
розрахованих і розвиваючих творчо розвинених, обдарованих дітей, які володіють
високим рівнем розвитку творчих здібностей.
Все навчання повинно будуватися на основі врахування індивідуальних здібностей,
особистісних особливостей кожної дитини, а також розвивати творче мислення молодших
школярів, тим самим готуючи їх до подальшого прийняття самостійних рішень в
підлітковому та дорослому житті.
Дослідження психологів і педагогів показують, що при відсутності програм для
індивідуального розвитку молодших школярів, творчі здібності можуть не розвиватися чи
взагалі загубитися із-за неправильного підходу до розвитку особистості дитини. У
підсумку, це може призвести до проблем в соціалізації дитини, а також відсутності
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власної думки. Талановиту, творчу особистість необхідно розвивати і підтримувати у
всьому.
Досвід зарубіжних досліджень і практика раннього виявлення обдарованості дітей
та учнів свідчать про необхідність створення спеціальної державної програми, що
забезпечує інтенсивний розвиток досліджень і використання накопиченого практичного
досвіду виявлення обдарованих і талановитих молодших школярів та розвитку їх творчих
здібностей [13, с. 57].
У підсумку можна зробити висновок, що розвиток творчих здібностей молодших
школярів — важливий аспект педагогічної діяльності і виховання дітей цього віку. Вони
повинні стати активними, самостійними, вміти приймати рішення, творчо підходити до
вирішення проблем, що необхідно для подальшої успішної соціалізації в суспільстві.
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Доктрина дозвілля на нинішньому етапі її піднесення характеризується
міждисциплінарністю, посилається на дані багатьох наук: психології, педагогіки,
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Але, з другої половини ХХ ст.. дозвілля відокремлюється як самостійна площина
знання, що вивчає значення вільного пори в житті людини, його змістове наповнення,
розвиток людини на дозвіллі. В Україні усталеним є поняття «культурно-дозвіллєва», що
вказує на використання персоною свого вільного часу для розвитку своїх творчих
здібностей, культури, вмінь та навичок. Натомість в зарубіжних країнах «культурнодозвіллєва сфера» нажила інших назв: «індустрія дозвілля», «дозвіллєво-рекреаційна»
(США, Великобританія), «арена вільного часу» (Німеччина), «анімація» (Італія,
Туреччина, Франція). Такі найменування утвердилися не випадково – вони історично
зумовлені і залежать від соціальної, політичної, культурної, економічної політики
конкретної країни [4].
У вітчизняних і зарубіжних енциклопедіях І довідниках дозвілля визначається як
«Вільний, пустий час, продозвілля, звільненість від дій»; Вільний від ігри годину на
дозвілля, вільний від направи »; «Частина позаробочого часу, що залишається у людини
після виконання необхідних невиробничих обов`язків пересування на роботу і з ігри,
сновиддя , прийняття їжі, інших видів побутового самообслуговування». Зарубіжними
начитаними вважається, що дозвілля, як науковий термін пройтися від латинського
словеси «licere», що у перекладі означає «бути задоволеним», французького слова «loisir»
– «вільний доба » та англійського словеси «leisure» – «роздолля вибору дій».
Зважаючи на множинність минулий різноманітність класифікацій дозвілля,
загальноприйнятою вважається класифікація дозвілля за такими особливостями :
- типом активності (пасивне ота активне дозвілля);
- періодичністю (повсякденне , щотижневе, відпускне, святкове);
- тривалістю (недовгочасне , довготривале, епізодичне);
- напрямами діяльності (творче, рекреаційне, розвинене, спортивне, декоративнопрактичне , туристичне) [2].
Дозвілля має свої обсяги та структурне наповнення. Так, у зарубіжних країнах
визнається правомірність та незалежність різноманітних підходів, термінологій,
концепцій, оцінок дозвілля як соціокультурного явища. В різних країнах «дозвіллєвий
фронт» має свої назви: «індустрія дозвілля», «дозвіллєво-рекреаційна царина ». Такі назви
історично зумовлені і залежать від соціальної, політичної, культурної, економічної
політики конкретної країни [4].
В контексті загальної характеристики дозвілля класифікується як складова
нетривалого простору, що передбачає розподіл часу людини на робочий ота неробочий ;
як окремий вид діяльності, що передбачає сприйняття дозвілля як діяльності (творчої,
конструктивної або ж безцільної ота асоціальної); як психологічний стан людини, що
розглядається як емоційне сприйняття людиною дозвіллєвих занять, як концепція
цілісного фасону життя, що полягає у тому, що всі ниви людського життя мають
дозвіллєвий потенціал. Дозвілля характеризується специфічними прикметами,
пріоритетними серед котрий-небудь необхідно охрестити такі: свободу вибору дозвіллєвої
діяльності, волю від обов’язків; добровільність участі в дозвіллєвій діяльності; бажання
отримати радість минулий задоволення; самодостатність минулий самоцінність;
компенсаційність дозвілля [1].
Дозвілля дитини, це, взагалі окрема ланка суцільної політики нашої держави, і
враховуючи, що напрямки політики різко змістилися з пропагандою раннього дитинства
все частіше на основі визнання універсальних прав дітей молодшого віку.
Конвенція ООН про права дитини (КООНПР, 1989) вимагає, щоб всі діти, мали
власні права на дозвілля , яких слід дотримуватися всьому світу. При цьому, він
встановлює новий вид універсального стандарту.
КООНПР чотири «загальні принципи» особливо важливі для попередніх дискусій:
право на виживання і розвиток; для недопущення дискримінації; поваги поглядів і
почуттів; і «найкращі інтереси дитини» в якості первинного розгляду (Статті 6,2,12 і 3, см
Зауваження загального порядку 7). У той час як міжнародна пропаганда мала в минулому
належало на силу наукових доказів для дітей молодшого віку універсального характеру,
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потреб і розвитку, сила КООНПРА спирається на політичний консенсус. Це важлива
відмінність. У той час як більш ранні секції розглянули перспективи в ранньому
дитинстві, які мають своє коріння в теорії і досліджень, що охоплюють біологічні та
соціальні науки, права людини спирається на абсолютно різні етичні та правові засади, які
повідомляють стільки, скільки бути поінформованим дослідженнями.
Значення КООНПР раннього дитинства політики полягає в тому, що вона була
ратифікована, або приєдналися до нього, 192 держав (тільки Сомалі ще не ратифікували
його). Є також істотні механізми міжнародної відповідальності. Національні уряди (
«держави-учасниці») регулярні доповіді в Комітет ООН з прав дитини про прогрес у
здійсненні КПР ООН. Але вплив КООНПРА, можливо, навіть більш поширеним, так як
принципи основних прав дітей поступово впроваджені в політиці і практиці все, хто
працює з і від імені дітей молодшого віку [4].
Реалізація прав також тягне за собою фундаментальні зміни в образі дитини в
суспільстві. Уряду, політики і фахівці дитини успадковують спадщину дискурсів
дитинства, які лежали в основі розробки політики в різний час і відповідно до зміни
соціально-економічних умов і політичних пріоритетів (Hendrick, 2003; Партон, 2006).
Наприклад, розробка політики в Великобританії - дуже промислово розвинених і
урбанізований західної демократії - була сильно формується перспективи забезпечення
вкорінених в філантропічної і благодійної діяльності, заснованої на дискурсів навколо
дітей (і їх сімей) «потреби» (Вудхед 1990/1997) і бажаних «результатів» з точки зору
здоров'я, розвитку і освіти [4].. Після вельми критичного доповіді в короткі приїзди
захисту дітей, британський уряд приступило до кардинального реформування дитячих
послуг, під заголовком «Кожна дитина питання», в тому числі основних законодавчих
актів,
(Закон
Дітей
2004).
Як
повідомляє
офіційний
сайт
пояснює
(www.everychildmatters.gov.uk):
«Мета уряду для кожної дитини, незалежно від їх походження або їх обставини,
щоб мати підтримку, вони повинні:
*
Бути здоровим
*
Залишатися в безпеці
*
Насолоджуйтесь і досягнення
*
Зробити позитивний внесок
*
Забезпечення економічного добробуту
Дозвілля стає величезним резервом для повного особистого розвитку дитини.
Теорія та практика йдуть від навчання до вільного часу до навчання в режимі вільного
часу. Ця культурна тенденція вимагає більш повного інтеграції догляду за доглядом як
конкретної навчально-тренувальної практики та частини системи навчання протягом
усього життя. Так, спорт не тільки розвиває специфічні здібності дітей, але також впливає
на їх загальний особистісний розвиток, формуючи навички для самоконтролю та спільної
роботи. Спортивна активність і фізична активність є необхідними для перетворення
дитячої агресивності [1]. На цьому етапі необхідно:
1. Збільшити кількість дітей, які практикують фізичні вправи, спортивний та
соціальний туризм;
2. Підтримувати діяльність спортивних організацій у галузі спорту для всіх,
туризму та пов'язаних з нею заходів на місцевому, регіональному та національному
рівнях;
3. Підтримати будівництво шкільних спортивних клубів для вдосконалення
позашкільної та позашкільної спортивної діяльності [1].
II. Принципи дозвіллєвої діяльності:
1. Законність;
2. Партнерство;
3. Перспектива та стійкість;
4. Доступність;
5. Ресурсне забезпечення.
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Суть дитячого дозвілля. В районних громадах та в дитячих клубах, дошкільних
центрах, клубі та кругових формах мистецтва пропонується багато культурних заходів
[1].:
- групи автентичного фольклору України;
- дитяча вокальна група;
- дитяча етнографічна формація;
- група міських пісень;
- змішаний хор для національних пісень;
- група українських пісень;
- літературний клуб «Слово»;
- музичні школи;
- школа образотворчого мистецтва.
Керівники цих дозвіллєвих центрів зберіга4ють та розвивають культурну традицію селищ
та міст України, пропагують його на національних та міжнародних конкурсах і
фестивалях як вдома, так і за кордоном.
1 . Загадарчук Г. Соціально-педагогічні проблеми удосконалення культурно-дозвіллєвої
діяльності в закладах культури України / Г. Загадарчук // Українська культура. – 1998. – № 6.
2 . Паак О. Формування творчої особистості учнів у процесі групової ігри / О. Паак // Рідна
школа. – 2000. – № 6.
3 . Педагогика и психология игры: Межвузовский сб. науч. тр. – Новосибирск, 1980.
4 . Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник / І.В. Петрова. – К.: Кондор, 2005.
– 408 с.
ДИДАКТИЧНА ГРА
ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ
Тетяна Борщова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
Дидактична гра – спосіб виховання ...
... для емоційного зростання і дозрівання людини

Новонароджений є крихким і надзвичайно вразливим. Він живе з інстинктами їжі,
тепла і сну. Його найважливіший контакт з мамою. Це їжа, тепло і безпеку в
невизначеному світі. Минають місяці – один або два; дитина голодує, його очі стають
ясними, настає перший / інстинктивний порив контакту зі світом. Невелике рух очей,
перші посмішки, призначені для мами і всіх близьких навколо нього. Посмішка важлива
при контакті з людиною, але дитина особливо важливий.
Це його ініціація спілкуватися зі світом і реакція обманюють або інших його
сімейних голосів. З посмішкою він вітає всіх, хто нахилився над своєю ліжком. Потім він
починає реагувати з ударом, відступаючи.
Поступово протягом місяців він починає реагувати на більшу кількість зовнішніх
стимулів і робить більше рухів. І з повзання і кроком стебла, вивчення світу стає для нього
пригодою і випробуванням терпіння батьків. Все цікаво – від його власних іграшок, через
гудзики телевізора, пральної машини до горщиків і каструль, тарілок і всього посуду [1].
Маленькі цікавості схожі на «термінатор» для інтер’єру будинку. Вони починають
дізнаватися різні теми, не тільки торкаючись їх як щось нове, але і те, що вони слухають.
Дидактично грають з ними і вчаться. Тому вони починають пізнавати предметний світ.
Звичайно, вони також спілкуються з батьками і братами і сестрами, якщо вони є; з усіма
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родичами. Це подвійне спілкування і навчання. Тому що всі вони показують маленькій
людині, як використовувати об’єкти, але вони також пояснюють усно.
Арсенал слів зростає. Словник дитини і його досвід з речами поступово
розвиваються, розвивають його спритність. Дидактична гра є основним інструментом
контакту дитини з миром – неживим і анімованим – і служить для самовираження.
Дидактична гра , навіть якщо вона не пов'язана з використанням об'єктів, є способом для
дитини, щоб вчитися адекватно спілкуватися з однолітками і дорослими, допоможе йому в
спільній роботі, відповідальності за свої дії і адекватних відносинах в сім’ї, дружній,
соціальної, професійної середовищі.
Дидактична гра також спосіб втілити дитини в різні образи – наприклад, початкове
вивчення тварин і звуки, які вони вимовляють, імітуючи їх: «Як собака, кошеня, ведмідь,
як вони рухаються?», дидактична гра є зображення казок, сцен з дитячого саду, п'єси
матерів і батьків. Дитина вивчає різні ролі в житті, хоча імітує і спостерігає тільки
контури – дівчатка грають з ляльками, одягають їх, заточують, змушують їх їсти, спати,
хлопчики «входять» в якості батька [1].
Можна зігра ти різні професії – вихователя, перукаря, лікаря, пожежного,
поліцейського і т. Д. І коли дитина починає вчитися тільки митися, одягатися, вона сама
також може стати грою. Кожна діяльність і будь-які знання, які вчать діти, можуть
прорватися через гру. Все поглинається набагато швидше і постійно запам'ятовується - не
тільки говорити про речі в житті, але і проявляти себе.
Через гру дитина багато дізнається про міжособистісні відносини і отримує свій
власний досвід. Розвиває спонтанність – дидактична гра викликає спонтанні реакції,
набуває емоційно-соціальні та особисті навички та звички – як вона сприймає себе, як
вона реагує на інших; адекватніо – визнати свої почуття і те, що вони повинні, і висловити
їх належним чином. Дидактична гра – відмінний спосіб спілкуватися з людьми [2].
Один з них перевіряє, наскільки добре його здатність спілкуватися і наскільки він
вписується в співтовариство. Дидактична гра є універсальним засобом спілкування для
всіх вікових груп. Дидактична гра – це спосіб для людини розслабитися і зменшити
напругу всередині себе. І якщо він не може, він вчить його розслабитися і бути собою.
Можливість показати різні риси характеру, навички, які в повному обсязі виражені в
інших сферах.
Дидактична гра усуває деякі заборони. Випадкова атмосфера змушує людину
поводитися природно. Існують різні ігри – тихі, галасливі, швидкі думки або концерти; з
фізичним напругою і таким чином звільнити, розблокувати емоційні «скупчення» і
розумове навантаження, які часом є обурливими. Тому ми б сказали, що дидактична гра –
це універсальний засіб для повсякденного стресу і більш стресових ситуацій, спосіб
виразити себе і виховувати наших дітей.
Педагогіка та дидактика вже давно підкреслюють роль гри у сфері освіти та освіти.
Це розуміння засноване на тому, що освіта і виховання люди в значній мірі схильні до в
дитинстві і юності, вік, в якому дидактична гра настільки притаманні. Тому дидактична
гра має методологічні вимоги, які повинен застосовуватися в якості підготовки дитини на
початковому етапі навчання.
Мета нашого дослідження полягає в поданні ситуацій, пов'язаних з використанням
ігор та ігрових елементів в навчанні розумових здібностей. Відразу слід зазначити, що ми
говоримо не до кожної гри і педагогічної цілеспрямованої гри в роботі викладачів. Чи
можуть діти приймати цю гру спонтанно та впевнено, щоб вони включили це в серйозне
мислення? [3]
Ми думаємо, що вони можуть. І вони роблять це тому, що властиві їм вік яскравої
уяви допомагає їм поєднати розважальний дух ігор в спробі знайти правильну відповідь
на завдання. Це правда, що дидактична гра приносить легкість в навчанні, без великих
зусиль, щоб дізнатися, що не знає. У дитячому світі, здається, що ці дві речі є
накопичувальними, завдяки спонтанності, уяві і цікавості підкладки малого студента на
майстерності вихователя, навчаючи його, щоб зберегти дитина в ньому.
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Ключ до вирішення цієї проблеми вбудований у книжки та підручники. Книга
стимулює мислення, провокуючи «гейм плей» з вивченим словом. Щоб включити більше
з його першим контактом з праймером дитиною любити свій перший підручник,
прийнятий, щоб зробити його ритуалом, що служить в якості подарунка на свято в
перший день, при підготовці к школі. Цей момент також дє идактична гра, тому що кожен
ритуал містить гру в собі. З огляду на цю вимогу, як листи, так і перший письмовий
документ засновані на тому ж принципі. Коли вони дізнаються елементи букв, – з тими ж
прикрасами гармонійно поєднуються лінії, які повинні звикнути до друку дитячої руки.
Забарюючи їхній фон, дитина підтверджує візуальне сприйняття цих елементів та листів.
І це стане грою, крім того, що весело, це походить від давніх часів, коли люди з
орнаментом прикрашали вироби, створені своїми руками. Тож наш оригінал знову
повертає нас до традиції. Далі ми можемо створити поняття складів та звуків у слові. Саме
тут Дому Слова допомагає їй – її модель. Якщо дорослий це проста схема, дитині привід
припустити, що слово це місце проживання персонажів. Будинок Слова живий, з нього
виходять різні голоси, як і кожне буква має власний звук. Перша модель – це «Будинок
слова» показаний дітям зі словом «мама». Отже, складність мови приносять до сприйняття
дітей тим, що є близьким і дорогим для нього. Дитина знає, що такого будинку не існує.
Вона знає, що вона є
«У двох словах», але з її фантазією вона приймає її із задоволенням і розумінням.
Учитель, однак, відомо, що це шлях дитини до абстрактного мислення, які поглинають
будь-яку мову. Візуалізація веселощів та цікавих має супроводжувати його поглинання.
Пошук подібних слів – хороша дидактична гра дитячої уяви [3].
Наприклад, ми запитуємо, що означає бути «Сумним»? Калина швидко
здогадується, що це «останні сили». Імпульс цього відкриття також пройшов через уми
інших дітей. Це розважальні методики, за допомогою яких ми ведемо дітей до розуміння
того, що на мові ми можемо служити багатьом варіантам мовлення. Фактично ми
здійснюємо заняття з пошуку синонімів, не вводячи цей термін до дітей. Першим класом
теоретичних знань є вчитель. Він знає, що при вивченні мови на етапі початкового
написання та читання знання повинні пройти через емоцію та фантазію дитини. Ще дуже
рано для наукових термінів, на цьому етапі для дітей мова є широким полем для красивої
гри з мовою.
Не мала частина наших читань – це вірші. Ми перевірили, яку імпровізацію ми
можемо використати з рифмою. Ми попросили дітей знайти ті ж склади в кінці рядків.
Вони, звичайно, завдають шкоди їм, но вони знайшли їх. Я сказав їм, що поети знали
таємницю віршів. Тому вони роблять вірші красивими, а їх діти легко запам’ятовуються.
Діти намагаються шукати рифи та голосно казати: «Тут є рима, це вірш». «Так, і це
відрізняє вірші від казок», – кажу я. Розуміючи цю різницю, діти більш вправні у вірші та
казці. Тому що розуміти означає любити, особливо коли ти є дитиною.
Ще одна цікава дидактична гра в українській мові та літературі – сказати «Що
сталося далі?» Після прочитання короткого читання. У свідомості дитини є різні
пропозиції. Це веселе вчення задано на сторінках вірша як завдання. Коли я думаю про те,
що може трапитися далі, дитина спонтанно стає поштовхом до думки автора. Такі цікаві
дослідницькі імпульси приносить дидактична грамотність [4].
Таким чином, з їхніми фантазіями діти можуть дарувати життя, приправляють
словами миші, коней, птахів, ведмедів, це веселий досвід, щоб зробити сцену, вступаючи в
діалог з крокодилом і вимовляючи його слова про те, що сталося на річці Ніл про те, що
сталося в зоопарку. Це називається театром. Діти шукають і люблять ці перетворення.
Цікаво расказати про героїв своїх персонажів. Це дуже хороша перспектива в наступних
роках в початковій школі, де дидактична гра буде продовжувати створювати культуру
дидактична грамотності, але з незмінним духом дитинства.
1. Жуковская Р.И. Игры как средство воспитания детей / Р. И. Жуковская // Сов. педагогика.
– 1956. – № 5.
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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Олена Булгару
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В. К.
Проблема гармонізації взаємин статей є сьогодні надзвичайно важливою у всьому
світі. Це обумовлено кардинальними змінами, що відбуваються в різних сферах сучасного
суспільства, що супроводжуються втратою ціннісного ставлення до чоловіка і жінку, все
більш частим проявом агресії замість любові, підміною сили – брутальністю і хамством,
скромності – безсоромністю і розбещеністю, впровадженням ринкової «психології» в
сферу взаємин чоловіка і жінки, яка збільшує дисгармонію у взаєминах статей
підростаючого покоління [3, c. 98].
Аналіз наукових досліджень і сучасної соціокультурної ситуації свідчить про те,
що вивчається нами проблема є як соціальною, так і індивідуальною. Молоді люди з-за
недостатньо розвинених в них якостей мужності (маскулінності) відчувають труднощі під
час служби в армії, при вступі в шлюб виявляються нездатними виконувати елементарну
чоловічу роботу в будинку, нести відповідальність за сім’ю та виховання дітей;
представниці жіночої статі у зв’язку з недостатньо розвиненими у них якостями
жіночності (феменінності) не володіють умінням підтримувати тепло сімейного вогнища,
створювати позитивний емоційний настрій у родині, раціонально і вміло організовувати
домашнє господарство, не породжуючи сімейні конфлікти. Невміння подружжя будувати
взаємини в родині приводить до зростання розлучень, зниження рівня народжуваності,
збільшення числа ще не розпалися, але нестійких шлюбів.
Проблема виховання культури взаємин молодших школярів (гендерний аспект) як
соціальна проблема зачіпає тендерні стереотипи, пред’являє вимоги до соціального
статусу маскулінності/феменінності, а як індивідуальна – задає систему координат, в
контексті якої формуються мотиви, цінності і відповідне позитивне або негативне статеву
поведінку в процесі розвитку індивідуальних тендерних особливостей, гендерної
соціалізації дітей [9].
Саме в молодшому шкільному віці закладаються перші установки, ціннісні
орієнтації, формуються зміст і структура мотиваційно-потреб сфери, статевої
самосвідомості, ціннісне ставлення до сім’ї, взаємин статей, що впливають на все
подальше життя чоловіка і жінки. Від своєчасності та повноти процесу виховання
культури взаємин статей молодших школярів залежить впевненість дітей у собі, цілісність
переживань, стійкість ціннісних установок і в кінцевому підсумку ефективність
спілкування з людьми, ділових і сімейних взаємин.
Потрапляючи в шкільний світ, дитина виявляється перед безліччю різноманітних
виборів, які стосуються всіх сторін життя в ньому: як вчитися і як будувати свої відносини
з вчителями, як спілкуватися з однолітками, як ставитися до тих чи інших вимог і норм та
багато іншого. Тому так важливо задати правильні орієнтири в розвитку дітей: яким йому
бути, як себе вести, як ставитися до оточуючих і ін. Одне з найважливіших напрямків у
формуванні самосвідомості дитини – формування уявлень про істинно чоловічих і істинно
жіночих якостях, чеснотах, еталонах [13, c. 243].
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Гендерні відносини-це різні форми взаємозв'язку людей як представників певної
статі, що виникають в процесі їх спільної життєдіяльності. Вони включені в досить
широкий соціальний аспект і проявляються на різних рівнях соціуму, іншими словами, це
багаторівневі відносини, що існують на макро-, мезо- і мікрорівнях соціальної
громадськості, а також і на внутриличностном рівні [4, c. 72].
Гендерні відносини є ключовим поняттям досліджень цієї теми в науковій
літературі соціально-гуманітарного профілю і мають пріоритет при вивченні проблем
стратифікації, диференціації та домінування в системі суспільного устрою. Відносини з
гендерних ознаками являють собою особливий пласт суспільних, міжгрупових і
міжособистісних відносин, тому ці відносини слід розуміти і розглядати як різновид
соціально-психологічних відносин, які мають подібні детермінанти [4, c. 73].
Питання, пов’язані з такими суспільними відносинами, досить поглиблено
розглядалися багатьма провідними вченими-психологами, такими як Ш. Берн, В. С. Кон,
Д. Майерс, Т. В. Бендас і іншими, тому в даний час широко застосовуються різні
дослідження для їх можливої конкретизації [3, c. 88].
Вивчення гендерних взаємин, а також поширення знань про них багато в чому
дають початок для формування нової свідомості суспільства, яке є вільним від стереотипів
про панування і підпорядкування однієї статі по відношенню до іншої. Проблема таких
взаємин багато в чому відображає закономірності ієрархічності і диференціації відносин у
сфері міжстатевої взаємодії.
Взаємодія з партнерами свого і протилежної статі має чотири основних аспекти
проблематики: кооперативне та конкурентна поведінка з партнерами різної статі,
продуктивність роботи, яка безпосередньо залежить від статевої структури групи,
лідерство і авторитет в одностатевих і змішаних групах, а також вербальне і невербальне
взаємодія чоловіків і жінок на переговорах. Наочно доведено, що хлопчики і дівчатка,
жінки і чоловіки свідомо змінюють свою поведінку залежно від того, з ким саме вони
спілкуються з представниками своєї статі або ж протилежного.
Перш за все вважаємо за доцільне акумулювати наявні ідеї в плані панятійного
апарату проблеми: в чому суть гендерної культури? Що означають категорії «гендер»,
«стать»? Особливості гендерної культури дівчаток і хлопчиків.
Гендерна культура. Це складова загальної культури людини. Узагальнено даний
вид культури передбачає: ідентифікацію особистості як представника певної статі, знання
про роль і життєвому призначення чоловіка і жінки, готовність до прийняття і виконання
своєї гендерної ролі; ціннісне ставлення до своєї статевої приналежності, шлюбу,
материнства і батьківства; відсутність дискримінаційного ставлення до представників
іншої статі, прагнення до пози-тиву у взаєминах статей [6, c. 20].
Гендер (англ. gender). Дане слово походить від латинського – gens, що
переводиться як рід, тобто позначення сімейних, родових традицій і лише пізніше (70-ті
роки XX століття) набуває науковий зміст. Вченими трактується неоднозначно: як
сукупність соціальних репрезентацій (Л. В. Штильова); як культурологічна
характеристика полоролевої поведінки, в тому чи іншому суспільстві (І. Р. Чикалова); як
позначення відмінностей між чоловіками і жінками, детермінованих соціально (Г. В.
Лагонда) та ін. [12, c. 92]. З точки зору соціологів гендер являє собою соціальний поділ,
заснований на анатомічному спектрі, але не завжди збігається з ним. Гендер
конструюється за допомогою певної системи соціалізації, розподілу праці і прийнятої в
суспільстві культури норм і ролей. Безумовно, що характерне поняття використовується в
контексті відносин між чоловіками і жінками, хлопчиками і дівчатками, способів
соціального конструювання цих відносин у взаємодії статей.
Стать. Як наголошується в наукових роботах, основним для вживання поняття
«статть» послужив принцип розглядання явищ (в тому числі гендерних, статевих) з
позиції біологічних факторів розвитку людини, чим оперують представники
біодетермінізму [14, c. 65].
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Таким чином, вживання термінів «стать» і «гендер» дозволяє зрозуміти, в яких
випадках йдеться про біологічні, а в яких-про культурні аспекти. В цілому, як зазначає
Г. В. Лагонда у своїй роботі лише в 80-і роки з'явилися дослідження (в основному
західних вчених), що розкривають суть категорій «гендер», «гендерні відмінності». І це
новий напрямок в педагогіці, що ініціює виховання гендерної культури дітей з раннього
віку [12, c. 46].
Важливим у руслі досліджуваної нами проблеми є те, що термін «гендер»
пов'язаний воєдино з такими поняттями, як «гендерна культура», «гендерне виховання»,
які в сучасних умовах притягують увагу не тільки теоретиків, але і практиків.
Особливості виховання гендерної культури у хлопчиків і дівчаток
Аналіз психолого-педагогічної культури дозволяє стверджувати, що дитина не
народжується з набором якостей, характерних хлопчикові або дівчинці. Ці специфічні
особливості закладаються в дитині за допомогою гендерного виховання, при-чому
важливу роль в цьому відіграє і робота кори головного мозку. Так, вчені (В. Д. Єремєєва,
Т. П. Хризман і ін.) виділяють такі основні типи функціональної асиметрії півкуль
головного мозку. Підкреслюють, що для лівопівкульного типу характерно домінування
лівої півкулі. Це визначає словесно-логічний характер пізнання, схильність до
абстрагування і узагальнення. Право-півкульний тип характеризується переважанням
правої півкулі, що визначає схильність до конкретно-образного мислення, творчості,
розвитку уяви. Перший тип функціонування асиметрії переважає у дівчаток, другий – у
хлопчиків [8, c. 112].
Що стосується психологічних особливостей дівчаток і хлопчиків, то у послідовних
вони вивчені менше, тим не менш, хлопчики розвиваються повільніше, ніж дівчатки. У
будь-якому віці, на думку Д. В. Колесова, А. Г. Хрипкової, дівчатка більш усвідомлено
ставляться до вибору своєї позиції, прагнуть дотримуватися встановлених норм
поведінки, легше йдуть на виконання певних завдань, доручень. У зв'язку з цим педагоги
часом звужують сферу діяльності хлопчиків, так як їм легше працювати з дівчатами, що
не завжди виправдано [11, c. 43].
Педагогам, батькам при вихованні гендерної культури дітей крім їх статевих
відмінностей, особливостей необхідно мати чітке уявлення про інтегративних якостей
хлопчиків (мужність), дівчаток (жіночність), що не завжди вірно трактується багатьма
батьками. З наукової точки зору «жіночність» як поняття включає в себе ніжність,
доброту, терпіння, уміння прикрашати навколишній світ та ін. А мужність – це сміливість,
великодушність, мужність, порядність, відповідальність, турбота про молодших і старших
та ін. [10, c. 28].
Інтегративні якості (мужність, жіночність) необхідно формувати у дівчаток і
хлопчиків з дитинства як у сім’ї, так і в школі. Дівчаток, як правило, готують до трьох
основних ролей: матері, дружини, господині. У хлопчиків формування мужності в деякій
мірі запізнюється з урахуванням характерологічних особливостей їх віку, меншої уваги до
цієї проблеми батьків, особливо батьків. І як свідчить проведений нами аналіз практики
сімейного вихованняня, не завжди створюється в сім'ях позитивна середовище для
спостереження дітьми визначеноних моделей поведінки подружжя, прояви ними зразків
жіночності і чоловічності, особливо загострення уваги дітей на дотриманні тих чи інших
канонів (шанування старших, турбота про матір, допомогу батькові у виконанні чоловічої
роботи тощо) [1, c. 25].
Психологи і педагоги (Г. Крайг, Г. В. Лагонда, Л. Ю. Сироткін та ін.) виділяють
такі з типових помилок у вихованні дітей, особливо молодшого шкільного віку:
1. Слідування соціальним стереотипам, які складаються в кожному суспільстві
(«хлопчики не плачуть», «хлопчики повинні вміти дати здачу кривдника», «дівчинки –
слабкі істоти», «роль дівчинки грати в ляльки», «дівчинки – ябеди» тощо).
2. Компенсація в дитині власних недоліків. Батьки, відчувши в дитинстві певні
труднощі, часто прагнуть відсутні їм якості виховати в своїх дітях, які часом чинять опір.
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3. Явна увага до невідповідності дитини гендерної ролі: хлопчиків сварять за
фізичну слабкість, а дівчаток – за те, що не вміють відстоювати свою незалежність,
проявляти чоловічі якості та ін.
4. Глузливе ставлення до любовних переживань дітей. Вже в молодшому
шкільному віці дітьми розуміються і усвідомлюються симпатії дівчаток і хлопчиків один
до одного. Особливо дівчаткам хочеться розповідати про того чи іншого хлопчика, часто
згадувати про його справи, поділитися цим з батьком і матір'ю. І глузування з їхнього
боку недоречні-це перші кроки до закоханості дитини [12, c. 33].
Таким чином, з урахуванням особливостей учнів молодшого шкільного віку як у
сім'ї, так і в школі цілеспрямовано здійснювати виховання гендерної культури дітей. Але
при цьому важливо враховувати результати досліджень учених (С. Л. Астапович,
В. Д. Єремєєва, Т. Хризман та ін), представлені низкою рекомендацій, які згруповані нами
в наступному контексті:

не забувати, що перед нами не просто дитина, а хлопчик чи дівчинка зі
своїми особливостями, тому й ставитися до них треба по-різному;

не порівнювати хлопчиків і дівчаток-вони різні навіть по біологічному віку;

враховувати, що дівчатка і хлопчики бачать, доторкаються, чують, слухають
по-різному, не кажучи вже про те, що неоднаково орієнтуються в просторі;

не завжди слід у вихованні хлопчиків і дівчаток керуватися власним
досвідом, набутим у дитинстві, тому що даний досвід може бути недоцільним в сучасній
соціокультурній ситуації;

не потрібно виховувати з дівчинки «справжню леді», а з хлопчика –
«безстрашного лицаря», хоча необхідно прищеплювати дівчинці жіночність, а хлопчиковічоловічність (ці еталони непорушні);

якщо треба насварити дівчинку або хлопчика, то не слід поспішати
висловлювати своє ставлення до того чи іншого вчинку, спочатку треба розібратися в їх
помилки та викласти коротко і чітко своє невдоволення;

мінімізувати претензії до дитини, якщо він чогось не навчився робити – у
нього є ще час, щоб дізнатися про те, як стати позитивною людиною (чоловіком чи
жінкою), особливо якщо ми, дорослі, допоможемо йому [8, c. 127].
Слід зазначити, що будь-які рекомендації досягають мети, якщо даються під-час, з
урахуванням рівня гендерної культури дітей, їх вікових особливостей, на що звертаємо
увагу в наступному розділі.
На мій погляд, максимально до вирішення проблеми виховання гендерної культури
молодших школярів необхідно задіяти батьків (інших старших членів сім’ї). При цьому
починати роботу слід з моменту приходу дітей до школи: запрошувати батьків на спільні
виховні заняття з молодшими школярам, залучати членів сім'ї до участі в проведених
справах і т. п.
З батьками необхідно проводити міні-лекції, дискусії, конференції тощо, що
допоможе їм краще зрозуміти рівень відносин у їх власній родині, розібратися в суті
понять «мужність», «жіночність», наблизитися до правильного розуміння даних категорій,
усвідомити, що від рівня гендерної культури дітей (в цілому культури поведінки) багато в
чому залежить у подальшому сімейне життя молодого покоління. Тим більше, що
помічена така тенденція: психологічні особливості учнів першої ступені освіти
дозволяють їм швидко реагувати на інформацію подається, усвідомлений-але до неї
належить, оцінювати, діяти, в тому числі і в сфері оволодіння гендерної культурою.
На завершення можна сказати про те, що виявлення важливої ролі гендерного
аспекту виховання школярів та його впливу на успішність оволодіння статевими ролями,
виховання культури взаємин статей дозволяє зробити висновок про важливість
цілеспрямованої педагогічної діяльності з виховання дівчинки і хлопчика молодшого
шкільного віку в контексті реальної життєдіяльності освітніх закладів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Олена Бутескул
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
Процес реформування української системи освіти, спрямований на адаптацію до
європейського освітнього простору, зумовлює трансформаційні процеси в системі вищої
професійної школи. Відповідно до зміни кваліфікаційних характеристик, пріоритетів
майбутньої професійної діяльності відбувається оновлення освітніх парадигм,
проектується новий зміст, підходи та технології підготовки фахівців.
Педагогічна освіта є базовою для будь-якого фахівця, причетного до навчання,
виховання, розвитку та соціалізації людини. Як зазначається у галузевій Концепції
розвитку неперервної педагогічної освіти (2013 р.): «Рівень педагогічної освіти визначає
ефективність у вирішенні професійних завдань вихователя, вихователя , викладача вищого
навчального закладу і системи освіти дорослих. Підготовка та підвищення кваліфікації
науково- педагогічних і педагогічних працівників розглядається у цьому контексті як
важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення
національного і зарубіжного досвіду» [1].
Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу
знаходиться у постійному полі зору вітчизняних та зарубіжних науковців, адже від їх
фахової компетентності та здатності якісно організувати освітню взаємодію в системі
початкової ланки освіти залежить формування ціннісних орієнтацій майбутніх поколінь
нації, ґрунтовність оволодіння цими ключовими компетентностями, які визначають
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особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток дітей . Становлення зазначених
характеристик у молодшому шкільному віці створює передумови для розвитку готовності
дітей ської молоді до навчання впродовж життя та адаптації до змінних умов соціуму.
Дослідженню питань професійної підготовки майбутніх вихователів приділяли
увагу такі вчені, як О. Антонова, С. Вітвицька, О. Дубогай, І. Зязюн, Л. Пуховська,
Л. Хомич, Ю. Шапран та ін. Дослідниця Л. Хомич наголошує, що головною метою
системи вищої педагогічної освіти є професійна підготовка вихователів високої
кваліфікації. Саме майбутня професійна діяльність вихователя впливає на визначення
мети вивчення всіх навчальних дисциплін, тобто змісту і форм відповідної навчальної
діяльності студентів, які готуються до професійної роботи [2, с. 211]. Л. Пуховська
розглядає її як самостійний феномен зі своїми специфічними характеристиками й
особливостями, що базується на певній системі цінностей [3, с. 8-12].
Вихователь дошкільного навчального закладу , наголошує О. Матвієнко,
працюючи впродовж чотирьох років із одним контингентом дітей, покликаний
створювати педагогічні умови, за яких розкривається позитивний потенціал навчання,
виховання і розвитку особистості [4, с. 4]. Тому у педагогічних колах незаперечною є
думка, що першому вихователеві належить ключова роль у становленні особистості
дитини, формування її соціально-культурного світогляду та прагнення до
інтелектуального розвитку.
Відповідно до вимог сучасності та потреб початкової ланки освіти України
відбувається оновлення змісту професійної підготовки майбутніх вихователів
дошкільного навчального закладу . Науковцями доведено актуальність та
експериментально перевірено доцільність реалізації таких завдань у системі професійної
освіти вихователя дошкільного навчального закладу: підготовки майбутнього вихователя
до діагностичної діяльності (О. Матвієнко); до застосування інтерактивної технології
(О. Комар); до застосування загальнонавчальних технологій (Л. Коваль); до педагогічної
взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня (О. Матвієнко); до
соціально-педагогічної діяльності (О. Будник); до формування здоров’язбережувальних
навичок і вмінь у молодших дітей у навчально-виховному процесі (Ю. Мазурцов); до
забезпечення здорового способу життя молодших дітей (Ю. Науменко); до валеологічного
виховання дітей дошкільного навчального закладу (А. Маджуга) та ін.
Не зважаючи на значну кількість наукових розробок з питань професійної
підготовки вихователя початкової ланки освіти, можемо констатувати, що поза увагою
дослідників залишається проблема реалізації здоров’язбережувальної стратегії у
підготовці майбутніх вихователів, яка проектується на систему їх подальшої професійної
діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу, тоді як актуальність
здоров’язбережувальної педагогіки в системі професійної підготовки майбутнього
вихователя доведена результатами соціологічних та психолого-педагогічних досліджень.
Водночас, акцентуємо увагу на недостатній розробленості проблеми впровадження
середовищного підходу в практику освітньої діяльності вихователя початкової ланки
освіти, зокрема аспекту підготовки до проектування здоров’язбережувальної взаємодії
суб’єктів освітнього середовища дошкільного навчального закладу .
У межах актуалізованої проблеми привертають увагу ґрунтовні дослідження
(О. Будник, О. Осолодкової, Ю. Мазурцова, А. Маджуги та ін.), у яких розкрито умови та
моделі професійної підготовки, що забезпечують формування готовності майбутнього
педагога початкової ланки освіти до реалізації здоров’язбережувальної стратегії; та
наукові розвідки вчених (О. Матвієнко, А. Цимбалару, О. Ярошинської та ін.), у яких
репрезентовано теоретико- методологічні аспекти підготовки вихователів до створення
середовища дошкільного навчального закладу .
Т. Осадченко одна із перших наголошує на тому, що підготовка майбутнього
вихователя до здоров’язбережувального навчання дітей дошкільного навчального закладу
не в повному обсязі відповідає вимогам сучасності й у вищих навчальних закладах
відсутня її система організації [5, с. 4].
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Під професійною підготовкою майбутніх вихователів дошкільного навчального
закладу до здійснення здоров’язбережувального навчання дослідниця розуміє
цілеспрямований, організаційний процес, який характеризується включенням студентів у
активну здоров’язбережувальну діяльність у процесі навчання молодших дітей,
формуванням у студентів позитивного ставлення до здоров’язбережувальної діяльності,
виникненням внутрішніх протиріч між досягнутим і необхідним рівнем професійного
становлення, які виступають як рушійна сила професійної готовності до здійснення
здоров’язбережувального навчання [5, с. 37]. Авторка аналізує її як необхідну складову
фахового становлення майбутнього педагога і пропонує удосконалювати на основі
створення та експериментального впровадження моделі процесу формування готовності
майбутніх вихователів до здійснення здоров’язбережувального навчання молодших дітей .
П. Джуринський та Дибкова Л. відтіняють увагу на тому, що в умовах
соціокультурної ситуації об’єктивно суспільство і особистість вихователя потребують
розробки наукових підходів до підготовки педагога дошкільного навчального закладу ,
який володіє культурою здоров’я і готовий до її формування у майбутніх вихованців [39,
с. 180], тому репрезентує досвід підготовки майбутнього вихователя фізичної культури до
формування культури здоров’я молодшого школяра.
На думку дослідника, процес підготовки майбутнього вихователя до формування
культури здоров’я молодшого школяра являє собою послідовність трьох етапів
(спонукальний, пізнавальний і діяльнісний), що спрямовані на розвиток компонентів
готовності до формування культури здоров’я дітей [6, с. 7-8].
Цінними для нашого дослідження є думки автора щодо визначення функцій
підготовки вихователя до формування культури здоров’я молодших дітей та їх реалізації у
процесі професійної підготовки: спонукально- стимулювальна функція, гносеологічна,
проектувальна, адаптувальна [6, с. 58-59]. Ми погоджуємось з думкою дослідника, що ці
функції детермінують структурні компоненти готовності майбутнього вихователя до
формування культури здоров’я молодшого школяра, а система підготовки майбутнього
педагога до здоров’язбережувального навчання повинна ґрунтуватися на мотиваційноціннісних та особистісно-змістових аспектах майбутньої педагогічної діяльності, що
адекватні ідеям особистісного підходу в освіті.
І. Волкова обґрунтовує необхідність формування готовності майбутніх педагогіввихователів дошкільного навчального закладу до організації спортивно-масової роботи,
яку вона характеризує як потужне джерело позитивних емоцій дітей та шлях для сприяння
поліпшенню їх фізичної підготовленості, виявлення сильних спортсменів, пропаганди
здорового способу життя [7].Обґрунтованою вважаємо думку науковця, що збільшення
розумового навантаження для повноцінного сприйняття навчального матеріалу може бути
досягнуте за умови регулярних занять спортом, потяг до яких має бути сформований в
дітей уже в початкових групах [7, с. 3].
На думку Л. Височан, навчально-виховна діяльність вихователів дошкільного
навчального закладу є одним із найважливіших чинників збереження та зміцнення
здоров’я дітей, формування у них валеологічної свідомості, розвитку вмінь і навичок
правильної організації життєдіяльності [8, с. 85], а отже, спрямована на реалізацію
напрямів створення здоров’язбережувального середовища дошкільного навчального
закладу .
Аналізуючи можливості вищої педагогічної освіти у підготовці майбутніх
вихователів дошкільного навчального закладу до валеологічного виховання дітей,
дослідниця визначила функції, зміст та особливості їх реалізації на практиці, зокрема:
ціннісно-орієнтаційна, програмно-змістова, інформаційно- дидактична та організаційнодіяльнісна функції. Їх характеристика дала можливість зробити висновок, що навчальновиховний процес вищої педагогічної школи має можливість системно впливати на
валеологічну свідомість студентів, залучати їх до різних способів валеологічної
діяльності, забезпечувати комплексом знань, умінь і навичок, необхідних для збереження
та зміцнення здоров’я дітей під час навчальної та позанавчальної роботи [9, с. 56].
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Особливої значущості у підготовці майбутніх вихователів дошкільного
навчального
Отже, проаналізовані дослідження розкривають особливості професійної
підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу, яка забезпечує
формування його здатності в реалізації здоров’язбережувальної стратегії педагогічної
діяльності. Їх основні наукові ідеї будуть використані нами з метою удосконалення
досліджуваного процесу. Особливої уваги потребує аналіз форм, технологій, методів та
засобів професійної взаємодії студентів і викладачів факультетів підготовки вихователів
початкової ланки освіти, які сьогодні використовуються у практиці педагогічної вищої
школи з метою підготовки майбутніх педагогів-вихователів до створення
здоров’язбережувального середовища.
Аналіз літератури дав можливість узагальнити сучасні тенденції розвитку вищої
педагогічної освіти, що зумовлюють напрями модернізації системи професійної
підготовки майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу . Це організація
освітньої взаємодії суб’єктів професійної підготовки майбутніх педагогів-вихователів на
основі стратегії суб’єктності, практичної орієнтованості та здоров’язбереження.
Обґрунтованими, на нашу думку, є виокремлені А. Петровим напрями
здоров’язбережувальної діяльності у ВНЗ [10, с. 249-250]: проведення гігієнічних заходів з
оптимізації режиму робочого дня студентів, їхнього харчування, якості навчальних
аудиторій та інтер’єрів, колористики приміщень, забезпечення оптимальної рухової
активності (наявність спортивних секцій, клубів, відповідних спортивних баз);
забезпечення інформаційно-психологічної безпеки навчального процесу; упровадження
інтерактивних форм, методів прийомів викладання…; вирішення завдання збереження
здоров’я студентів через навчання здоровому способу життя, культурі здоров’я; пошук
педагогічних засобів формування культури навчально-професійної діяльності студента;
постійний здоров’язбережувальний моніторинг; введення штатної посади спеціаліста в
ректораті, основним завданням якого було б відстеження та організація
здоров’язбережувального процесу в університеті [10, с. 249-250].
Вітчизняними дослідниками виокремлено систему завдань для суб’єктів
професійної підготовки з метою реалізації напрямів здоров’язбережувальної діяльності у
процесі професійної підготовки: розробка перспективних навчально- виховних програм і
збільшення обсягу існуючих оздоровчих заходів з метою зміцнення здоров’я і
профілактики захворювань; формування установки педагогічного колективу і
студентської спільноти на здоров’я як вищу цінність; створення здорового мікроклімату
для розвитку особистості студента педагогічного університету, здатної адаптуватися і
самостверджуватися в умовах нового українського суспільства; підтримка студентських
ініціатив і соціальної активності; вдосконалення профілактичної роботи серед студентів
щодо тютюнопаління і вживання алкоголю; підвищення ролі інституту кураторства та ін.
[10, с. 111].
Отже, вважаємо, що в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів
дошкільного навчального закладу , побудованої на основі педагогіки здоров’язбереження,
відбувається розширення суб’єктного досвіду здоров’язбережувальної діяльності
майбутніх педагогів-вихователів − від самопізнання себе як суб’єкта життєдіяльності,
який формує навички у сфері збереження та зміцнення власного фізичного, психічного та
соціального здоров’я, до саморозвитку себе як компетентного педагога, здатного до
створення здоров’язбережувального середовища дошкільного навчального закладу .
На основі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження нами зроблено
висновок, що підготовка майбутнього вихователя до створення здоров’язбережувального
середовища дошкільного навчального закладу – це педагогічний процес, що є
компонентом цілісної професійної підготовки майбутнього педагога, спрямований на
усвідомлення важливості та необхідності створення здоров’язбережувального середовища
в майбутній професії, формування знань, умінь і навичок здоров’язбережувальної
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діяльності за напрямами проектування середовища та розвиток якостей, що сприятимуть
ефективності його створення та професійній самореалізації.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Лілія Васіленко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
У Законі України «Про дошкільну освіту» засвідчено, що модернізація первинної
ланки освіти – удосконалення її сутності, гуманізацію цілей та положень, осучаснення
навчально-виховних механізмів та технологій, реалізація їх у відповідності із вимогами
життя нової епохи. На етапі сьогодення в дошкільній освіті чиниться оновлення змісту,
впроваджується «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, базова програма
розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; збільшилися вимоги до управління
систематичністю підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників
дошкільних навчальних закладів [1].
Все вищезазначене несе в собі реальні зміни до реалізації дій вихователя ДНЗ.
Кожний з нас, пам’ятає свого вихователя з дитячого садка, який використовував техніку
гри, щоб заспокоїлися в групі, можливо, потрібно використовувати подібні технології у
своїй праці, або для виховання своїх власних дітей! У той час ми, напевно, не
усвідомлювали, що брали участь у технологіях управління в групі. В той час, коли ми
вивчаємо педагогічні особливості становлення особистості в ранньому дитячому віці [4],
то аспекти управління в дошкільному навчальному закладі набуває абсолютно нового
значення.
За результатами навчання нами опановано такі експертні висновки, які вторували
дорогу перед нами, і визначають деякі пробні і справжні методи управління дошкільним
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начальним закладом. Нами визначено такі 10 експертних прийомів для управління
дошкільною аудиторією.
1. Стратегічна організація свого ДНЗ.
Дошкільний навчальний заклад може бути досить хаотичним, тому, як ви
організуєте, не тільки важливо, це може допомогти забезпечити ефективне виховання і
навчання, де б, у якій саме зоні (зона комфорту, зона відпочинку, зона навчання) не
знаходились діти. Існують певні поради та підказки, які ви можете навчитися у досвіді
Барбари Харві, професора ЄК та вихователя дітей молодшого шкільного віку.
Пропонуємо розділяти шумні зони групи від тихих. Наприклад, блоки та інші види
діяльності повинні знаходитися на протилежній стороні кімнати від центру читання. Ці
типи розуміння лише посилюватимуться завдяки досвіду, тому треба подумати, щоб
спробувати нові речі і подивитися, що працює.
2. Створення «завойовника» уваги.
В кімнаті, де багато дітей, час від часу обов’язково буде шумно, у ці часи
доведеться знайти творчі способи активізації, щоб привернути увагу. Запитувати дітей
копіювати ваші звуки або рухи може бути просто рішенням. Можна зробити якийсь звук
або жест, щоб привернути їх увагу, поросити їх зробити те, що робити ви, говорити чи
співати. Можна починати з великих, а іноді і гучних рухів або звуків, а потім поступово
робити їх меншими і тихими.
3. План переходів між зонами в групі.
Упродовж дня, коли діти переходять з однієї діяльності або області кімнати в іншу,
буде кілька разів. Важливо мати план цих переходів. Ми пропонуємо використовувати
зворотний відлік як частину вашого плану, щоб діти були готові пересуватися, коли
прийде час. Обов’язково оголосите, про те, що ви збираєтесь робити відлік від 10 до
одного, перш ніж перейти до наступної діяльності, це допоможе дітям почуватися
готовими до переходу.
4. Створення лялькового «друга».
Іноді вам може знадобитися невелика перерва від того, що є причиною розуму.
Використання ляльки-маріонетки, щоб допомогти в навчанні манерам, навичкам або
доброти дає дітям інший авторитет, щоб навчитися від поганого до милого, від злого до
доброго[4]. .
Веселим гостем, якого можна запрошували в дитячу групу, може бути будь яке
звірятко або лялька з мультфільму, яка буде лялькою-маріонеткою, що б могла би
говорити про те, як робити добрі речі у групі, дитячому садку, дома, в гостях, на роботі у
батьків. Якщо дитина виростає на любові й доброті, то і буде говорити й відчувати це в
дорослому житті.
5. Використання друкованих етикеток в дитячих речах.
Організація порядку в групі не повинно збігати, лише, на ваші плечі. Дозвольте
надати своїм учням можливість узяти на себе відповідальність за власний безлад. Так,
можна, використовувати мічені пластмасові контейнери, щоб організовувати запаси
іграшок у групі. Позначити контейнери з зображеннями кожного об'єкта та наклеїти на
полицю, де зберігається контейнер з тією ж картинкою. Це не тільки допоможе дітям
правильно складати речі, а й навчить відповідальності, допоможе покращити відповідні
навички.
6. Звернення до покрокового алгоритму дій.
Послідовність важлива для кожного, але особливо для дітей. Якщо ваші
дошкільники знають покрокове свою поведінку, вони починають проявляти вроджене
почуття підзвітності, щоб слідувати за нею. Коли діти знають алгоритм виконання
власних дій, вам більше не доведеться постійно нагадувати їх та керувати ними.
Керування дитиною, алгоритмом його дій може відбуватися, як в групі, так і в
повноцінному дитячому навчальному закладі [4].
7. Баланс «активної» та «пасивної» діяльності.
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Чередування деяких видів діяльності призведуть до того, що адреналін вашого
вихованця буде працювати, що допоможе їм пом'якшити діяльність і заспокоїтись.
Рекомендуємо знайти баланс і перемикання між ними. Спосіб, у який ви організовуєте
свою діяльність, загальну діяльність навчального закладу, комплексну діяльність всіх
вихователів, може зробити позитивні відмінності у збереженні здоров’я ваших дітейвихованців.
8. Створення цікавого виховного плану дошкільного начального закладу.
Загальновідомо, що найкращою формою дисципліни є гарний виховний план. При
складанні загального виховного плану на рік, треба враховувати всі свята та значні дати в
суцільному в країни. На тиждень – кожний викладач сам складає плани для групи
дошкільнят. Виховні плани на день можуть бути різноманітні, читаючи книгу дітям –
навіть веселу книжку – може бути їм нудно, але якщо читати книгу, використовуючи різні
голоси, швидкості та анімовану мову тіла, вони набагато більше займаються. Вихователь,
навіть, може запросити дітей допомогти з ефектами звуку, коли це доречно, така тактика є
позитивною, що допомагає покращити проблеми поведінки дітей в групі [2].
9. Креативне керування кризою.
В праці вихователя є такі години, коли дитину доводиться посадити і заспокоїти.
Це не означає, що ви повинні відправити їх у кут, щоб сидіти на кріслі та задихатися.
Спробувати потрібно що-небудь креативне, що також заохочує їх бажання. «Один милий
трохи заспокійливий трюк полягає в тому, щоб мати маленьку пляшку бульбашок, що ви
можете використовувати, коли вони відчувають гнів», видування пухирців робить дітей
автоматично глибокими вдихами та уповільнюють їх дії.
10. Насолодження вашою роботою!
Діти, природно, є інтуїтивними і, як правило, керують тими, навколо кого вони
існують. Якщо вони бачать, що ви насолоджуєтесь виховним процесом, подумайте,
наскільки більш імовірно, щоб їм самим був притаманний процес виховання та
самовиховання.
Для виконання зазначених умов, потрібен постійний чіткий контроль адміністрації
ДНЗ. Зазначимо на мал. 1 – основні напрями діяльності закладу дошкільної освіти, що має
робити керівник:

Мал.1. Напрями діяльності керівника дошкільного навчального закладу
Наголосимо, що прийом дітей до дошкільного навчального закладу виконує
керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі [3]:
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Групи у дошкільному навчальному закладі укомплектовуються за віковими
ознаками.
Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється [5]:

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або
осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
1. Законі України «Про дошкільну освіту»
2. Моляко В. А. Проблеми психології творчості і розробка підходу до вивчення
обдарованості / В.А. Моляко // Питання психології. – № 5. – 1994.
3. Нормативно-практичні орієнтири керівника ДНЗ. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.pedrada.com.ua/rubric/57-zovnshny-kontrol-dnz
4. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник / Поніманська Т.І. – К.:
Академвидав, 2006. – 456 c.
5. Практика управління навчальним закладом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ezavdnz.mcfr.ua/book-page.aspx?aid=499014
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НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО
ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Анастасія Гомонюк
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Нестандартні уроки як розвивальне, певним чином проблемне та випереджаюче
навчання виступає певною альтернативною формою організації навчання молодших
школярів з метою виховання пізнавального інтересу учнів. Нестандартні уроки дають
можливість ефективно оволодівати тією максимальною кількістю знань, яка потрібна
сильним, більш здатним дітям для розвитку, а трошки слабкішим – для полегшення
програмного мінімуму знань [3, c. 374].
У навчанні пріоритетним та найважливішим є особливий вид інтересу, тобто
інтерес до пізнання дитиною, або пізнавальний інтерес [3, c. 375].
Нетрадиційні уроки завжди спрямовані на активізацію навчально-пізнавального
інтересу учнів, бо вони чіпляють емоційну, мотиваційну сферу, формують дух змагання,
збуджують творче натхнення, розвивають нестандартне мислення, формують мотиваційну
сторону пізнавальної діяльності. На такому уроці вчитель має організувати діяльність
кожного учня класу так, щоб вони в міру своєї можливості працювали самостійно, а він
керував діяльністю, забезпечуючи необхідними супроводжуючими дидактичними
матеріалами. З точки зору учнів, такі уроки більше подобаються їм, ніж буденні, звичайні,
певним чином трохи скучні навчальні заняття. Тому, що навчальний процес тут має
співпрацювати спільно з ігровою діяльністю дітей, має не відволікати від навчання, а лиш
спряти кращому засвоюванню і запамятовуванню [1, c. 352].
Для розвитку та покращення пізнавального інтересу у процесі навчання дітей
застосовують різні типи нестандартних завдань: складання і розв'язування задач на
матеріалі довкілля та народних знань українців, розгляд вправ на розвиток уміння
висловлювати здогадки, припущення, доводити правдивість певних явищ та тверджень,
збагачення навчального матеріалу задачами з логічним навантаженням, виконання
інтегрованих завдань-комплексів, використання цікавинок (веселинок) на уроках
(завдання для інтелектуального вдосконалення своїх знань, головоломки, задачі-казки,
задачі-вірші, ігрові вправи, тематичні загадки) [5, c. 24].
Нестандартні користуються більшою популярністю в учняів, ніж буденні,
навчальні, класичні заняття. У них незвичайні задум, організація, а також методика
проведення. Тому більшість сучасних педагогів бачать у них прогрес педагогічної думки,
правильний крок у напрямку модернізації і оновлення школи. Перетворювати
нестандартні уроки в головну форму роботи, вводити їх у систему доцільно і, на мою
думку дуже правильно і розумно, там присутня пізнавальна праця та висока
результативність отримання знань некласичними шляхами в даній сфері [5, c. 25].
Нова техніка навчання допомагає вчителю зосередити увагу учнів на предметі,
який вивчається. Різнокольорові малюнки, таблиці, 3D-моделі предметів, відео-ролики –
це дітей дуже зацікавлює і захоплює, а також дає змогу вчитися граючи і творючи.
Якщо поспостерігати за такими уроками, продуктивність навчання молодших школярів
надзвичайно висока. Діти працюють весь урок, всі 45 хвилин із натхненням, завзяттям, із
цікавістю, коли на звичайному уроці півгодини для них – це вже висока продуктивність, і
то не завжди вони має продовжність півгодини. Такі цікаві заняття поєднують кілька
видів пам’яті, таких як візуальна, аудіальна, емоційна і тактильна пам’ять. Так предмет
краще і ефективніше засвоюється і запамятовується [4, c. 312].
Візьмемо для прикладу одну із львівських шкіл, в якій запроваджують цікаві уроки,
втілюючи дитячі фантазії, мрії і бажання, наскільки це тією чи іншою мірою можливо. Із
захопленням і завзяттям діти йдуть на уроки просто неба, на свіжому повітрі серед
природи. Наприклад, на математиці обраховують площу предметів, наприклад, у
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ближньому сквері. Ввічливі, доброзичливі діалоги учні вчилися складати не з однолітками
та однокласниками, а з випадковими перехожими чи відпочиваючими на вулиці чи в
парку. Спершу діти боялися та соромилися, бо треба зупинити і перепросити зовсім
сторонню, незнайому людину, яка, можливо, поспішає чи взагалі не хоче спілкуватися і
вести бесіду. Але школярі так захопилися цією справою і таким навчання, що вже й не
хотіли вертатися в клас за свої парти [1, c. 113].
Крім уроків на вулиці втілюють в життя на практиці також музейні уроки, бінарні
уроки – коли на одному уроці при вивченні теми, поєднані декілька предметів. Тепер в
абсолютно кожному класі парти стоять не у три ряди, а так, як вирішать самі учні, на їх
вибір. Батьки спочатку навіть були занепокоєні тим, що буде спричинювати списування.
Але вчителі школи, як не дивно, цим не переймаються, запевняючи, що, якщо навчання
цікаве, то який сенс списувати, в ньому просто немає потреби. Робота в групах
зараджається інформацією та емоціями, які передаються один від одного, в груповій
співпраці учні більше впливають один на одного, знаходячи правильний шлях виконання
тих чи інших завдань. Вчителі дають змогу учням обрати твір для вивчення із кількох
можливих, а також пропонують батькам включати твори, які вивчаються на уроках під
час читань книжок, наприклад, на ніч. А також продовжити знайомство з книгою чи
твором під час невимушеного обговорення і це дає можливість діткам ввійти у смак
читання, а також сприяє запамятовуванню [1, c. 129].
Через своє ініціативне впровадження змін у навчанні вчителі 66-ої школи на
Львівщині першими отримали безкоштовне користування на рік програмою-новатором
MozaBook.
Раніше вчителі самостійно шукали, як підготуватися до уроку, що підготувати, щоб
ця інформація була доречною та доцільною, щоб краще сприймалась учнями, щоб була
зрозумілою, знайти відео, задачу чи вправу, самі під себе налаштовували різноманітні
сайти для уроку, а панель використовувати переважно для демонстрації знайденого
матеріалу. MozaBook розроблений західноукраїнськими вченими спеціально для
підготовки та проведення уроків, зрозумілих учням, а EdPro-програма, що адаптовує
матеріали програми саме українською мовою, яка є зрозумілою для учнів україномовних
шкіл.
З вересня 2017 року MozaBook почали використовувати спочатку тільки у трьох
приватних школах: Школі вільних і небайдужих, КМДШ (Креативна Міжнародна Дитяча
Школа) та Еколенді (креативний простір та школа нового формату). Але міська рада
Львова вже закупила програму для всіх загальноосвітніх шкіл, які отримають
мультимедійні панелі, матимуть змогу працювати з MozaBook. [7]
Він поєднує у собі програму для вчителя, також сайт для домашнього навчання та
опрацювання учнями, вже адаптовані під учнів додатки для планшетів, набір із майже
трьомастами географічними картами, також має цілий набір загальною кількістю понад
тисячу 3D-презентацій. Абсолютно кожному вчителю належно мати свій власний аккаунт
через який він може за необхідністю працювати у системі дистанційно, використовуючи
вже вміщений у програмі підручники, конспекти і взагалі всі необхідні матеріали, а також
створювати і «облаштовувати» власний конспект того чи іншого уроку [1, c. 414].
Ця новація відрізняється від звичайної, «сухої» презентації саме тим, що дає змогу
збільшувати, зменшувати, щось виділяти, дублювати фрагменти підручника чи власного
конспекту вчителя, додавати на поля цікаві і доречні посилання на 3D, відео, матеріали з
інтернету чи іншого джерела, чи вправу, чи завдання. Підсумкові роботи для вправ, тестів
в цій програмі створені в ігровій, цікавій, невимушеній, але зрозумілій формі.
Відповідаючи на тест чи якісь контрольні запитання, учні проходять невеличку
пізнавальну гру. [6]
Також дуже цікавим прикладом школи за її нестандартністю не тільки деяких
уроків, а й викладання в цілому, є Школа вільних та небайдужих у Львові, де вчителі
обіцяють виховати та виростити вільно-мислячу людину, яка буде небайдужою до
оточуючого навколишнього світу. Особливість в тому, що це школа повного дня з
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декількома поглибленими напрямками, з абсолютно стандартною програмою навчання.
Відкриття відбувається 0 8:15, і до початку занять, учні зможуть почитати те, що їм
цікаво, поспілкуватися один з одним та почати шкільний робочий день. В школі вільних
та небайдужих заняття починаються 0 9:00 і закінчуються 0 18:00, а до 19:00 відводиться
час для відвудування гуртків [1, c. 192]
У першій половині дня вчителі зобовязуютья проводити обов’язкові предмети за
розкладом. Друга половина дня присвячена для індивідуальних занять з учнями, якщо
щось було не зрозумілим на уроках, а також різним предметам для розвитку – дизайн,
музика, театр, STEM (охоплює природничі науки (Science), технології (Technology),
технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics)). Танцями в школі зайнялась
організовувати дитяча студія балету «Життя» та «Смайлики». Шахи викладає чемпіон
України серед юніорів, що дуже подобається дітям. На початку дітям пропонують різні
варіанти позашкільної роботи, а вже після першої чверті вони будуть обирати, що їм
ближче, цікавіше, яскравіше із гурткової роботи [7].
Парти в цій школі стоять у формі трапеції, щоб їх можна було легко зсунути,
утворити коло й таким чином провести певні види уроків. Також немала частина уроків
проводиться на свіжому повітрі, в альтанках.
Велика кількість предметів мають моменти і елементи гри. Зі STEM-програмою,
на простих прикладах можна пояснити дітям звідки береться електрика, що таке і як діє
земне тяжіння. [7]
Молодші школярі поглиблено вивчають англійську мову чотири рази на
тиждень. Вони встановлюють і налагоджують спілкування з носіями мови, щоб краще
навчитися розуміти і без обмежень розмовляти англійською. Крім того, обов’язковим буде
плавання. Також обовязковим є плавання та їзда на велосипеді.
Середа виділена як день екскурсій. Тобто зранку у дітей як завжди йтимуть уроки, а
у другій половині дня вони їздитимуть на екскурсії власне містом Левом, а згодом –
околицями, які не менш чаруючі.
Школа вільних та небайдужих ставить за мету навчити учнів презентувати,
показувати себе з яскравої, неперевершеної, індивідуальної сторони. Нерідко трапляються
такі ситуації, в яких учень знаючи правильну відповідь, соромиться сказати її вголос, але
чомусь вагаючись в її правильності. Вчителі мають навчити презентувати на достойному
рівні власну думку, ідею, висновок, але разом з цим навчити чути, сприймати та поважати
думку інших [7].
Ще одна новаційна школа з нестандартними умовами праці знаходиться у Львові –
«Школі радості», вона створює такі умови, щоб учні вчилися самі, самотійно. На перших
сходинках шкільного життя вони вчаться спілкуватися між собою, запитувати про щось,
давати відповіді на питання, не боючись висловлювати власну, ніким не зіпсовану думку.
Власне для проведення різних типів уроків, в Школі радості використовують різні форми
роботи – група, пара, фронтальні, самостійні роботи тощо, а також використовують багато
матеріалу, що доповнює підручники з усіх предметів. Кожного тижня учні абсолютно
кожної паралелі всіх класів вивчають окрему тему: треті класи вивчають ґрунти, четверті
– космос, перші – кольори [8].
Першокласники кожного тижня вивчають новий колір з цілої палітри. Кожного
понеділка школярі приходять на уроки в одязі того кольору, який буде вивчатися
наступний учбовий тиждень. Наприклад при вивченні синього кольору і для прикладу
візьмемо мешканців, які живуть у морі. Завдання під час вивчення цієї теми друкуються
або пишуться на картках у вигляді саме морських мешканців.
Нестандартною формою навчання в школі даного типу є свого роду центри:
математики, творчого писання, малювання, читання, ігровий. В кожному центрі вчителі
кладуть інструкцію, яку учні читають самостійно. Кожна дитина має власну облікову
картку, де сама зазначає, в якому центрі вже виконала роботу, а в якому ще ні.
Переходячи з одного центру в інший протягом всього дня, дитина навчається самостійно
[8].
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Коли діти йдуть до першого класу, вчителі не вимагають від них умінь читати. Тут
не навчають читати звуки, складати склади, а відразу вчать читати цілими словами. А
також заохочують батьків до навчання аби навчати дітей, показуючи їм малюнки зі
словами, для кращого їх запамятовування. Та й взагалі, читання вдома дуже шанується.
Ввечері перед сном батьки читають казку, оповідання або вірші своїм дітям. У першому
класі учні хочуть бачити назву, знати головних героїв і малювати малюнки, але вже за
півроку деякі діти читають самі [8].
Кожна дитина записує, скільки слів або текстів прочитала в спеціальний зошит, а
під час перерви розповідає вчителю прочитане. Усе це вчитель записує в куточку читання
– спеціальній карті з прізвищами та іменами кожного школяра. Прочитавши три казки за
тиждень, учень отримує від педагога зелену наліпку, а якщо більше – рожеву [8].
Вчителі дають батькам спеціально рекомендовану літературу для дітей, але
обирають її самі учні, те, що їм подобається, те, що цікаво. Хтось читає про спорт,
хтось про фантастику, хтось оповідання. Учні, отримавши завдання прочитати сто
сторінок, не зупиняються й на трьох сотнях, бо читають те, що їх приваблює.
Практикують у школі й тихі читання: кожного дня протягом п’ятнадцяти хвилин школярі
читають свої улюблені книжки, які приносять із собою з дому [2].
1. Філософія педагогічної дії: Монографія.-Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана
Хмельницького, 2008.-608 с.
2. Стеценко Т. Формування пізнавального інтересу молодших школярів шляхом
упровадження нестандартних уроків / Т. Стеценко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.teacherjournal.com.ua/attachments/20573 _Стаття.doc
3. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П. Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.
4. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – 232 c.
5. Методика навчання української мови в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студ.
ВНЗ / ред. М. С. Вашуленко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 364 с.
6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/
7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/vilni.school/
8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvoemisto.tv/exclusive/yak_nestandartno_
vchat_u_shkoli_radosti_fotoreportazh_91399.html

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ
ДОШКІЛЬНИКІВ У МОВЛЕННЄВО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Ольга Дуднік
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
Розвиток мовлення дітей дошкільного віку являється складовою частиною
дошкільної педагогіки, яка розробляє зміст освітньої роботи та вивчає закономірності
розвитку мови дітей на різних вікових періодах, вивчає специфіку педагогічної діяльності.
Досить відомим є той факт, що сформованість мовленнєвих умінь та навичок у
дітей безпосередньо пов'язана зі станом розвитку дрібної моторики пальців рук. На жаль,
на сьогоднішній день є чимала кількість дошкільнят, які мають деякі проблеми з
розвитком не лише мовлення, а й інтелекту, готовністю до шкільного навчання.
Насамперед зауважимо, що в повсякденному житті більшість дітей дошкільного віку
зазнають усяких труднощів при здійсненні тонких рухів рук. Найхарактернішими є
наступні: недостатня координація та чіткість виконання, порушення регуляції довільних
рухів, наявність супутніх рухів, зволікання, хаотичність, неузгодженість, труднощі
переключення з одного руху на інший та автоматизації нового руху.
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У процесі спеціального навчання дітям досить важкоповторяти певне положення
пальців за зразком. Практика показує, що інструкція з першого подання, а інколи й після
багаторазових повторень майже не реалізується. Діти не володіють одночасним
виконанням рухів пальців обох рук. Усі ці порушення в моторній сфері зумовлюють
труднощі в навчальній діяльності.
Слід відмітити, що мануальні (ручні) дії дитини мають неабиякий вплив на її
розвиток. Загальновідомо, що за насиченістю біологічно активними точками й зонами
кисть не поступається вуху чи стопі. Рухи пальців рук філогенетично пов′язані з
мовленнєвою діяльністю, оскільки першою формою спілкування первісних людей були
саме жести; досить вагому роль у цьому відігравала рука – вона давала можливість
спілкуватися за допомогою вказівних, оборонних, погрозливих та інших рухів (жестів),
розвинути первинну мову жестів. Вже потім жести почали поєднуватися з вигуками,
різними викриками. З покоління в покоління рухи пальців рук у людей вдосконалювалися,
оскільки люди виконувалирукамивсебільштонкутаскладнуроботу.
У зв′язку із цим відбувалося збільшення площі рухової проекції кисті руки в
людському мозку. Тобто розвиток функції руки та мовлення в людей йшли паралельно, у
взаємодії [2].
Дослідники, які аналізували та вивчали діяльність дитячого мозку, психіку
дітей,вказували на вагомий стимулюючий вплив тонких рухів руки.Наприклад,вчений
М.Бернштейн зауважував, що парадоксальним для педагогів булоусвідомленнятого,що
прируховихдіяхвправляютьсяне стільки руки, стільки мозок. Науковець В.
Бехтєрєввідмічав зокрема, що рухи руки тісно взаємо-пов′язані з мовленням та сприяють
його розвитку.
А. Лубовськийвказував на теоретичне та практичне значення розкриття
взаємовпливів рухового аналізатора та словесної системи.
На основі досліджень, здійснених вченою Л. Фоміною, та обстеження великої
кількості дітей було з′ясовано, що мовленнєвий розвиток буде нормальним за умови
відповідності розвитку моторики пальців рук віку дитини. Якщо розвиток пальцевої
моторики відстає, то мовленнєвий розвиток також затримується, хоча загальна моторика
може бути в нормі.
Дослідження вчених-науковців М. Кольцової, О. Лурії свідчать про те, що у
структурі розвитку важливого значення має оцінка рухових порушень, оскільки виключна
роль розвитку вищої нервової діяльності та психічних функцій людини в цілому належить
руховому аналізатору. М. Кольцова наголошує, що в період підготовки дитини до
активного мовлення потрібно розвивати не тільки моторику артикуляційного апарату, а й
моторику пальців рук [3].
Різноманітні аспекти мовленнєвих порушень та методи їх корекціїрозкрито та
дослідженоу працях Г. Волкової, В. Кондратенко, А. Малярчук, О. Ревуцької, Т.
Туманової, Т. Філічевої, М. Шеремет [3, 4, 6, 8]. Дослідження науковців виявили
механізми взаємодії між порушеннями слухового сприйняття і мовно-рухових функцій,
між вимовною діяльністю та фонемоутворенням і вказали на різноманітний зміст
психічних процесів, які формують мовленнєву діяльність.
Зауважимо, що мовленнєві дефекти перешкоджають успішному розвитку
пізнавальної діяльності дітей, мають несприятливий вплив на формування їхньої психіки,
порушують можливість вільного спілкування дитини, викликають негативні емоційні
стани та почуття неповноцінності у соціумі.Звідси виникає потреба впровадження у
практику педагогічної корекції нових напрямів впливу, зокрема психологічного тренінгу.
Мета статті ‒ характеристика засобів розвитку дрібної моторики дошкільників у
мовленнєво-ігровій діяльності.
Про вплив мануальних дій на розвиток мозку відомо ще за часів Давнього Китаю.
Науковці стверджували, що ігри за участю рук і пальців підтримують гармонійний
розвиток тіла та розуму. На сьогодні в Китаї наприклад розповсюдженими є вправи для
долонь із круглими камінцями та металевими кульками. Це, в свою чергу, пояснюється їх
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оздоровчим та тонізуючим впливом на організм. Такі вправи спрямовані покращувати
пам'ять, розумові здібності дитини, усувати емоційну напругу, полегшувати діяльність
серцево-судинної та травної систем, розвивати координацію рухів, силу та спритність рук,
підтримувати життєвий тонус.
Зауважимо, що прийоми пальцевої гімнастики, до прикладу, в Японії починають
застосовувати з дітьми раннього віку. Саме цей період активного розвитку мовлення та
мислення дитини (1,5-2 роки), удосконалення самостійного ходіння з вивільненням рук
для активної маніпуляційної діяльності, тобто період становлення функцій дрібної
моторики рук є досить вагомим. Японськими лікарями засновано методику оздоровчого
впливу на руки. Вони засвідчують, що пальці мають велику кількість рецепторів, які
збільшують імпульси в центральну нервову систему людини. На кистях рук є безліч
акупунктурних крапок, при масажі яких можна впливати на внутрішні органи, які
рефлекторно з ними взаємопов’язані [5, с. 6].
Відмітимо також, що в Японії широко використовують вправи для долонь і пальців
із волоськими горіхами. Оздоровчий і тонізуючий вплив на організм людини має
перекочування між долонями шестигранного олівця.
Таким чином,здійснений аналіз впливу рухової сфери на психічну дозволяє
зробити висновки про те, що розвиток моторики пальців і кистей рук має безпосередній
вплив на розвиток всієї психічної сфери дитини, особливо мисленнєво-мовленнєвої.
На нашу думку, саме формування правильної вимови у є досить складним
процесом, у якому дитині потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення,
сприймати звернене до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючих та
власним. Мовлення вдосконалюється під впливом кінестетичних імпульсів від рук,
точніше від пальців. Тому в роботі з дітьми велику увагу необхідно приділяти розвитку
функції дрібних м’язів рук. У свою чергу, тренування рухів пальців і кисті рук є
найважливішим чинником, що стимулює мовленнєвий розвиток дитини, сприяє
поліпшенню артикуляційних рухів, підготовці руки до письма й, що не менш важливо, є
потужним засобом, що стимулює працездатність кори головного мозку, стимулює
розвиток мислення дитини.
Зауважимо на даному етапі, що регулярні вправи з пальчиками покращують
пам'ять,поліпшують діяльність серцево-судинної і травної систем, усувають емоційне
напруження, підтримують життєвий тонус. Рівень розвитку дрібної моторики – один із
показників готовності до шкільного навчання. Дитина, яка має високий рівень розвитку
дрібної моторики, вміє логічно мислити, у неї досить розвиненні пам'ять, увага, зв′язне
мовлення. Недостатній розвиток дрібної моторики призводить до негативного ставлення
до навчання. Саме тому робота з розвитку дрібної моторики маєрозпочинатися задовго до
вступу до школи [1, с. 124].
Із досліджень вчених очевидним фактом є те, що на сьогодні існує велика кількість
цікавих вправ, форм, методів розвитку дрібної моторики. Особливою увагою
користуються пальчикові ігри. Статус розвивальних вправ пальчикові ігри отримали в
кінці 19 століття, коли німецький педагог і вчений Фрідріх Фребель вписав їх у
навчальний план своїх дитячих садків.
Ось, наприклад, пальчикові ігри – це інсценування будь-яких римованих
розповідей, казок за допомогою пальчиків. Багато ігор потребують участі обох рук, що дає
можливість дітям орієнтуватися в поняттях «праворуч», «ліворуч», «вгору», «вниз» і т.п.
На початку та в кінці гри потрібнозалучати вправи на розслаблення, щоб зняти зайве
напруження у м’язах. Це можуть бутилегкі рухи, прогладжування, помахування руками.
Необхідно констатувати той факт, що в той час як дитина займається пальчиковою
гімнастикою, відбуваються певні зрушення в її психофізичному розвитку.
1) У малюка розвивається уява і фантазія. Оволодівши всіма вправами, він зможе
«розповідати руками» цілі історії.
2) Малюк навчається концентрувати свою увагу і правильно її розподіляти.
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3) Якщо дитина буде виконувати вправи, супроводжуючи їх короткими
віршованими рядками, то його мовлення стане більш чітким, ритмічним, яскравим,
посилиться контроль за виконуваними рухами.
4) Виконання вправ і ритмічних рухів пальцями спричиняєзрушення в
мовленнєвих центрах головного мозку і різке посилення узгодженої діяльності
мовленнєвих зон, що, в кінцевому результаті, стимулює розвиток мовлення.
5) Ігри з пальчиками створюють сприятливий емоційний фон, розвивають уміння
наслідувати дорослому, учать вслухатися і розуміти зміст мовлення, підвищують
мовленнєву активність дитини.
6) Розвивається пам'ять дитини, бо вона вчиться запам'ятовувати певні положення
рук і послідовність рухів.
7) У результаті освоєння всіх вправ кисті рук і пальці отримують силу, хорошу
рухливість і гнучкість, а це надаліполегшить оволодіння навичкою письма [1, с. 126-127].
У таблиці 1 спробуємо деталізувати та згрупувати всі вправи для покращення
дрібної моторики дошкільнят.
Таблиця 1
Вправи для покращення дрібної моторики дошкільнят
Номер
Опис вправ
групи
І
Вправі для кистей рук:
група –
розвивають наслідувальну здатність, досить прості і не вимагають тонких
диференційованих рухів;
–
учать напружувати і розслабляти м'язи;
–
розвивають вміння зберігати положення пальців деякийчас;
–
учать переключатися з одного руху на інший
ІІ
Вправи для пальців умовно статичні:
група
–
удосконалюють отримані раніше навички на більш високому рівні і вимагають
більш точних рухів.
IIІ
Вправи для пальців динамічні:
група
– розвивають точну координацію рухів;
– учать згинати й розгинати пальці рук;
– учать протиставляти великий палець іншим

Загальновідомо, що в сучасних навчальних закладах потрібно забезпечити таке
середовище, у якому б дитина почувала себезахищено,комфортно, виявляла свою творчу
активність. Виняткову роль при цьому відіграють самеігри з піском. Ігри з піском
єпроявом природної активності дитини, такі ігри розвивають просторове сприйняття,
творчий потенціал, образно-логічне мислення, дрібну моторику. У свою чергу, пісок є
надзвичайно приємним матеріалом. Також ми можемо переносити пісок, створювати
тонкі форми. Пісок, змішаний з водою, стає стійким, і йому можна надавати форму. Так
ми можемо створювати ландшафти. Можна сказати, що дитині на деякий час надається
невідомий всесвіт, всередині якого вона може створювати свій індивідуальний світ.
Відмітимо, що увсіх дошкільних закладах Японії, починаючи з 2-річного віку,
застосовується методика пальцевого масажу і самомасажу.
На думку японського вченого НамикошиТокухіро, масаж кожного пальця має
позитивний вплив на певні органи:
– масаж великого пальця – покращує активність мозку;
– масаж вказівного пальця – стимулює шлунок і підшлункову залозу;
– масаж середнього пальця – покращує роботу кішківника;
– масаж безіменного пальця – стимулює печінку;
– масаж мізинця – сприяє поліпшенню серцевої діяльності, знімає психічне і нервове
напруження [1, с. 128].
Оскільки нервові закінчення на пальцях безпосередньо пов'язані з мозком, робота
рук сприяє психічному заспокоєнню (в'язання на спицях); запобігає розвитку стомлення в
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мозкових центрах (китайський звичай перебирати в руках волоські горіхи); сприяє
виникненню заспокійливого ефекту (японські купці потирають руки при обслуговуванні
надокучливих клієнтів).
У такому разі можна стверджувати, щоякщодіти хвилюютьсяпідчасмовленняі
крутять в руках предмети, не слід їх вихоплювати з рук – так організм дитини скидає
збудження.
Інший японський вчений, Йосиро Цуцуми, підготував систему вправ для
самомасажу:
Масаж пальців,починаючи з великого і до мізинця.Розтирають спочатку
подушечку пальця, а потім повільно піднімаються до основи. Такий масаж бажано
супровожувати веселими римуваннями.
Масаж долонних поверхонь кам'яними,металевими абоскляними різнокольоровими
кульками «марблс»: їх потрібно:
– «стріляти»;
– крутити у руках;
– клацати по ним пальцями;
– направляти в спеціальні жолобки і лунки-отвори, змагатися в точності попадання.
Масаж волоськими горіхами:
– катати два горіхи між долонями;
– один горіх прокатувати між пальцями;
– утримувати кілька горіхів між розчепіреними пальцями провідної руки і обох рук.
Масаж шестигранними олівцями:
– пропускати олівець між одним і двома-трьома пальцями;
– утримувати в певному положенні в правій і лівій руці.
Масаж «чотками». Перебирання чоток розвиває пальчики,заспокоює нерви.
Перебирання поєднують з рахунком, прямим і зворотним [9, с. 84-86].
Слід відмітити, що належному розвитку дрібної моторики рук сприяє
виконаннярізнихзавданьу зошитах.У свою чергу,формування графічних навичок корисно
й необхідно для майбутніх учнів. На сьогодні існує безліч різних посібників і зошитів для
роботи з дітьми дошкільного віку. Педагогам варто обирати зошити й завдання в них з
урахуванням доступності для дітей. Завдання варто пропонувати дітям в ігровій формі,
урізноманітнювати, поступово ускладнювати, тим самим готуючи дітей до одного з найскладніших процесів шкільного навчання – процесу письма.
Саме графічні вправи сприяють не лише розвитку дрібної моторики рук, але й
вдосконаленню зорового сприйняття,сенсорно-рухової координації,уваги й таких
важливих якостей, як старанність, акуратність, наполегливість.
Підсумовуючи вищенаведену інформацію стверджуємо, що є всі підстави
розглядати кисть руки дитини як орган, що активізує й стимулює діяльність кори
головного мозку, підвищує працездатність усіх її відділів, позитивно впливає на
формування в дошкільників вищих психічних функцій, особливо мислення й мовлення.
Отже, тренування рухів пальців і кисті рук є найвагомішим чинником, якийє
потужним засобом який покращує працездатність кори головного мозку,стимулює
мовленнєвий розвиток дитини, сприяє зміцненню артикуляційних рухів, підготовці руки
до письма, а отже й розвиток психічних процесів.
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Introducere
Apa este sursa vitală de existență a organismelor vii pe Terra. Sursa naturală de apă este
finită, pe când cerința de consum este în continuă creștere datorită dezvoltării și varietății
activității umane din ultimii ani [6, p. 10].
Una din cele mai mari probleme ale societății moderne în prezent este poluarea. În urma
activității sale omul poluează cele trei surese importante pentru existența sa: apa, solul și aerul.
Oamenii de știință avertizează despre posibila criză a apei potabile, care a determinat ca ONU să
stabilească ziua de 22 Martie ,,Ziua Mondială a Apei” [2].
Apa reprezintă un mediu favorabil pentru creșterea și dezvoltarea numeroaselor specii de
microorganisme, printre care sunt și microorganismele patogene. Epidemiile datorate
microorganismelor patogene de origine intestinală: febra tifoidă, holera, poliomelită, hepatita
sunt adesea de origine hidrică [1, p. 9].
Sursa importantă de poluare bacteriană a apei o constituie rezidurile, excrementele umane
şi animale, care pot conţine germeni patogeni, de aceea în analiza apei se urmăreşte detectarea
poluării fecale, folosind ca indicator – bacteriile coliforme. Aceste bacterii de origine intestinală
fiind prezente în apă, evidenţiază o poluare fecală [2, p. 9].
Pentru ca o apă care alimentează un centru populat cu peste 70 000 locuitori să fie
considerată potabilă, numărul total de microorganisme nu trebuie să depăşească 20 u.f.c./cm3, iar
bacteriile coliforme să nu depăşească 0...3 celule/dm3; în centre mai mici se admit 100 u.f.c./cm3
şi mai puţin de 10 celule/dm3 bacterii coliforme. În apă din fântâni, izvoare și sonde se admite
numărul total de microorganisme 300 u.f.c./cm3 şi mai puţin de 100 cel/dm3 bacterii coliforme
[1].
Aprovizionarea cu apă a localităților din sudul Republicii Moldova (mai ales a
localităților rurale) se realizează din surse de apă potabilă locale (fântâni, izvoare și sonde), gradul de
contaminare microbiană al apei, cel mai des depășind limitele prescrise în normele igienicosanitare.
Apă potabilă este o apă naturală pură, limpede, incoloră, inodoră, care conține un număr
total cât mai mic de microorganisme și este lipsită de microorganisme patogene [1, 3, 4, 7]. Apă
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potabilă trebuie să îndeplinească un șir de condiții, consumul acesteia să nu prezinte riscul pentru
sănătatea consumătorului (Figura 1).

Figura 1. Condițiile ce trebuie să îndeplinească apa potabilă
Sursa: Elaborată de autori pe baza la [5, p. 30-31]
Pentru ca apă să corespundă normelor sanitare se pot aplica mai multe metode de
decontaminare microbiană, prezentate în figura 2.

DECONTAMINARE MICROBIANĂ A APEI

METODE
CONVENȚIONALE
(Clasice)

Tratamentul
termic
(fierberea)
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(clorinare)
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NECONVENȚIONALE
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Tratamentul
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Ultrafiltrarea

Tratamentul
cu ozon

Figura 2.Metode de decontaminare microbiană a apei
Sursa: Elaborat de autori pe baza la [3]
Materiale și metode
În lucrarea dată s-a studiat eficiența atât metodelor convenționale, cât și a unei metode
neconvenționale (tratamentului cu lumină UV-C) de decontaminare microbiană a apei. În
cercetările realizate pot fi evidențiate câteva etape de bază, prezentate în figura 3.
Prelevarea
probelor de
apă

Determinarea
gradului inițial de
contaminare a
probelor de apă

Decontaminarea
microbiană a probelor
de apă aplicând
metode diferite

Determinarea gradului
de contaminare a
probelor de apă după
tratament

Figura 3. Etapele cercetării
Sursa: Elaborat de autori
În cercetare s-au utilizat o probă de apă dintr-o fântână (s. Tartaul, r. Cahul) și o proba de
apă dintr-un izvor (or. Cahul). De regulă analiza microbiologică a apaei presupune determinarea
numărului total de microorganisme şi a

numărului de

bacterii coliforme.

Tabelul 1. Metode de analiză
Denumirea analizei
Determinarea numarului total
de microorganisme
Detetrminarea numarului de
bacterii coliforme

Standartul/metoda de referință
GOST 2761—84
Voda pitevaya. Metody sanitarno-bakteriologicheskogo analiza
GOST 30518—97
Metody vyyavleniya i opredeleniya kolichestva bakterij gruppy
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kishechnyh palochek (Koliformnyh bakterij)

Sursa: Elaborat de autori
La decontaminarea microbiologică a probelor de apă au fost utilizate utilaje de laborator,
ustensile și steclărie de laborator, materiale de consum prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2. Materiale pentru analiza microbiologică a apei
Nr.
Denumire
Tip, caracteristici
Utilizare
crt.
Utilaje de laborator
1. Autoclav electric
Model ГК-20, volum 20 L,
Sterilizarea mediilor de cultivare,
putere 1,4 kW
sticlăriei etc.
Alimentare 220 V / 50 Hz
2. Termostat
Model ST1, volum 68 L,
Termostatarea plăcilor Petri cu
Domeniu de temperatură
microorganisme inoculate pe medii
+3...+70°C
de cultivare
Alimentare 230 V/50 Hz
Materiale de consum
3. Apă distilată
–
Pregătirea mediului nutritiv, a
serului fiziologic etc.
4. Ser fiziologic steril
–
Pregătirea diluțiilor
5. Hârtie de ambalare
–
Ambalarea plăcilor Petri, a
eprubetelor
Sticlărie și ustensile de laborator
6. Placă Petri
Diametru 90 mm
Cultivarea microorganismelor
7. Eprubetă
Volum 40 m
Dozarea mediului nutritiv
8. Ansă
Din oțel inoxidabil
Prelevarea microorganismelor pe
suprafața Păcii Petri
9. Pipetă Mohr
Volum 1 ml
Prelevarea probei supuse analizei
microbiologice
10. Arzător cu alcool
Volum 50 ml
Asigurarea condițiilor aseptice la
inocularea probelor sau diluțiilor
11. Balon sferic cu
Volum 250 ml
Pregătirea suspensiilor de făină în
fund plat
ser fiziologic steril
12. Stativ
Din aluminiu
Fixarea eprubetelor în poziție
verticală
13. Clește
Din oțel inoxidabil
Manipulare eprubete sau baloane
fierbinți
Mediile de cultivare utilizate pentru realizarea analizelor microbiologice sunt prezentate
în tabelul 3.
Tabelul 3. Medii de cultivare
Nr.
Mediul de cultivare
Utilizare
crt.
1.
PCA (Plate Count Agar) Compoziția chimică: peptonă 5 Determinarea numărului total de
%, glucoză 1 %, extract de drojdie 2,5 %, agar 14 %
microorganisme în apă
2
BLVB(Bila, Lactoza, Verde de Briliant) Compoziția
Determinarea prezenței
chimică: peptonă 10 %, lactoză 10 %, bila uscată 20 %,
bacteriilor coliforme în apă
verde de briliant 0,0133 %
3
ENDO Compoziția chimică:peptonă 10 %,
Confirmarea prezenței
hidrogenofosfat de dipotasiu 2,5 %, lactoză 10 %, sulfat bacteriilor coliforme în apă
de sodiu anhidru 3,3 %, fuxină 0,3 %, agar-agar 12,5 %
Sursa: Elaborat de autori
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Figura 4.Instalația de tratare cu lumină UV-C
1-Camera de lucru a instalației; 2-sursa de lumină UV-C; 3-Plăcile Petri cu proba de apă supuse tratamentului cu
lumină UV-C

Sursa: Efectuată de autori
Pentru decontaminare probelor de apă cu lumină UV-C s-a utilizat instalația, care se află
în dotarea laboratorului de microbiologie al Facultății de Științe Economice și Inginerești,
Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova (Figura 4).
Discutarea rezultatelor:
În urma cercetărilor au fost obținute rezultate prezentate în figura 5.

a.
b.
Figura 5. Eficiența decontaminării probelor de apă prin metade diferite
a - proba de apă din fântână (satul Tartaul); b - proba de apă din izvor (orașul Cahul)
PM- proba martor(apă nedecontaminată); TUV-proba de apă tratată cu lumină UV-C; TT-proba de apă tratată
termic; TC- proba de apă tratată prin clorinare

Sursa: Elaborat de autori
Analizând rezultatele determinărilor microbiologice s-a constatat că gradul inițial de
contaminare al apei din fântână este cu aproximativ 50 % mai mare decât al apei din izvor, ceia
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ce se poate explica prin condițiile mai favorabile pentru creșterea și dezvoltarea
microorganismelor în apa din fântână, agitarea mecanică a apei din izvor împiedicând creșterea
și dezvoltarea microorganismelor. În ambele probe de apă gradul inițial de contaminare este
foarte ridicat, depășind cu mult normele igienico-sanitare pentru apă potabilă, ceea ce înseamnă
că apa analizată nu poate fi considerată ca apă potabilă și deci nu pote fi utilizate în consum,
deoarece există riscul de apariție a unor toxiinfecții. Însă, s-a constatat, că în urma aplicării
diferitor metode de tratament, gradul de contaminare microbiană este redus esențial ajungând la
limitele admisibile conform normelor, ceea ce înseamnă că apa din sursele analizate după un
tratament corespunzător poate fi utilizată în consum fără prodecerea unor dereglări în organismul
consumatorului.
Excepție reprezintă proba de apă de la fântâna tratată cu soluție de hipoclorit de calciu cu
concentrația 5 %, numarul total de microorganisme din proba de apă decontaminată fiind la un
nivel mai ridicat decât cel prescris în normele igienico-sanitare. Aceasta se poate de explicat
prin-un grad extrem de mare de contaminare inițial, iar doza de soluție de hipoclorit de calciu a
fost insuficientă pentru a realiza decontaminărea.
S-a constatat că cele mai eficiente metode de decontaminare sunt cele de tratament termic
și tratament cu lumină UV-C. În cazul tratamentului cu lumină UV-C a probelor de apă timp de
15 min, ponderea populației microbiene innactivate a fost 99,97 % ceea ce dovedește că această
metodă este eficientă.
Pe lângă această s-a constatat că în probele de apă există și bacterii coliforme, numărul
cărora depășește limitele prescrise în normele igienico-sanitare, ceea ce dovedeste că în
apropierea de aceste surse de apă există și surse de contaminare fecală. Cel mai periculos
reprezentant al bacteriilor coliforme este bacteria patogenă din specia Escherichia coli, care
poate să producă toxiinfecții la consumători, ceea înseamnă că apă din sursele analizate nu este
de recomandat pentru a fi consumată fără un tratament prealabil (cel puțin fierberea apei).
Concluzii
În urma cercetărilor realizate s-a constatat că apa provenită din surse de aprovizionare
locale nu corespunde normelor igienico-sanitare.
De asemenea s-a stabilit că toate metodele utilizate pentru decontaminare microbiană au
fost eficiente și au adus apa la normele de potabilitate, dar cea mai optimă metodă s-a
indentificat metoda neconvențională prin tratament cu lumină UV-C, de aceea venimi cu
propunerea de utilizare a celor mai noi modele de utilaje industriale pentru tratarea cu lumină
UV-C ca de exemplu: Sistemele Berson Openline, AKRO UV-SERIA JZ, HANOVIA–GAMA
AF3, GAMA HANOVIA PURELINE UV, HANOVIA–GAMA PHARMALINE DC.
1. Dan V. Microbiologia produselor alimentare. vol. 2, Ed.: Alma, Galaţi, 1999;
2. Dan V., Oancea I., Kramer C., Zara M., Tofan C. Controlul microbiologic al produselor
alimentare, Editura Universitatea din Galaţi, Galaţi, 1991;
3. Tofan C. Igiena și securitatea produselor alimentare, editura AGIR, București, 2001;
4. Bălănuţă M., Rubţova S., Bălănuţă E., Nistor I. Misrobiologia, sanitria şi egiena alimentară,
editura Ruxanda, Chişinău, 1999;
5. Comâş V. Sanităria şi Igiena Mărfurilor, editura ASEM, Chişinău, 2009;
6. Note de curs. Procedee și echipamente de epurare a apelor, Universitatea “Petru Maior” Tg.
Mureş, Facultatea de Inginerie Specializarea Ingineria și Protecţia Mediului În Industrie;
7. LEGE Nr.
272
din
10.02.1999
cu
privire
la
apa
potabilă
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311640 Accesat 12.11.2018 ora 12:32;
8. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://md.one.un.org/content/unct/
moldova/ro/home.html Accesat 12.11.2018 ora 14:47.
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ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГО-ТЕХНОЛОГІЙ
У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 2-3 КЛАСІВ
Юлія Катющева
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Конструктори ЛЕГО вже досить давно і міцно увійшли в життя сучасного школяра.
Їх досить часто застосовують в позаурочній діяльності і гуртковій роботі. Адже,
конструювання має велике виховне значення, сприяє формуванню самостійності,
наполегливості, розвиває творчу уяву. ЛЕГО - безумовно, найвідоміший конструктор,
який користується популярністю по всьому світу. У концепції Нової української школи
ЛЕГО-технологіям відводиться чільне місце на уроках у першому класі, з подальшим
перспективним розгортанням цієї роботи в наступних класах [ 1, с. 35].
«Lego» в перекладі з данської мови означає «розумна гра». Це серія розвиваючих
іграшок, які представляють собою набори деталей для складання і моделювання
різноманітних предметів (конструктори). Основу процесу її поглинання є чергування
практичних і розумових дій самого учня, з урахуванням особливостей конструктивноігрової діяльності дітей [2, с. 88].
Але у перекладі з латинської мови «Лего» означає «Я вчуся» або «складаю разом». Це й не
дивно, адже школярі вчаться працювати у групі. І це дає позитивні результати: діти
вчаться спілкуватися, бути терпимими один до одного, до успіхів і невдач, частіше
приходити на допомогу один одному.
До того ж деталі «Лего» виробляють зі спеціальної, нетоксичної і безпечної для
дітей ABS-пластмаси. Але зауважимо, що так було не завжди. У 1932 році Оле Кірк
Крістіансен, Тесляр з бідної датської сім'ї, відкрив невелику фірму з виробництва сходів,
прасувальних дошок. Паралельно зайнявся виробництвом дерев’яних кубиків, побачивши,
як його син Готфрід із задоволенням майстрував кубики із залишків дошок.
У компанії Оле Кірка працювало всього 7 осіб, які отримували задоволення від
створення іграшок. Над їх робочими місцями був напис – девіз компанії – «Тільки
найкраще є гідним», підкреслюючи турботу Крістіансена про якість продукції. Однак у
1942 році фабрика повністю згоріла. Нове виробництво Крістіансен відкрив в 1947 році.
Тепер кубики були зроблені з пластику, крім того, з’явилися спеціальні елементи для
з’єднання їх один з одним. Так з’явився перший «справжній» ЛЕГО-конструктор [2, с. 15].
Курс «Лего-конструювання» призначений для того, щоб покласти початок
формуванню в учнів цілісного уявлення про світ техніки, пристрої конструкцій,
механізмів і машин, їх місце в навколишньому світі. Це збігається з метою позаурочної
діяльності учнів, яка полягає в активізації соціальних, інтелектуальних інтересів школярів
у їх вільній час; розвитку здорової, творчо зростаючої особистості.
Позаурочна діяльність є невід’ємною частиною освітнього процесу та форма
організації вільного часу школярів. З переходом на нові стандарти другого покоління
позаурочна діяльність офіційно визнана частиною основної освітньої програми школи.
Позаурочна робота створює умови для соціального, культурного розвитку, стимулює
процес професійного самовизначення, сприяє творчій самореалізації особистості дитини.
Позаурочна діяльність за допомогою ЛЕГО-технологій сприятиме: визначенню
інтересів, здібностей, можливостей школярів до різних видів діяльності; створенню умов
для індивідуального розвитку дитини у вибраній галузі; розвитку творчої активності;
створенню умов для реалізації набутих знань та навичок; розширенню досвіду
неформального спілкування, взаємодії, співробітництва; розширенню сфери комунікації в
суспільстві. Використання ЛЕГО - конструкторів у позаурочній діяльності 2-3 класів
підвищує мотивацію учнів до навчання, тому що це вимагає знання практично з усіх
навчальних дисциплін від мистецтв та історії до математики і природничих наук [5, с. 2526].
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За допомогою ЛЕГО-конструктора діти можуть будувати, мріяти і втілювати свої
ідеї в життя. Вони із задоволенням працюють в надії отримати кінцевий результат. Не
секрет, що кожен успіх мотивує у дитини бажання вчитися. Вчителі зазначають, що
завдяки своїй педагогічній універсальності набори ЛЕГО є найкращими наочними
посібниками і розвитковими іграшками. Адже ЛЕГО-конструктор може бути цікавим не
тільки хлопчикам, але й дівчаткам, він особливо корисний для розвитку логічного
мислення дитини, чого не дають просто ігри в ляльки [4, с. 33].
Заняття з використанням конструктора ЛЕГО розвивають просторове мислення
дітей, сприяють кращому усвідомленню пропорцій та форм. У той час як дитина будує, її
мозок думає про те, які частини підходять краще, як їх об’єднати, і чи має структура
макету бути великою чи малою.
Науковці (Міхєєва О.В., Якушкін П.А.) дійшли до висновку, що ЛЕГО:
1. Сприяє розвитку дрібної моторики і рухових навичок.
2. За допомогою конструктора вдосконалюється мова дитини. Візьмемо звичайний
набір елементів, з яких можна побудувати, наприклад, будинок. Завдяки участі дорослих,
дитина вчить нові слова (форми, назви будівельних матеріалів, деталей) і їх властивості.
Слід вчити дітей правильно використовувати поняття в мові, складати речення або
розповідь.
3. ЛЕГО прекрасно розвиває структурно-логічне мислення, необхідне для
виготовлення великих конструкцій і розуміння прикладеної до конструктору схеми.
Збирання з частин цілого вимагає складної розумової діяльності. Щоб вийшла логічно
правильно завершена робота, потрібно добре подумати. Кольори, в які пофарбовані
деталі, спеціально підібрані з урахуванням того, як діти сприймають світ.
4. Збираючи конструктор, дитина вчиться бути уважною і терплячою, спокійно
переживати невдачі і відчувати завзятість на шляху до мети, нехай вона буде полягати у
конструюванні маленького будиночку з різнокольорових деталей. Таким чином, в учнів
розвивається самоконтроль і самоорганізація, це дозволяє в процесі гри набути якостей,
які стануть в нагоді в майбутньому. Тільки при уважному вивченні інструкції можна
правильно зібрати модель. Іноді навіть невелике відхилення від завдання може зіпсувати
весь план. Часто дитині потрібно переробляти, виправляти, коригувати вже зібрану на
будівництво.
5. Крім того, ця гра приносить безцінні переваги творчого мислення дитини.
Необхідно постійно думати над наступним кроком, розрахувати всі можливі комбінації і
вибрати найбільш вдалі, проаналізувати, який крок буде кращим. Великою перевагою
Lego є можливість збирати його на свій смак, не обмежуючись формами,
запропонованими розробниками. Елементи з різних наборів поєднуються між собою, що
дає необмежений простір для фантазії.
6. Конструктор розвиває уяву. З деталей Lego можна зібрати своє неповторне
творіння: будиночок для ведмедика, гараж для автомобілів, незвичайний міст.
Придумувати щось нове з подібних блоків [3, с. 45-47].
Досвід свідчить, що найбільшою популярністю у дітей користуються такі
конструктори ЛЕГО :
1) ЛЕГО МІСТО
Місто ЛЕГО - це набір, поділений складністю на вікові категорії, придатний для
дітей від 3 до 16 років. У наборах ЛЕГО МІСТО всі елементи, які дитина бачить у
повсякденному житті, відтворюються в реалістичних моделях, які надихатимуть
створення міста, повного руху. Завдяки величезній різноманітності деталей, набори ЛЕГО
дозволяють створити нескінченну кількість комбінацій. Головною особливістю серії є
численні «міські» теми: поліція, пожежна служба, будівництво, дослідні станції, в'язниця,
залізнична станція, аеропорт, іподром, космічний центр тощо. Набір ЛЕГО Місто
пропонує вибір величезної кількості професій і сфери зайнятості: пожежні, поліцейські,
лікарі, рятувальники, будівельники, торговці, фермери та багато інших.
2) Зоряні воїни
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Ця серія не для малюків: на коробках, виконаних в пізнаваному стилі, є маркування
із зазначенням початкового віку від 6 до 14 років. Розробники ЛЕГО йдуть в ногу з часом,
втілюючи в своїх творіннях нові тенденції і тренди. Звичайно, продюсери не могли обійти
увагою легендарний фільм «Зоряні війни», армія шанувальників якого налічує мільйони
осіб.
3) ЛЕГО Bionicle
ЛЕГО Bionicle – це унікальна серія об'єднаних роботів-персонажів фантастичних
оповідань. Любителям дизайнера приваблює чудовий світ роботів, різноманітні технічні
новинки, мутації, неймовірні образи.
Конструктори цієї серії є продумана сюжетна лінія. Біоніклі – це цілі Всесвіти, з
їхніми законами, героями і лиходіями, небезпеками, проблемами, радощами. У детальних
світах існує вічна боротьба між добром і злом. Більшість символів у рядку сумісні, тобто
ви можете збирати один набір з декількох окремих. Bionicle відрізняється від звичайних
класичних наборів ЛЕГО. Відповідно до принципу кріплення частини бренду нагадують
Technic елементи. Кожен набір - це технічні пристрої та унікальні фігурки, що поєднують
в собі яскраві впізнавані риси популярних кіногероїв і особливі схеми ЛЕГО. Невеликі
комплекти представлені невеликими винищувачами або швидкісними катерами з
пілотами, масштабні варіанти включають безліч міні-фігур, деталізовані декорації до
кіносценаріями, великі деталізовані кораблі (Зірка Смерті, Тисячолітній Сокіл).
4) ЛЕГО ДРУЗІ
Серія ДРУЗІ створена спеціально для дівчат з урахуванням особливостей мислення,
переваг та інтересів молодих принцес. Конструктори Друзі - іграшка 2 в 1: будівництво та
гра в ляльки одночасно. Як і багато інших попередніх серії ЛЕГО, лінія друзів об’єднує
один сюжет. Головними героями історії є 5 підлітків-подруг. Вони різні персонажі, хобі та
зовнішній вигляд. Дівчата об’єднує справжня дружба, доброта, любов до подорожей та
активного відпочинку. Його дівчата мають більш реалістичні пропорції та меншу кутність
у порівнянні зі стандартними фігурами – це елегантні ляльки з милими обличчями. Їхні
руки пристосовані для зберігання різних аксесуарів [6].
Таким чином, можемо зробити висновок, що ЛЕГО-технологія – це сукупність
прийомів і способів конструювання, спрямованих на реалізацію конкретних цілей освіти
через систему ретельно продуманих завдань, різноманітних конструкторів ЛЕГО. Вона
об’єднує в собі елементи гри і експерименти, в ході яких діти розвивають різні групи
м'язів, моторика рук. Кожен школяр може і повинен працювати в своєму власному темпі,
переходячи від простих завдань до більш складним.
Конструктор ЛЕГО відіграє важливу роль у розвитку дитини. Цей факт довели
багато вчених. Згідно з результатами досліджень та спостережень, вчені дійшли висновку,
що збір конструктора позитивно впливає на дитину, ніж малювання та ліпка з пластиліну.
Це пов’язано з тим, що при малюванні та ліпки з пластиліну результат роботи дитини не
завжди успішний. Граючи з конструктором ЛЕГО, діти завжди отримують щось ціле і
красиве. Завдяки формі та кольору конструктора, незалежно від того, як дитина збирає
деталі, він завжди отримає щось схоже на реальні об'єкти. Досягнення хорошого
результату в зборах формує у молодих дітей самовпевненість і навіть лідерські якості.
1. Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – К.:
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.
2.Комарова Л.Г. Будуємо з LEGO / Л.Г. Комарова. – М., 2015. – 350 с.
3.Міхєєва О.В. LEGO: середовище, іграшка, інструмент / О. В. Міхєєва, П. А. Якушкін //
Інформація й освіта. – 2014. – № 6. – 125 с.
4. Міхєєва О.В. Набори LEGO в освіті, або LEGO + педагогіка = LEGO DACTA /
О.В. Міхєєва, П.А. Якушкін // Інформація й освіта. – 2008. – 123 с.
5. Шевченко А.П. Позашкільна робота – науковий підхід / А. П. Шевченко // Початкова
школа. 2017. – С. 128-135 с.
6. Види конструктора ЛЕГО. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vsemisto.info/gospodarstvo/2132-vydy-konstruktora-lego
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КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Оксана Колеснік
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
Стрімкий розвиток освітніх систем актуалізує механізм контрольно-аналітичної
діяльності, оскільки є тим індикатором, що дозволяє сформулювати готовність керівника
в умовах модернізації управляти розвитком установи, закладу, зокрема дошкільного.
На нашу думку, саме ефективно організована робота в дошкільному закладі
допомагає кожному керівнику реалізовувати основні функції організації управлінської
праці, яка бере початок зі збору й обробки інформації і завершується прийняттям
управлінських рішень.
Відмітимо, що саме контроль закінчує управлінський цикл і достатня кількість
фахівців розуміють у ньому головну діяльність керівника. На сучасному етапі розвитку
суспільства, системи освіти та психолого-педагогічної науки вимоги до здійснення
контролю за навчально-виховним процесом в дошкільному навчальному закладі відчутно
зросли.
Актуальність теми зумовлена модернізацією системи дошкільної освіти, підбором
нових наукових підходів та методів управління розвитком дошкільного навчального
закладу. Адже, суспільно-політичні зміни в Україні поставили нові завдання і проблеми
перед системою освіти, і модернізація освіти набуває нових аспектів, оскільки від них
абсолютним чином залежить повноцінне відновлення змісту освіти, отримання молодшим
поколінням нового досвіду, рівноцінного сучасним вимогам життя. Значну роль в освіті
молоді відіграє дошкільне навчання та виховання. Тому у керівників дошкільного
навчального закладу є нелегкий обов’язок – контролювати роботу педколективу на
досягнення найкращих результатів в процесі навчання та виховання дітей дошкільного
віку.
Під дошкільною освітою ми розуміємо виховну та навчальну діяльність, яка
забезпечує різносторонній розвиток дошкільника відповідно до його здібностей, нахилів,
індивідуальних особливостей, національно-культурних потреб держави і суспільства;
створює, в залежності від віри, основні норми загальнолюдської моралі, дає знання про
природу, людину, основи трудового виховання, екологічної культури. На думку вченого
Агапова І.Г., мета дошкільної освіти полягає у створенні сприятливих умов для
особистісного становлення дітей, забезпеченні збалансованого розвитку дошкільників,
формування життєвої компетентності; розвитку ціннісного ставлення до світу природи,
культури, людей, до самих себе [1, с. 265-266].
Управління сучасним навчальним закладом передбачає розвиток та активне
функціонування широкого спектра управлінських умінь керівника, управлінський
потенціал якого є провідною умовою досягнення нового, більш високого рівня
функціонування дошкільного навчального закладу. Відтак самоосвіта керівника
дошкільного навчального закладута науково-методична робота з підвищення його
кваліфікації з метою розвитку управлінських умінь стає необхідною умовою підвищення
результативності функціонування і розвитку дошкільної установи.
Розкриємо для початку сутність поняття «управління».
Під управлінням слід розуміти процес планування, організації, приведення в дію та
контроль організації з тим, щоб досягти координації людських і матеріальних ресурсів,
необхідних для ефективного досягнення завдань.
Керувати сучасним дошкільним навчальним закладом непросто, адже це
багатогранний процес.
На мал. 1 відобразимо основні складові процесу управління в дошкільному
навчальному закладі.
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Мал. 1. Складові управління ДНЗ [4, с. 25-27]
Якість результату діяльності дошкільного навчального закладу залежить від якості
процесу управління, від досвіду та компетентності керівника.
На сьогоднішній день оновлення змісту освіти, визначення нових цілей, засобів,
показників ефективності, результативності, якості діяльності ДНЗ, появи варіативних
технологій та програм, у супроводі інноваційних процесів, інноватизації освітнього
простору з однієї сторони, та неузгодженість між теоретичними висновками, практиками
та нормативно-правовою базою, складних та мінливих умов зовнішнього оточення з
другої сторони, керівнику треба бути ґрунтовно обізнаним у науці управління, соціальнопсихологічних аспектах управління колективом, науковій організації праці.
Необхідно зауважити, що ефективність управлінської діяльності керівника
дошкільного навчального закладу залежить від різноманітних аспектів, які сприяють
переходу дошкільного навчального закладу з режиму функціонування в режим розвитку.
Поєднання таких важливих функцій управління як контроль та аналіз за освітньовиховним процесом слід розглядати як цілісний процес. Це виявляється у внутрішньому
взаємозв’язку структурних елементів, єдності вимог, спільної мети й об’єктів контролю й
аналізу.
Розглянемо контроль як одну із функцій управління дошкільним закладом в
діяльності керівника.
Контроль – це система спостережень і перевірки відповідності процесу
функціонування об’єктів прийнятим управлінським рішенням –планам, нормам,
стандартам, правилам, наказам тощо [1, с. 266].
Оцінювати і кількісно, і якісно можна тільки те, що підлягає стандартизації,
нормуванню.
Відмітимо ключові значення контролю в управлінні дошкільним навчальним
закладом:
1. діагностична функція – забезпечує інформацією про стан справ у дошкільному
навчальному закладі і в окремих його підсистемах;
2. виховна – виховує відповідальність за визначену ланку роботи та результати
діяльності;
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3. навчально-методична –надає дієву допомогу педагогам у пошуках ефективних
форм та методів;
4. стимулююча – спонукає дороботи, самоосвіти, саморозвитку, самоконтролю,
самокорекції.
На даному етапі виокремимо головні принципи контролю:
1) стратегічна спрямованість відображує пріоритети розвитку закладу освіти;
2) плановість та систематичність дають можливість уникнути надмірного контролю і
навпаки – попередити його відсутність;
3) гласність демократизує процедуру контролю та знімає зайву напругу з суб’єктів
контролю;
4) поєднання контролю з самоконтролем (самонавчання, самовдосконалення,
самокорекція);
5) науковість передбачає глибоку наукову основу контролюючої діяльності, повноту
висновків та рекомендацій, високий рівень компетентності перевіряючого;
6) об’єктивність щодо оцінки, а також доброзичливість устав-ленні до суб’єкта
перевірки;
7) економічність та раціональність застосування ефективних технологій та методів
контролю.
Метою контролю в діяльності керівника дошкільного навчального закладу є
дотримання діагностування та надання інформації про стан об’єкту, яку використовують
для запобігання негативним результатам; стимулювання творчої активності;
попередження негативних тенденцій [3, с. 41-43].
Варто зазначити наступні завдання контролю:
1. дотримання науково-методичного супроводу;
2. підвищення відповідальності за результати праці кожного працівника;
3. підвищення якості навчально-виховного процесу;
4. досягнення внутрішньої стабільності в дошкільному закладі;
5. створення комфортних умов для працівників;
6. забезпечення якості дошкільної освіти.
Зазначимо також, що зміст контролю несе в собі відстеження об’єкта в
рівноважному стані, виконання державних програм, перевірку виконання нормативних
актів. Для ефективного здійснення контролю необхідні сприятливі умови, зокрема такі як:
інтеграція, гуманізація, індивідуалізація, плановість, систематичність, дієвість. Контроль
керівника дошкільного навчального закладу має стати визначальним в його діяльності та
має виконувати наступні функції:
- Пізнавальна – розширення та поглиблення первинних суджень, збагачення
різноплановою інформацією, одержання нових знань про проблемну ситуацію.
- Регулювальна – ухвалені рішення втілюються у педагогічній практиці колегіально.
- Оцінна – щодо якості освіти та організації життєдіяльності дітей вироблення
судження.
- Консолідуюча – для досягнення загальних цілей знайти можливість об’єднання всіх
учасників освітнього процесу.
- Прогностична – визначення тенденцій подальшого розвитку усіх учасників
освітнього процесу та їхньої взаємодії задля досягнення загальних цілей. З’ясування
можливостей та потенціалів.
- Комунікативна – визначення позицій, формування взаємин людей, сприяння обміну
думками тощо.
- Захисна – зазначення, обстоювання прав та інтересів особистості дитини, педагога
відповідно до основних гуманітарних критеріїв, охорони здоров’я, вимог психогігієни
тощо.
- Інформаційна – узагальнення та відповідальне оприлюднення одержаної
інформації, доведення її до відома всіх учасників освітнього процесу.
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- Мотивувальна – визначення та активізування мотивів педагогів до досконалого
виконання професійних обов’язків.
- Профілактична – попередження безпосередньої можливості невиконання завдань
дошкільної освіти тощо.
Кожен управлінець дошкільним навчальним закладом постійно потребує чіткого
уявлення проте, як розвивається дошкільний заклад, які тенденції цього розвитку, яку
досконалюється навчально-виховний процес. Тому можна стверджувати, що контроль
повинен виконувати діагностичну, коригуючи та регулюючу функції. За результатами
внутрішньосудового контролю приймаються управлінські рішення для регулювання
об’єкта, який контролювався.
До контролю роботи керівника дошкільного закладу можна віднести такі вимоги:
– цілі та завдання контролю мають випливати з цілей та завдань навчальновиховного процесу;
– необхідно створити єдину систему контролю всіх напрямків роботи дитсадка;.
– контроль слід планувати;
– у процесі контролю важлива не констатація фактів, а виявлення причин, що
зумовлюють недоліки, та розробка ефективних заходів для їх усунення;
– контроль буде дієвим лише в тому разі, якщо здійснюється своєчасно, якщо
пропозиції за його результатами виконуються;
– ефективним є консультативний контроль з тих напрямків роботи, над якими
працює освітній заклад;
– результати перевірки треба доводити до відома всіх членів педагогічного
колективу [5, с. 9-10].
Отже, контроль як функція управлінської діяльності керівника дошкільного
закладу має бути регулярним, систематичним, дієвим та гласним. Контроль завжди має
бути спрямований на реалізацію завдань за напрямками роботи дошкільного навчального
закладу. Розуміючи контроль як систему забезпечення і перевірки правильності тих чи
інших підсистем структури управління освітнім процесом у дошкільному навчальному
закладі, потрібно керуватися єдиним принципом: «Контроль уд ошкільній освіті має бути
найважливішим засобом ефективної організації функціонування державної освіти».
1. Агапов И. Г. Социоцентристская и персональноцентристскаяпарадигмы в образовании
(культурологическийанализ) / И. Г. Агапова // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т. 10. – С.
265-271.
2. Белая К. Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функція / К. Ю. Белая. – М.:
ТЦ «Сфера», 2004. – 64 с.
3. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного
навчального закладу / Романюк Ірина Анатоліївна. – Київ: Мандрівець, 2012. – 280 с.
4. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у
Світі» / [О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко та ін.]. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
5. Крутій К. Чинники якості освіти: теоретичні надбання чи нагальна потреба? / К. Крутій //
Дитячий садок. – Число 21-23 (549-551). – червень 2010. – С. 7-14.

ЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕР ІГРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Ірина Краснянська
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
Розвиток науки «дитяча психології» та ігрової «педагогіки» зарекомендувало себе
як діяльність з дуже великим внеском в загальний розвиток дитини. Деякі дослідження
показують, що розгортання ігрової активності може відбуватися як випадково спонтанне,
та навмисно, зі суттєвими позитивними змінами.
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Система сучасної освіти повинна забезпечити розвиток гри, а саме другий її шлях.
Тому що у відсутності відповідних умов і педагогічного рівня взаємодії, ігрова культура
дитини залишається на низькому рівні з подальшими негативними ефектами в
онтогенетичному плані. Все це вимагає технологічного підходу до формування ігрових
навичок дітей.
Проблема розвитку ігрових технологій сьогодні набула більшого значення і
важливість, тому що, сучасна дитина росте і приносить в дуже обмеженій здатності
можливості абсорбувати ігрову культуру.
Ігри більшості дітей, які відвідують дитячий садок, бідні і одноманітні по темі і
змістом. Проте, що підлітки оточені різними джерелами інформації (телебачення, радіо,
аудіо-та відеомагнітофони тощо) і мають достатні знання і досвід в галузі охорони
навколишнього дійсності, їх самостійні ігри досить складні і різноманітні [2].
Таким чином, якщо пов'язати причини, умови життя - відвідування груп
дошкільних навчальних закладів, збільшення сімей домів, ранні отримання фахових знань,
полипшення умов навчання (спортивні школи, художню освіту), це все зменшує
можливості для спільної самостійної гри. Тому роль педагога, основне завдання якого є відповідними педагогічними інструментами передати дитині поступові способи ігрової
діяльності.
З іншого боку, вільна, творча діяльність, яка виникає и має більш технічний
характер.
П.Петров, М. Атанасова стверджують, що будь-яка людська діяльність, незалежно
від її типу, має свою технологічну сторону, яка здійснюється в тій чи іншій формі,
відбувається в певному сенсі, і має свої етапи, послідовність дій і операцій. Це дозволяє
йому стати більш технічним [4].
Технологія розглядає дії і операції, які реалізують умови застосовувати їх для
досягнення певної заздалегідь встановленої мети.
У той час як технологія у виробничих приміщеннях характеризуються повторенням
і стандартизацією окремих операцій і процедур, які після того, як реалізуються,
виробляють продукти з певними характеристиками, то з соціальними технологіями
(такими, як навчання) повторюваність не стереотипна.
Це відбувається тому, що суб'єкти освітнього реальності - педагога і дітей –
унікальна взаємодія, і його результати залежать від багатьох факторів, багато з яких
непередбачувані. Людина є вільною істотою, чия діяльність, як правило, непередбачувана
і, може, спростувати будь-яку теорію.
Тому, хоча існують елементи повторення в роботі вчителя і дітей, та ігрових
технологій, але ж не може бути готових рецептів і засновані вони, на ситуації
варіативності. За словами Д. Димитрова, імовірнісний характер ігрової технології
відображає не тільки специфіку, і в принципі право застосовувати технології для
визначення відповідно до заданих умов.
Основи технологічного підходу до управління грою, подані в книзі Д.Димитрова.
Ця книга є спробою побудувати досягнення в двох областях [3]:
1) підсумовують основні моделі ігрових технологій;
2) для визначення і здійснення процесу реалізації основних компонентів ігрової
технології.
У якості відправної точки для з'ясування природи ігрової технології,
Димитров розрізняє між двома площинами в житті ігор у педагогічному процесі:
активність і навчанням.
План завдань відображає генетичні умови: наведіть послідовне виникнення і
оволодіння дітьми - як їх власне, окреме (без втручання та піклування дорослого)
діяльність - версії ігор: сюжетно-рольової гра-драматизація, будівництво конструктивних
ігр, та гра з правилами.
Педагогічний план включає в себе цілеспрямовану розробку, впровадження та
використання будь-яких таких ігор, як педагогічних форм і методів. Цей другий план в
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життя гри втілюється в так званих подібних до ігри форм, що представляють собою
поєднання діяльності та гри.
Вони бувають двох типів. Перша (вчення форма з ігровим компонентом) має місце,
коли у відкритій неігровій формі (пізнавальні, комунікативні, практичні) завдання в
структурі діяльності включають в себе ігрові компоненти з метою мотивації мети і / або
процесу.
Подібне до ігри явище другого типу (гра в педагогічній формі) створюються з
використанням мети гри, яка приховує «програму», завдання вихователя (нерозбірливе
або непривабливе для дітей в науковій редакції).
І плани операція ігор розгортається гетерогенної (на основі різних причин) і
паралельно. Порядок появи в повсякденній практиці викладання форми гри визначається
цілями і завданнями програми педагога. Це не відповідає об'єктивному генезису
різновидів ігрової діяльності дітей, і в деякому сенсі суперечить. Наприклад, без
втручання педагога гри драматизації як спільної, самоорганізованої діяльності
залишається на низькому рівні розвитку у дітей дошкільного віку.
Наше дослідження, показує, що 5-7-річні, навряд чи вивішать грати театралізовану
гру, краще займуться перегонами.
Одна з причин цього полягає в тому, що на відміну від предметної драматизації
дитина не може контролювати дії в готовому вигляді. Літературна робота пропонує тільки
ігрові дії, але вони повинні бути створені гравцями за допомогою рухів, жестів, міміки,
зауваження, що діти самі повинні вибирати засоби вираження.
Якщо вони не мають зразка, отриманого в ході роботи інструкторів, які викладають
їхню гру, то залишаються на одинці і грають, в основному, індивідуально [1].
З іншого боку, якщо педагог організує різні способи сприйняття, розуміння і
перекладу творів мистецтва в регульованих умовах «української мови і літератури," діти
несуть набуті навички в своїх власних, що самоорганізуються в ігровій діяльності.
Таким чином, доросле передчуття перед тим, як завдати форми гри-драматизації
може статися, що здійснює свою освітню форму; в подальшому він має стимулюючу дію
на самостійних індивідуальних іграх.
Все це означає, що форма діяльності виникає і розвивається пізніше, якщо
вихователь не приносить в процесі навчання педагогічних аспектів до гри.
Ми говоримо «педагогічні подібності», тому що, коли вона регулюється і
управляється учителем-вихователем, а не окремо, діяльність не є чисто грою; Існує
елемент навчання, який активно «звертається» грати на більш високому рівні.
Це стосується всіх видів ігор: у відсутності педагогічної взаємодії дизайну дитячих
ігор має ряд особливостей, що характеризують низький рівень розвитку; педагогічні
подібності ігор з правилами зданих в реальну практику задовго до того, як діти будуть
готові до їх використовувати
Приклади ілюструють твердження D.Dimitrov, що протиріччя між об'єктивним
генезисом різновидів їх ігровою діяльністю дітей і порядку реалізації в повсякденній
практиці форм навчання гри має позитивне значення - це стимулює саморозвиток гри
SELF-дитини [2].
У технологічному підході є провідним зусилля з інтеграції в часі і просторі
елементарних моментів взаємодії між саморозвитком їх ігрової діяльності дітей і їх
педагогічного керівництва. Саме ця взаємодія є технологічним механізмом
функціонування версій дитячої діяльності та освітніми іграми в педагогічному процесі
дитячого садка.
З цієї точки зору ігрова технологія визначається як системно побудована міра
структурної цілісності взаємопов'язаних процедур цілеспрямовано створювати активність
і освітні версії гри.
Технологія заснована на знанні основних характеристик в грі, закономірності її
цілей розвитку для використання різних типів ігор та взаємовпливу між ними [5].
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Види ігрових технологій. Ігрові технології розділені на дві групи відповідно до їх
призначення. Перша група технологій, реалізації завдань щодо розвитку своїх власних
ігрових заходів для дітей. Залежно від різновидів ігрові технології розподіллено в
наступному:
· розробка технології маніпулятивних гри;
· розробка технології ритуалізованої гри;
· технології для розвитку предметної гри;
· режисурні розробки ігрових технологій.
· розвиток інформаційної технології;
· технології для розробки ігор-драматизації;
· технології для розробки проектної та будівельної гри;
· технології для розвитку гри з правилами.
Саме такі ігрові технології, що розроблені справами останніх чотирьох технологій,
є типовими видами дошкільних ігор.
Друга група, яка утворює технологію, розуміючи завдання своєрідного процесу
навчання в дитячому садку. Ці технології для розробки Подібні до ігри педагогічних
форм. Залежно від співвідношення ігри розрізняються:
· технології для розробки педагогічних форм ігрової складової;
· ехнології для розвитку ігрових педагогічних форм.
1. Бєлкіна Е. Від подиву до творчості. Естетичне виховання дітей дошкільного віку
засобами образотворчого мистецтва [Текст] / Е. Бєлкіна // Мистецтво та освіта. – 2003. – № 2. –С.
12–18.
2. Димитров D. (1994). Дошкільна освіта. [Курс лекцій]. – Благоєвград: Univ. редактор
«Неофіт Рильський».
3. Димитров, Л. Г. Атанасов та ін. (1999). Теорія освіти. – Софія: Асколі ВИДАННЯ LTD.
4. Петров П. М. Атанасова. (2001). Освітні технології і стратегії навчання. – Софія: ВЕДАСЛОВЕНІЯ Г.Д. – 220 c.
5. Пшеничных Л. А. Педагогические условия творческого развития детей в процессе
игровой и изобразительной деятельности (на материале дошкольного образования):дис. ... канд.
пед. наук: 13.00.01. – Белгород, 2005. 199 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dl1.lib.ua-ru.net/diss/cont/115102. html#contents

ОСНОВИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ У
ДОШКІЛЬНИКІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Марія Ротар
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
Педагогічна технологія — це сукупність психолого-педагогічних директив, які
формулюють професійний підхід і будову форм, методів, способів, прийомів, засобів
(схем, креслень, діаграм карт) у навчально-виховному процесі [11, с. 556].
За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод
виготовлення, вживання і формулювання всього процесу викладання і засвоєння знань з
урахуванням технічних і чоловічних ресурсів і їх взаємодіяння, що власним дорученням
покладає оптимізацію штампів освіти [2, с.21].
У класифікації освітніх технологій (управлінської діяльності, організації
навчально-виховного процесу, виховної роботи та ін.) останнім часом виокремилася нова
група - основи здоров’язберігаючі технології.
Зазначимо, що основи здоров’язберігаюча педагогіка не може бути представлена як
конкретна освітня технологія. Відповідно, світосприйняття «основи здоров’язберігаючі
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технології» поєднує в собі всі спрямування функціонування дошкільного закладу з
формування, збереження та зміцнення основи здоров’я дітей дошкільного віку. Основи
здоров’язберігаючі технології неминучі на усіх стадіях підготовки майбутніх фахівців, а
так само доконечно зобов'язані існувати забезпечені їм іще з початкової та старшої школи,
через те що робітники соціальної галузі зобов'язані бути згодними до здійснення
соціальних функцій як морально так і фізично, а щонайкраще коли ця практика є їх
призначенням та стійкою повсякденною позицією.
Загалом, основи здоров’язберігаючі технології — це ті необхідні та ефективні
технології, що не викликають у суб'єктів спрямування, що можуть бути ними отримані в
процесі навчання, практичної підготовки та особистісного і професійного становлення:
неврозів, стресових станів, хронічної втоми, дидактогенії, професійного вигоряння та
вигоряння особистості, часткової втрати за певний період його предметних знань.
Т. Бойченко відмічає, що сутність основи здоров’язберігаючих технологій полягає в
проведенні відповідних коригуючих, психолого-педагогічних, реабілітаційних заходів з
метою поліпшення якості життя особистості: формування більш високого рівня її основи
здоров’я, навичок здорового способу життя, забезпечення професійної діяльності та її
мінімальної фізіологічної «вартості» [3, с. 2].
Як зазначає О. Н. Московченко і О. Мітчик основи здоров’язберігаючі технології –
це сукупність наукового досвіду, засобів, методів і прийомів, що дозволяють оцінити
функціональні та психофізіологічні параметри основи здоров’я індивіда; на основі оцінки
параметрів основи здоров’я підібрати адекватне тренувальне навантаження, що дозволяє
підвищити функціональні можливості організму з метою переходу його на новий рівень
функціонування для збереження і зміцнення творчого потенціалу, підвищення рівня
працездатності і соціальної активності, вирішення завдань спортивної підготовленості [44,
с. 156-159].
Н. І. Соловйова та Волобуєва Т. розглядають основи здоров’язбережувальну
освітянську технологію як функціональну систему організаційних способів управління
навчально-пізнавальною і прикладною діяльністю дітей дошкільного віку, яка науково й
інструментально забезпечує збереження і зміцнення їхнього основи здоров’я [55, с. 35].
Основи здоров’язбережувальні технології реалізовують при підготовці майбутніх
педагогів до виховання у дошкільників здорового способу життя, такі функції:

формувальну, що відбувається на основі біологічних і соціальних
закономірностей становлення особистості, спадкових якостей, які обумовлюють
індивідуальні фізичні і психічні властивості;

інформативно-комунікативну, що забезпечує трансляцію досвіду організації
здорового способу життя, спадкоємність традицій, ціннісних орієнтацій, які формують
дбайливе ставлення до власного основи здоров’я і життя;

діагностичну, що спрямована на моніторинг розвитку майбутніх педагогів
на основі прогностичного контролю, порівняння зусиль і дій педагога відповідно до їх
природних можливостей;

адаптивну, що передбачає виховання в майбутніх педагогів налаштованості
на здоровий спосіб життя, оптимізацію стану власного організму і підвищення стійкості
до стресогенних чинників природного і соціального середовища;

рефлексивну, що полягає в переосмисленні попереднього особистісного
досвіду відповідно виховання здорового способу життя;

інтеграційну, що об’єднує освітні стандарти у сфері фізичного виховання,
різні наукові концепції і системи виховання, народний досвід виховання здорового
способу життя підростаючого покоління [66, с. 10].
Розглянемо класифікації основи здоров’язбережувальних технологій при
підготовці майбутніх педагогів до виховання у дошкільників здорового способу життя.
Науковці виокремлюють такі групи основи здоров’язбережувальних технологій:
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організаційно-педагогічні – пов’язані безпосередньо з роботою майбутнього
педагога на занятті та психолого-педагогічним супроводом усіх елементів навчальновиховного процесу до виховання у дошкільників здорового способу життя;

психолого-педагогічні – пов’язані безпосередньо з роботою майбутнього
педагога на занятті та психолого-педагогічним супроводом усіх елементів навчальновиховного процесу до виховання у дошкільників здорового способу життя;

навчально-виховні – передбачають платформи з навчання грамотного
піклування про своє основи здоров’я дітей дошкільного віку, мотивації їх до ведення
здорового способу життя, а також застереження шкідливих звичок, просвіту батьків до
виховання у дошкільників здорового способу життя;

соціально-адаптуючи
та
особистісно-розвивальні
–
забезпечують
формування і зміцнення психічного основи здоров’я (соціально-психічні тренінги,
програми соціальної і сімейної педагогіки) при вихованні у дошкільників здорового
способу життя;

лікувально-оздоровчі технології (лікувальна фізкультура, лікувальна
педагогіка), дія яких забезпечує відновлення фізичного основи здоров’я у дошкільників
[77, с. 19].
Т. Карасьова провадить таке систематизування основи здоров’язбережувальних
технологій, де гуртується увага на змістовних напрямах функціонування основи
здоров’язбережувального простору та загальних завданнях при підготовці майбутніх
педагогів до виховання у дошкільників здорового способу життя:
1.Медико-гігієнічні, що спрямовуються на дотримання належних гігієнічних умов
навчання і виховання дошкільників; проведення заходів відповідно санітарно-гігієнічної
освіти; проведення занять з ЛФК та ін.
2. Екологічні основи здоров’язберігаючі технології – цілеспрямовані на виховання
у дошкільників здорового способу життя і палке бажання до створення екологічно
щонайліпших умов для життя.
3. Фізкультурно-оздоровчі технології. Їх реалізація цілеспрямована на фізичний
розвиток дошкільників шляхом застосування певних засобів навчання і виховання
здорового способу життя.
4. Технології забезпечення безпеки життєдіяльності у дошкільників здорового
способу життя. У ході реалізації цієї групи основи здоров’язберігаючих технологій
передбачається визначення й упровадження в навчально-виховний процес рекомендацій
фахівців з охорони праці, представників інженерно-технічних служб, цивільної оборони,
пожежної інспекції та ін.
5. Основні здоров’язберігаючі освітні технології – педагогічні прийоми, методи, які
не завдають шкоди здоров’ю суб’єктам освітнього процесу, створюють їм безпечні умови
навчання та роботи в освітньому закладі; технології, що засновані на вікових
особливостях пізнавальної діяльності, навчанні на оптимальному рівні «труднощіскладнощі», оптимальному поєднанні рухових і статичних навантажень, навчанні в малих
групах, використанні наочності та поєднанні різних форм надання інформації, створенні
емоційно-сприятливої атмосфери, формуванні позитивної мотивації до навчання
(«педагогіка успіху»), на культивуванні у майбутніх фахівців знань з питань основи
здоров’я [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 76].
О. Мітіна і Мітчик О. класифікують технології за характером діяльності на
спеціальні (вузькоспеціалізовані) і комплексні (інтегровані). Серед спеціальних,
спрямованих на підготовку майбутніх педагогів до виховання у дошкільників здорового
способу життя виділяють:

медичні (технології й запобіжні заходи захворювань; санітарно-гігієнічної
практики);

освітні (інформаційно-навчальні та виховні);

соціальні (технології здорового й безпечного способу життя; профілактики
поведінки);
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психологічні (технології профілактики і психокорекції психічних відхилень
особистісного й інтелектуального розвитку).
До комплексних технологій планових на підготовку майбутніх педагогів до
виховання у дошкільників здорового способу життя відносять:

технології комплексної профілактики захворювань, корекції та реабілітації
основи здоров’я (фізкультурно-оздоровлювальні і валеологічні);

педагогічні технології, що пособляють здоров’ю;

технології, що продукують здоровий спосіб життя [4].
Тому, основи здоров’язбережувальні технології згуртовують всі направленості
функціонування дошкільного навчально-виховного закладу відповідно формування,
збереження та зміцнення основи здоров’я дітей і є сприятливими умовами перебування
дитини в навчальному закладі. Розбір систематизування існуючих основи
здоров’язберігаючих технологій спрямованих на підготовку майбутніх педагогів до
виховання у дошкільників здорового способу життя і дає перспективу увиразнити такі
типи (О. Ващенко):

основи здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для
перебування, навчання, праці та ті, що вирішують завдання раціональної організації
виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та
гігієнічних норм), відповідність навчально-виховного
та фізичного навантажень
можливостям організму. До реальних методів припадають: диспансеризація;
профілактичні щеплення;

забезпечення рухової активності; вітамінізація, організація здорового
харчування (в тому числі дієтичне); заходи санітарно-гігієнічного характеру, пов'язані з
респіраторно-вірусними інфекціями та грипом (Демінська Л.)

оздоровчі – технології, цілеспрямовані на вирішення завдань зміцнення
фізичного основи здоров’я, підвищення потенціалу основи здоров’я: фізична підготовка,
фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;

технології навчання основя здоров’я – гігієнічне навчання, формування
повсякденних звичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика
травматизму та зловживання психоактивними речовинами, сексуальне виховання. Ці
технології реалізуються завдяки включанню належних тем до предметів загальнонавчально-виховного циклу, введення до варіативної частини навчально-виховного
плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;

виховання культури основи здоров’я – виховання особистісних якостей, які
сприяють збереженню та зміцненню основи здоров’я, формуванню уявлень про основи
здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя,
підвищенню відповідальності за особисте основи здоров’я, основи здоров’я родини [5, с.
4].
Засобами основи здоров’язбережувальних технологій є засоби рухової
направленості – цілеспрямовані на реалізацію завдань основи здоров’язбережувальних
освітніх технологій (фізичні вправи, фізкультхвилинки, гімнастика, рухові ігри, тренінги);
оздоровчі сили природи (заняття на свіжому повітрі, сонячні та повітряні ванни, водні
процедури, фітотерапія, аромотерапія, вітамінотерапія); гігієнічні фактори (виконання
санітарно-гігієнічних вимог, прибирання приміщень, дотримання режиму дня та режиму
рухової активності, режиму, харчування та сну) [6, с. 27].
Поважним дорученням впровадження основи здоров’язбережувальних технологій,
відповідно підготовки майбутніх педагогів до виховання у дошкільників здорового
способу життя є:

підвищення рухової активності дітей і молоді;

максимальне використання засобів мистецтва для духовного, емоційного
розвитку дітей дошкільного віку;

створення можливостей дозвіллєвої діяльності;
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інститутів;


інтеграція та координація зусиль соціальних, державних і громадських
упровадження педагогіки підтримки у взаємовідносинах «педагог-учень».
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРУ
Інна Шемет
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т. М.
На сьогодні важливим аспектом являється естетичний розвиток дошкільника. На
мій погляд, саме театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато педагогічних
завдань, що стосуються формування виразності мовлення дитини, інтелектуального і
музично-естетичного виховання.
Беручи участь у театралізованих іграх, діти стають учасниками різних подій з
життя людей, тварин, рослин, що дає їм можливість глибше пізнати навколишній світ.
Одночасно театралізована гра прищеплює дитині стійкий інтерес до рідної культури,
літератури, театру.
Мета статті ‒ є дослідження ролі естетичного виховання засобами театру в
розвитку особистості дошкільника.
Особлива роль в естетичному вихованні молодого покоління належить ДНЗ.
На наш погляд, естетичне виховання досить тісно взаємопов’язане з естетичним
розвитком особистості.
Естетичне виховання в дошкільному закладі трактується як цілеспрямований,
організований процес формування у дітей розвиненої естетичної свідомості, художньоестетичного смаку, здатності сприймати, творити й цінити прекрасне, поводитись
культурно і достойно.
Як зазначає Б.Т. Лихачов, «естетичне виховання включає в себе естетичний
розвиток –організований процес становлення в дитини природних істотних сил, які
забезпечують активність естетичного сприйняття, відчуття, творчої уяви, емоційного
переживання, образного мислення, а також формування духовних потреб» [5, с. 284].
Естетичний розвиток є результатом цілеспрямованих естетичних впливів на
дошкільника, здійснюваних у єдності процесів навчання, виховання і самовиховання,
навчальної, позакласної та позашкільної роботи, в єдності дій школи, родини і культурних
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установ. Говорячи про естетичний розвиток, мають на увазі визначений рівень
розвиненості естетичної свідомості, естетичної потреби, естетичних відносин, ступінь
включеності, причетності до естетичної діяльності. Власне, без цієї низки фактів
естетичний розвиток немислимий.
Г.П. Шевченко вважає, що рушійними силами естетичного розвитку є протиріччя,
які виникають між емоційно-естетичною сприйнятливістю і естетичними знаннями, між
знаннями і рівнем розвитку образного мислення, між потребами і діяльністю [11, с. 32].
Важливе значення вже в дошкільному віці має виховання у дітей естетики
поведінки – охайності у одязі, гарної постави і манер, уміння триматися невимушено,
природно, культурно і естетично виявляти свої емоції. Ці якості тісно пов’язані з
моральністю особистості дитини.
Особливостями психологічного розвитку дітей цієї вікової категорії є гострота і
свіжість сприйняття, яскравість уявлення. Їх увага вже відносностійка, це виразно
проявляється в іграх, в заняттях малюванням, ліпленням, елементарним конструюванням.
Пам’ять дитини також достатньо розвинена, вона легко і міцно запам’ятовує все те,
що для неї є особливо цікавим, що безпосередньо пов’язано з її інтересами. Відносно
добре розвинена і наглядна образна пам’ять, яка є важливою складовою для розвитку
словесно-логічної пам’яті. Однак, недивлячись на усі вищеперелічені здібності, інтереси
дітей даного віку ще не є стійкими, і відповідно до цього, прихильність дитини до тієї чи
іншої діяльності не носить систематичний характер. Тому існує необхідність всіляко
заохочувати дитину в її захопленні і допомагати її.
У дітей дошкільного віку розшириться кругозір і розвиваються пізнавальні
інтереси, формуються здібності до активності самостійної творчої діяльності. Їх
сприйняття пов’язане з діями, із практичною діяльністю, з яскравою емоційністю.
Яскраве, живе, цікаве сприймається краще, виразніше, емоційніше, ніж схематичне,
символічне.
Театрально-сценічна діяльність як певна педагогічна система, передбачає
вирішення цілого кола виховних завдань. Перш за все, театрально-сценічна робота була і є
могутнім фактором естетичного розвитку дітей. А елементи театру, впроваджені в роботу
загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культурно-дозвіллєвої сфери, роблять
життя молодших дітей дошкільного віку більш змістовним, збагачують його яскравими та
емоційними враженнями.
Театралізована діяльність включає наступні засоби музичного розвитку:
інсценування пісень; театральні етюди; фольклорні свята; казки, мюзикли, водевілі,
театралізовані вистави.
Основними творчими компонентами є такі: творчауява, творче мислення і досвід
творчої діяльності, рівень розвиненості яких визначався по ряду показників. Творчістьу
дитини дошкільного віку проявляєтьсяу здійснення різних видів музичної діяльності (гри
на дитячих музичних інструментах, елементарної імпровізації); у цікавості дошкільника
до виконання творчих завдань; цікавому результаті виконання таких завдань.
У процесі музичного виховання дітей-дошкільнят саме театралізована діяльність
виконує соціалізуючу функцію і дає поштовх до подальшого розвитку здібностей дитини
[2].
Як засіб естетичного засвоєння дійсності, театральне мистецтво є ствердженням
духовних цінностей і формування суспільної свідомості, займає значне місце в системі
художньо-естетичного виховання особистості.
Зауважимо, що саме через художні образи дитина знайомиться із оточуючим
світом, вчиться відчувати добро та зло. Кожен із видів мистецтв з урахуванням їх
специфічних особливостей впливає на чуттєво-емоційну сферу дитини. Життєдіяльність
дитинимає комплексний характер. Вона складає історії, казки, фантазує і уявляє все те, що
розповідає дорослим та одноліткам. Вонамалює, та водночас передає словами ті образи,
які створює, драматизує і складає текст власної ролі. В основі цих видів діяльності лежить
гра, яка є підготовчою сходинкою дохудожньо-творчої діяльності.
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Під час перегляду вистави, дітям цієї вікової категорії надається можливість
відчути, що театр веде мову не тільки про їх безпосереднє життя, а й про долю людства.
Для цього дитина повинна увійти так зване «асоціативне поле», яке створюється під час
сценічної дії. У процесі асоціативно-емоційного сприймання вистави та сценічних героїв,
у дошкільників переважає схильність до «сюжетного сприйняття» і «правдивість». Це
важливо враховувати під час роботі з дітьми цієї вікової категорії.
Варто зазначити, що театральне мистецтво за своєю образною та художньою суттю
є наближеним доказки, де художній образ здатен до життя сам по собі безпопереднього
пояснення. Казка, як народна, так і класична – це художня скарбниця, що зберігає
соціальний та історичний досвід, накопичений людством на протязі століть. Це перша
школа життя дитини, перше знайомство із силами добра.
Театрально-cценічна діяльність дозволяє кожній дитині спробувати свої сили у
різних видах творчої роботи. Особлива цінність занять таких занять з дітьми дошкільного
віку полягає ще і в тому, що вони здатні значно підняти рівень емоційної піднесеності та
організованості, сформувати навички колективної роботи, відповідального відношення до
своїх вчинків, а під час творчої театрально-сценічної діяльності у процесі спілкування
створити доброзичливу атмосферу у колективі.
Естетичні якості будь-якої людини не є вродженими з дитинства, проте починають
розвиватися з раннього віку в умовах соціального оточення і активного педагогічного
керівництва.
У роботі з дітьми театралізацію потрібно використовувати з самого молодшого
віку. Дошкільникамвесело копіюватиу різних сценках звички тварин, імітуючи їхні рухи,
голоси. Із плином часу завдання з театралізованої діяльності ускладнюються, діти
інсценують невеликі казки, поетичні твори.
Отже, перед ДНЗпостає основне завдання ‒ надати своїм вихованцям знання,
привити навички й уміння, які будуть у подальшому сприяти естетичному вихованню
дітей дошкільного віку, виховувати всебічно розвинену особистість.
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО: ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ
Вікторія Катриченко
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Банкул Л. Д.
Розвиток дитячої музичної творчості засобами сучасної музики є доволі
актуальною темою сьогодення, так як сучасна музика з кожним роком збагачується,
з’являються нові жанри. Якась композиція може синтезувати у собі декілька жанрів
сучасної музики, тим самим збагативши свою сучасність та неповторність (Руслана «У
ритмі серця»). Також композиція може увібрати у себе сучасні виконавські тенденції
ставши доволі цікавим надбанням для використання (Тіна Кароль «Україна- це ти»). Але
для початку розглянемо поняття розвитку дитячої музичної творчості та проблематику
масовості сучасних музичних жанрів та їх влив на дітей для того щоб правильно розкрити
обрану тему.
Багатогранні зміни, що відбуваються у сучасному соціокультурному просторі,
призвели до споживання широкого пласта музики масових жанрів, найпопулярнішого у
молодіжному середовищі. Одним із найбільш складно організованих об’єктів у цій сфері є
учні старших та середніх класів через відсутність у них стійкої системи критеріїв
особистих інтересів.
Прогрес у даному напрямку музичного просвітництва може бути досягнутий не
шляхом педагогічної «блокади» того чи іншого явища масової музичної культури, а через
проникнення в його естетичну та художню сутність, розкриття перед учнями тих її сторін,
які пов’язані зі справжнім мистецтвом. Тому що використання тих самих масових жанрів
у створенні якісної музики, набуває сенс. Іншими словами, боротьба проти музики
масових жанрів повинна поступитися місцем виявленню в ній дійсно цінного, цікавого і
високохудожнього. Разом з тим, у зв’язку з новим способом мислення, зміною духовних
потреб, цілей життєдіяльності сьогоднішніх учнів ускладнюється процес формування у
них ціннісних культурних орієнтацій. В результаті можна виділити такі загальні тенденції:
- поява нових дозвіллєвих аксесуарів, скорочення організованої позаурочної
музично-естетичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах;
- знищення традиційних форм і методів залучення учнів різних вікових категорій
до музичної діяльності у позаурочний і позашкільний час;
- орієнтація більшості шкільних і позашкільних заходів на учнів початкової школи;
- вільний вибір форм свого дозвілля учнями-підлітками, які у більшості випадків
зводиться до випадкових знайомств, захоплення певними художніми течіями, у тому числі
й у сфері музики.
- відвідування підлітками комерційних розважальних закладів і заходів за межами
школи, що часом приховується від дорослих, якщо вони ставляться негативно до
неформального спілкування своїх підопічних;
- необізнаність більшості учителів з особливостями сучасної музики масових
жанрів і можливостями її виховного впливу [1, с. 182]. Але що ж таке сучасна естрадна
поп- музика з наукової токи зору? За думкою дослідниці Герасимової термін «сучасна
естрадна поп-музика» виник як результат теоретичного аналізу наукової мистецтвознавчої
і художньо-публіцистичної літератури та узагальнення існуючого музичного й
освітянського досвіду [1, с. 183]. Іншими словами сучасна естрадна поп-музика – це пласт
музики який виходить за грані тієї музики яка існувала протягом століть. Ця музика має
швидке розповсюдження та направлена на вузьку аудиторію споживачів. Раніше,
протягом багатьох століть на музичному просторі царювала класична музика, яка в
більшості була взірцем для виховання та основою, але сучасні жанри вийшли за грані
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законів класичної музики чим саме і створили цей пласт. А так як не вся сучасна музика
може бути притаманна всім її жанри отримали більш вузьку направленість.
Швидкоплинно минав час і ця музика охопила музичний простір і втратила основні
функції музики, але це не означає що ця музика впливає тільки негативно. Звичайно ні.
Головне щоб при написанні пісні композитор брав до уваги текст та враховував те що
його пісню можуть слухати діти, тому він повинен відноситись до цього відповідально.
Але нажаль це зараз не враховується тому сучасна музика може бути небезпечною. Про те
тотальне захоплення підлітків музикою масових жанрів, яка нараховує безліч стилів і
виконавців, є проявом молодіжної субкультури. За даними філософського словника
«субкультура» – це система норм та цінностей, що вирізняє групу від більшості
суспільства [1, с. 185]. Але тепер ми розглянемо питання розвитку творчих здібностей та
поєднаючи ці теми зробимо доцільний висновок по заданій темі.
Першочергово музична творчість виступає як креативна особливість особистості
яка набуває своєї індивідуальності відповідно до розвитку. При чому розвивати її можна
різними способами. Для початку, поняття «творчість» є майже однім цілим з поняттями
«творча діяльність» та «креативність». Творча діяльність людини, є результатом
створення чогось нового, що веде до нових знань про світ, або почуття, здатне
відображувати нове ставлення до дійсності.
Як відомо, музика стимулює до творчої діяльності і формує пізнавальні та
емоційно-мотиваційні функції, розвиває творче мислення й комунікативність, а також
позитивні якості характеру: систематичність, працьовитість, наполегливість у досягненні
мети. Уміння і навички, набуті у галузі музики, переносяться на інші, немузичні види
діяльності дітей. На уроках музичного мистецтва особливе значення має творча діяльність
дітей, яка сприяє формуванню уяви, мислення, винахідливості, творчих здібностей.
Повертаючись до проблеми формування творчих здібностей учнів, треба зазначити,
що використання методів ігрової педагогіки у середній школі є доволі своєрідним
підходом, а для молодшої доволі цікавим. Так як більшість учнів середньої школи
виховані на сучасній музиці, а вона в свою чергу представляє для них деяку небезпеку. Це
тому що сучасна музика направлена на розвагу слухачів. Вона втратила одну з
важливіших функцій, таку як виховання. Увагу учнів привертають пісні які не мають
сенсу, але за допомогою біту створюють потрібну для них атмосферу незгоди з
навколишнім світом. Також їх привертають пісні з ярким виявленням різних почуттів
будь-то гнів, або кохання. До речі в цих піснях автори і виконавці використовують
ненормативну лексику і слухаючи її діти починають використовувати деякі слова в житті.
Деякі пісні описують любовні потіхи «закоханих» ніби людей, при чому дуже одкровенно.
Ці пісні залишають в нестабільній психіці дитини відбиток, який в свою чергу дає дитині
надію що вседозволеність без наказна. А якщо говорити про молодшу школу, то діти
менш заражені такою музикою, хоча бувають і винятки. В залежності від того як до такої
музики відносяться батьки [2, с. 280-281].
Тому, урок музичного мистецтва та позакласна виховна робота є основною формою
музично – естетичного виховання школярів. Найпростіший поштовх до творчості – це
зацікавити дітей винаходом власної інтерпретації музичного твору, підголосків і варіантів
наспіву, власного варіанту інсценізації пісні, власного елементарного інструментального
супроводу, власної вправи на розспівування. Якщо все ж підійти до питання з цієї
сторони, то це буде доволі цікаво надати можливість дітям створювати щось нове і зовсім
не схоже. Але повертаючись до теми можна сказати наступне, незважаючи на доволі
сумну ситуацію в сучасній поп-музиці, сьогодні ми можемо за її допомогою розвивати
творчі здібності дитини. Перед тим як ми розглянемо даний аспект ми зазирнемо у учбову
програму для школярів.
Почнемо з молодших класів. Учбова програма для молодших класів побудована
доволі просто враховуючі вікові особливості дитини, але пісні для виконання мають
неповторну сучасність за допомогою різних можливостей музичного мистецтва в більшій
мірі з боку аранжування, бо навіть прості народні наспіви становлять доволі цікаву
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сучасну композицію, чим самим привертають увагу учнів. Данна музика має більший
вплив на дитину і має можливість правильно виховувати її та розвивати творчу діяльність
показуючи їй можливості музики. Діти молодшого віку, які не так сильно знаходяться під
впливом сучасної поп-музики з радістю виконують пісні, які аранжовані у сучасному
стилі. Як приклад візьмемо пісню «Засмутилось кошеня» та українську народну пісню у
джазовій обробці «Ой на горі жита много»
Учбова програма школярів середньої школи будована інакше, доволі насичено. В
ній є багато понять та прикладів для слухання. Вивчаються доволі складні, але невід’ємні
музичні жанри. Доволі тяжко, враховуючи власний досвід діти сприймають хорову
музику, а якщо точніше, такі жанри як маса, ораторія, хоровий концерт та т.п. Твори для
виконання не викликають для них зацікавленості через раніше згадані проблеми. Завдання
вчителя розвити зацікавленість дітей до поданих композицій, або відповідально підібрати
композиції, які будуть виконувати виховну і розвивальну функцію.
Під час роботи з учнями середніх класів ми помітили деякі особливості
зацікавленості сучасною музикою, яка має виховний фундамент. Візьмемо пісню Тіни
Кароль «Україна – це ти» даної пісні не має в програмі, але вона може стати добрим
прикладом і засобом для розвитку музичної творчості. Ця пісня була використана, як
зразок дитячої творчості і мала офіційний кліп у якому пісню виконували діти.
Особливість даної пісні полягає у стилі виконання і в самому тексті. Саме через те що цю
пісню виконують діти, інші бажаючи повторити намагаються її добре виконати, що при
правильному підході допоможе дітям розвити творчі виконавські здібності. Даний
приклад більш притаманний смакам 6 класів. 5 класи по програмі вивчають багато цікавих
дитячих сучасних композицій які їм дуже подобаються. Як приклад, можна привести
пісню Руслани «У ритмі серця», яка до речі теж виконується дітьми. Ця пісня поєднує в
собі такий сучасний жанр як реп та народні наспіви в естрадній обробці, що робить пісню
доволі цікавою. Також серед пісень 5 класів є така пісня, як «Веселкова» та «Золота
зіронька», які діти з задоволенням виконують. Якщо аналізувати 7 клас, то сучасна
музика є основою усієї освітньої програми. Підчас навчання розкриваються дві теми:
музичне мистецтво у нашому житті та новаторство у музичному мистецтві. Обидві теми
направленні на вивчення джерел естрадної музики, зв’язку класики та сучасності і
вивчення сучасних музичних жанрів, але при всій багатогранності даних тем музика має
виховний характер та розвиває творчі здібності дітей.
Підводячи підсумки можна стверджувати, що розвиток творчих здібностей дітей за
допомогою сучасної музики, являє собою дуже відповідальний етап у роботі вчителя.
Крім поданих у програмі творів вчитель має право використовувати інші твори для
зацікавлення та більшого розвитку учнів. Головне щоб вибрані композиції виховували
дитину у найкращому сенсі та більш розкривали творчий талант. Під час роботи вчитель
повинен знати та розуміти загальні музичні смаки учнів для того щоб при виборі пісні
дітям було цікаво. Крім того вчитель може здійснювати музично-естетичне виховання
учнівської молоді засобами сучасної музики масових жанрів забезпечуючи організаційнометодичну систему, яка передбачає: цілеспрямоване теоретичне освоєння сутності,
понять, історії розвитку даного музичного напрямку; формування емоційно-оцінного
ставлення до творів музичного мистецтва та високохудожнього смаку; організацію
художньо-творчої діяльності учнів молодшої, середньої та старшої школи.
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СТРЕС І ДЕПРЕСІЯ - ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТА Й ПРОФІЛАКТИКА
ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Олена Бойнегрі
студентка IV курсу педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.
В статті розглянуто основні причини, які можуть привести до виникнення стресу і
депресії в житті студента, шляхи їх впливу на здоров'я. Описано способи профілактики й
догляду від стресу. Метою нашої роботи було представити фізичну культуру і спорт як
один з найдоступніших способів боротьби зі стресом та обґрунтування корисний вплив
фізичної культури на зняття депресивного стану у студентів.
У сучасному світі ніхто не захищений від стресів, а тим більше учні та студенти.
Стрес – у перекладі з англійської мови воно означає «натиск, тиск, напругу». Реакція на
стресогенну ситуацію індивідуальна.
Перший рік студентського життя особливо напружений, основною причиною
стресу можуть послужити кардинальні зміни. Студенту необхідно адаптуватися на новому
місці, до нових порядків, його оточує нове середовище і незнайомі йому люди [4, c. 384.]
Навчальний стрес – це стан, що характеризується надмірним напругою тіла,
зниженням або підвищенням емоційного та інтелектуального потенціалу, що веде в
перспективі до психосоматичних захворювань і дисбалансу особистісного зростання
студента.
До причин навчального стресу можна віднести:
- велике навчальне навантаження;
- незадоволеність отриманою оцінкою;
- низька успішність з певних дисциплін;
- невиконані або виконані невірно завдання;
- пропуски занять у великій кількості з якої-небудь причин (тривала хвороба,
пропуски через неповажну причину)
- нездалі в термін практичні та лабораторні заняття, курсові роботи, проекти;
- конфліктні ситуації з однокурсниками або викладачами;
- несприятливі фізичні умови (надмірний шум, погане освітлення, відхилення в
температурі приміщення);
- розчарування обраній професії;
- недостача сну й так далі [2, c. 528].
Особливо сильним стресогенним фактором для вузівської молоді є екзаменаційна
сесія - час посилених занять протягом декількох тижнів.
Для зняття стресу багато студентів починають інтенсивно палити, вживати
алкогольні напої. Найстрашнішим наслідком є початок використання різного виду
наркотиків для нібито «зняття напруги». Але все це лише заганяє в глухий кут та
приводить до низки руйнівних наслідків:
- фізичного надлому;
- схильності до нещасних випадків;
- нервового зриву;
- зниження успішності;
- проблемам зі шлунково-кишковим трактом;
- головним болям від постійної напруги;
- постійного відчуття втоми;
- безсоння, втрати сну;
- дратівливості;
- постійного відчуття перевантаженості;
- підвищенню або зниженню апетиту;
- прискореному серцебиттю, болям в серці;
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- страху, тривозі;
- втраті впевненості, зниженню самооцінки; [1, с. 78-82].
Депресія (від лат. – придушення, гноблення) - психічний розлад, який може
вивести людину з емоційної рівноваги на тривалий час і значно погіршити якість його
життя (трудову активність, особисті відносини й т.д.). Найчастіше депресія виникає як
відповідна реакція на психологічну травму або негативне подія (смерть близької людини,
звільнення з роботи). Останнім часом депресивний стан є дуже розповсюдженим серед
молоді. Юнаки та дівчата, нездатні вирішувати проблеми, підвладні стресовим ситуаціям,
легко підпадають під депресію. Своєчасне лікування в більшості випадків призводить до
повного одужання.
Вплив депресії на здоров’я людини досить різнобічний:
- Імунітет: людський організм має добре налагоджену систему опору багатьом
інфекціям і хворобам. Депресія знижує опірність організму і робить його схильним до
виникнення захворювань.
- Кістки людини: депресія сприяє розвитку остеопорозу (ламкості кісток).
- Серцево-судинна система: депресія впливає на роботу серця і судин. Розлад
подвоює ризик виникнення захворювань даної системи.
- Нервова система: за впливом на пам’ять, концентрацію уваги та інші розумові
процеси депресія схожа з недоумством. – Сприйняття болю: людина, що переживає
депресію відчуває невимовний емоційний біль.
Депресія впливає на функції всього тіла. Наприклад, зміна апетиту призводять до
переїдання і появи надмірної ваги або ж недоїдання й втрати ваги. Депресія чреватими
збоями в роботі гормональної системи й багатьма іншими фізіологічними змінами [5,
c. 325]
Як подолати студенту дію негативних факторів впливу під час навчання? Що
допоможе успішно адаптуватися в новому навчальному середовищі? Що зробить
майбутнього спеціаліста здоровим і успішним?
Дослідженнями провідних фахівців у напрямку збереження здоров’я доведено, що
найефективнішим і дієвішим засобом боротьби зі стресом є фізична культура.
До числа найбільш популярних видів спорту, які допомагають подолати
психологічну напругу, можна віднести плавання, різні єдиноборства, біг, а також
гімнастика.
Досить поплавати всього півгодини в день, щоб отримати бадьорість, енергію,
гарний настрій і стійку тенденцію до зменшення зайвої ваги. Інтенсивна, але при цьому і
м'яке навантаження при плаванні надає тренувальну дію на серце і легені, зміцнює
серцево-судинну систему в цілому, посилює кровообіг і обмін речовин.
Єдиноборства – чудовий засіб від стресу. При роботі зі спаринг-партнером або з
грушею можна виплеснути всю свою негативну енергію. При навчанні бойовим
мистецтвам: ви навчаєтеся реагувати на ситуації, пов'язані зі страхом, приймати швидкі
рішення в стресовій ситуації; навіть під тиском ви зможете залишатися спокійним.
Біг – незамінний засіб розрядки та нейтралізації негативних емоцій, нервового
перенапруження. Особливо корисна в цьому відношенні вечірня пробіжка, яка знімає
негативні емоції, накопичені за день, і «спалює» надлишок адреналіну, що виділяється в
результаті стресів [3, c. 208].
У кожного з нас свої способи впоратися з напругою, що виникла в результаті
стресової ситуації.
Нам було цікаво дізнатися як студенти нашого вузу долають стресові ситуації, і чи
взагалі є місце стресу в житті наших студентів. Проведене анонімне опитування 100, які
відповідали на питання:
1. Чи відчуваєте ви стресові розлади?
2. Який спосіб зняття стресової напруги ви застосовуєте?
Метою опитування було визначення обраних пріоритетів для виходу студентів зі
стану стресу. Серед 100 відповідей найпопулярнішими були такі відповіді: як сон,
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спілкування з друзями чи коханою людиною, прогулянки на повітрі та фізична активність.
Однак частина студентів застосовує і шкідливі методи - алкоголь і сигарети. Звичайно ж,
все це не знімає стрес, а лише посилює його шкідливі наслідки (табл. 1).
Спосіб зняття стресу
Сон
Прогулянки на свіжому повітрі
Спілкування з друзями
Фізична активність
Підтримка рідних
Перерва в навчанні
Заїдання
Алкоголь
Хобі
Телевізійні передачі/книга
Сигарети

Результати
15
6
4
33
5
3
2
8
10
7
7

Нами отримано досить широкий вибір варіантів відповідей. Але за отриманими
результатами можна виділити три основних напрямки:
1) Складові здорового способу життя – 50% (прогулянка на повітрі, фізична
активність, сон (швидше за дотримання режиму сну) і перерва в навчанні;
2) Психологічна складова – 28% (спілкування з друзями, підтримка рідних, хобі);
3) Шкідливі звички – 22% (надмірне харчування, алкоголь, тютюнопаління,
гаджети (швидше за все в комп'ютерному варіанті).
Отримані нами дані показали, що всі студенти визначають наявність в тій чи іншій
мірі присутність стресових ситуацій в своєму житті. Половина з них обирає здоровʼя
зберігаючі засоби у подоланні негативних тенденцій, але, на жаль дуже великий відсоток
молодих людей знаходить невірний шлях, що веде до саморуйнування та потенціального
розвитку хвороби. Визначення місця фізичної культури в житті молодих людей,
популяризація спортивних досягнень, набуття фундаментальних знань щодо впливу
фізичного навантаження на розвиток функціональних систем на сучасному етапі не є
достатнім, тому потребує ретельного вивчення та впровадження в супровід освітнього
процесу.

Засоби подолання стресу

Мал. 1. Засоби зняття стресу у студентів.
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Напрямки подолання стресу

ЗСЖ
Психологія
Шк. Звич.

Мал. 2. Напрямки подолання стресу.
1. Баштовенко О.А. Моніторинг самопочуття студентів для визначення ролі фізичної
культури в адаптації до учбового процесу / О. А. Баштовенко // Молодь і ринок. –2017.– №2(145).–
С. 78-82.
2. Бодров, В. А. Псіхологіческій̆ стрес: розвиток і подолання / В. А. Бодров. – М .: Наукова
думка, 2006. – 123 с.
3. Карнегі Д. Як подолати тривогу і стрес / Д. Карнегі. – Минск: Попурі, 2010. – 329 с.
4. Стрес життя: Збірник / Упорядники: Л. М. Попова, І. В. Соколов. (О. Грегор. Як
протистояти стресу. Г. Сельє. Стрес без хвороб). – СПб : ТОВ «Лейла», 1994. – 189 с.
5. Фаустов А. С. Навчання і здоров’я / А. С.Фаустов, Ю. В. Щербатих. – Воронеж, 2000. –
290 с.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ
Наталія Бурка
студентка ІІI курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.
На сьогоднішній день, як ніколи актуальним постає проблема працевлаштування
молоді в нашій країні. Багато вчених по всьому світу займалися та займаються цими
проблемами, серед яких присутні наші українські дослідники та науковці: Б.М. Генкін,
І.М. Чистяков, Нікіфоров, Д. Акімов, А.О. Вольська, О.А. Грішнова, М.І. Долішній,
Л.М. Колишня, О. Пазюк та ще багато інших. Велика кількість шкіл, професійнотехнічних та вищих навчальних закладів кожного року випускають молодих людей, яким
ще доведеться працевлаштовуватись, тобто виходити на ринок праці, як правило, зробити
це дуже важко.
Один з відомих літературних критиків ХХ ст., Микола Шелгунов [7], висловився:
«Молодість з її благородним ентузіазмом, з її невиразним прагненням до чесного,
справедливого є одна з найбільших сил прогресу». Його вислів дуже влучний,
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розглядаючи його з контексту проблем знаходження місця роботи, адже саме молодь –
головна рушійна сила сучасного соціуму та загалом - світу.
Великий англійський поет Вільям Вордсворт писав у своїх творах: «Юність?
Здіймається хвиля. Позаду – вітер, попереду – скелі» [1, с. 172 ]. Прочитавши це речення
ми можемо зробити висновок для себе про те, що молоді люди перебувають в осередку
міжнародних, соціальних, економічних і політичних подій. Завдяки високому
інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості – мають можливість впливати на
суспільний прогрес, визначаючи майбутнє не тільки суспільства та держави але й світу в
цілому, зрозуміло що, це зробити дуже важко, бо змінення будь чого у світі потребує
великих сил, завзятості та цілеспрямованості.
Мета статті полягає у з’ясуванні понять: «безробіття молоді», «зайнятість
населення», «працевлаштування», також у аналізі основних проблем і тенденцій
працевлаштування молоді на сучасному ринку праці, визначення напрямів підвищення
рівня працевлаштування серед молодого населення.
Відомо, що «Безробіття в цілому – позначає ту частину економічно активного
населення, яка не зайнята у виробництві товарів і послуг, але шукає роботу і готова до неї
приступити» [4, с. 161]. А вже безробітні разом з тими, хто працює і формують робочу
силу в тій країні, де вони проживають.
Поняття «безробіття молоді» більш вужче ніж безробіття в цілому, але займає не
останнє місце серед проблем в країні. Отже, науковцями Пазюк О., Пономарьовою О. [5,
с. 4] доведено що, «Безробіття молоді – це соціально-економічне явище, при якому
працездатна молодь перебуває в пошуках роботи та готова приступити до неї, але не може
реалізувати своє право на працю, чим втрачає основні засоби до існування».
В свою чергу, «Зайнятість населення – це сукупність соціально-економічних
відносин між людьми щодо забезпечення працездатного населення робочими місцями,
формування розподілу та перерозподілу трудових ресурсів з метою їх участі у суспільно
корисній праці та забезпечення розширеного відтворення робочої сили» [3, с. 37].
Безробіття призводить до негативних соціальних та економічних наслідків. Все це
викликає напруження, яке призводить до того, що незайняті у сфері праці люди, стають
нестабільною групою серед суспільства, набагато гірше, коли це триває досить довго і
тягне за собою не конкурентоспроможність, що є однією з причин ускладнень при
подальшому працевлаштуванні, а отже і зниження якості робочої сили та продуктивності
виробництва. Саме розуміло те, що вмотивованість молодих людей спадає дедалі з
кожним разом разом з цим страждає фізичне та психологічне здоров’я молоді.
«Працевлаштування» як термін, науковець С.М. Чистов [2, с. 98] розуміє у двох
напрямках - у широкому та вузькому розумінні. У широкому – «….це знаходження роботи
самому, або через когось і у вузькому розумінні, що тлумачиться як діяльність державних
органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів
підприємницької діяльності та інших посередницьких органів, яка спрямована на
підшукування роботи особам, що її шукають, включаючи і процес професійної підготовки
та перенавчання».
Питання працевлаштування молоді є дуже важливим для соціуму та держави в
цілому, адже ігнорування цієї проблеми веде за собою відсутність кадрових спеціалістів у
різних сферах, підвищення, на жаль, рівня незайнятості та злочинності серед молодих
людей.
Аналізуючи сучасну наукову літературу, ми спробували дійти до висновку, що
головними проблемами з якими зустрічається молоде покоління, при працевлаштуванні
після закінчення навчальних закладів, на сучасному етапі є:
 стара та недовершена система, яка готує робочі кадри не з направленням на ринок
праці, а продовжує незмінний порядок існування і сьогодні. Це призводить до того, що
заклади випускаючи спеціалістів кожний рік, не звертають увагу на те, що молоді люди не
знаходять відповідного попиту на отриману професію, тобто і пошук роботи за фаховою
спрямованістю стає дуже тяжкою працею;
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 молодь, отримавши документ, що підтверджує їх освітній рівень, думає та мріє
перш за все про задоволення свого рівня вимог до великої заробітної платні, до гарних
умов праці про свій кабінет та затишне крісло, авторитету, гарного змісту і характеру
праці;
 низькою адаптованістю та вразливістю щодо навколишнього економічного та
соціального середовища;
 багато роботодавців тільки і шукають способи заощадити на недосвідчених
молодих людях, беручі їх на роботу за дуже низьку заробітну плату та звалюють на них
речі та обов’язки які, навіть, не вони повинні виконувати;
 також давно існуюча проблема того, що ті знання які отримує молодь не
відповідають, тому що насправді цікавить роботодавців;
 роз’єднаність знань які отримають фахівці від, найголовнішого, практики. Не
залежно від того, на якому теоретичному рівні знаходиться людина, якщо не має
достатньої практики, людина не може зрозуміти як все працює у реальному житті та
бізнесі;
 криза у сучасному суспільстві, яка поширилася на всі сторони суспільного життя,
найсильніше на економічну складову, страждає демографічне становище, разом з цим
потужно йде ліквідація робочих місць, призводить до того, що на місце старих робочих
місць будують нові, з ще більш суворими вимогами. Перехід у приватну власність;
 через те, що молоді люди дуже енергійні та ніколи не стоять на одному місці, дуже
територіально мобільні, вони характеризуються нестійкістю та слабкістю зв’язків;
 бар’єри у психологічній неготовності до нового, до рішучих, активних дій,
невмінням змінювати свою попередню спрямованість, установки та вмотивовувати свою
поведінку, яка б підходила під нові ринково-економічні відносини;
 відсутність у влади гарантій, що припускали би під собою державне забезпечення
молодих людей робочими місцями;
 невиконанням роботодавців вимог законодавства щодо укладання письмового
трудового договору з людьми, які влаштовуються на роботу. В силу того, що молодь не
думає про свою старість у майбутньому,тому і не турбується оформлювати трудовий
договір з роботодавцями і отримують платню «у конверті». Все це тягне за собою
розвиток тіньової економіки.
 не врахування тенденцій міграції молодих спеціалістів.
За умов незалежності Конституція України проголосила, те що кожен має право на
оплачувану працю та закріпила умови для реалізації цього права. Всі ці положення
закріпленні у законах [6] «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття», «Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні» та регулюються Конституцією України. Головна ідея цих
законів сходиться до одного – рівне для всіх право на працю, на медичний огляд та гідну
заробітну платню.
Проаналізувавши праці багатьох вчених, ми дійшли до таких шляхів вирішення
проблеми працевлаштування молоді:
 сприянню організації малого та середнього бізнесу та підприємницької діяльності,
все це розширить кругозір робочих місць;
 допомога у професійній підготовці кадрів, а також якщо потрібно буде і їх,
перепідготовка та підвищення кваліфікації, задля швидкого знаходження роботи;
 виплата допомоги у вигляді коштів для тимчасово безробітних;
 пробудити у молодого покоління процеси, які викликають бажання шукати роботу,
не стояти на місці і прагнути до нового;
 потрібно засновувати мотиваційну поведінку, завдяки якій молодь була б
зацікавлена у регламентованих видах діяльності;
 проводити інформативні й навчальні семінари та тренінги, задля того щоб
підвищити самооцінку;
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 виховання у молоді засобами масової інформації та методикою освіти, такої моделі
поведінки, при якій вони зможуть зрозуміти яку важливу роль вони мають виконувати в
житті своєї країни;
 створення Молодіжної біржи праці;
 при навчанні у навчальних закладах треба проводити та розповсюджувати техніки з
які даватимуть змогу швидше знайти роботу при цьому давати приклад складання резюме,
включати також стажування студентів у різних організаціях за фаховим спрямуванням;
 розповсюдження інформації для абітурієнтів, яка міститиме в собі те, що актуально
на ринку праці для того щоб діти під час вступу були проінформовані про затребуваність
професій на даний момент часу;
 запровадити в програмах навчальних закладів курси з техніки пошуку роботи
 потрібно також показувати позитивний досвід тих людей, які домоглися
величезних успіхів у своєму житті, але також починали з азів. Поширення, засобами
масової інформації, досвіду починання багатьох успішних людей свого бізнесу;
Таким чином, стало зрозумілим те, що проблем у нашій країні пов’язаних з
працевлаштуванням молоді достатньо. Але цілком можливо вирішити ці проблеми, що
склалися, шляхом командної цілеспрямованої роботи та скоординованих дій різних служб,
державних та навчальних установ, через введення системи заохочень та пільг тим
областям, які більш пронизані безробіттям, не змінення законодавчої бази,тому що в нас
вона вірно складена, а саме введення іі у дію, та направлення на новітні вимоги ринку
праці з забезпечення якісного та прозорого державного контролю за підтриманням
напряму працевлаштування молоді та випускників навчальних закладів в Україні. Адже
допомога молодим людям, які тільки почали свій шлях, сприятиме їх успішній дорозі
назустріч до гідної праці.
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КОЛЬОРОВА ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ
НА ПСИХО-ЕМОЦІЙНИЙ СТАН МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Марія Константинова
студентка ІІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С. Б.
Життя повне, саме тоді, коли воно наповнене фарбами, кольорами і відтінками. З
давніх часів колір був сильною, але все ще невловимою силою, яка визначає поведінку
людини. Було проведено багато досліджень, написано багато статей, але колір
залишається- таємничим явищем.
Сучасні діти отримують в основному інформацію через телебачення та відео, а не
через книги, як раніше. Це означає, що інформація в основному сприймається правою
півкулею, яка відповідає за образне мислення; очевидно, це впливає на розвиток дитини:
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недостатній розвиток навичок аналізу та синтезу. Саме колір, здатний поєднувати роботу
двох півкуль, щоб поліпшити вироблення навичок логічного мислення.
Різні аспекти кольорової терапії розглядаються багатьма вченими Д. Бідою,
Т. Наумовою, В.Петренком, Т. Баранцовою, А. Капською, О. Молчаном та іншими.
Науковець Д. Біда [1, c. 12] стверджує: « кольорова наука - це складна наука про
кольори, вона об’єднує систематизовані знання з різних наук, вивчає природний феномен
кольорів та їх вплив на людину. Тому, розглядаючи освітню та розвиваючу роботу з
дітьми на цьому етапі доцільно використовувати ці знання в практичній роботі. Це не
тільки дозволяє використовувати найсучасніші розробки вчених, а й урізноманітнити
освітній і корекцію процесу з нестандартними засобами позитивного впливу на дитину».
Використання кольорів в інтер’єрі навколишнього середовища є важливим, адже
люди проводять більше часу у приміщенні, ніж на природі. Колір стін наших будинків,
колір одягу і інтер’єру поєднання кольорів на вулицях, в школах впливають на психоемоційний стан людини, незалежно від статусу, віку та рівня інтелекту.
Науковець Т. Наумова [3, с. 116 ] у своїх дослідженнях пише: «… в залежності від
кольору фону люди «думають» по-різному: ефект від кольору може заважати і допомогти
при вирішинні проблем. Не рекомендується малювати в темні «холодні» тони стіни в
приміщеннях, в яких люди займаються розумовою працею – в школі, аудиторіях,
наукових відділів, лабораторій, ці кольори приводять до зниження ефективності психічної
діяльності учнів. Це відноситься не тільки до стін, стелі або підлоги, але і до меблів.
Навпаки, кольори «активної сторонни» поліпшують мислення, підвищують
продуктивність. З точки зору предметів, успішне завершення завдання пов’язане з
яскравими, відтінками».
Рожевий –заспокоює, він позитивно впливає на ауру дитини стимулює творчі
процеси. Жовтий – розвиває соціальну та дружню атмосферу. Оранжевий-додає
оптимізму та життєрадісності, він може дратувати і робить дитину неспокійною.
Коричневий–позитивний вплив на розвиток психічних здібностей. Зелений – заспокоює
дитину, пристосовується до щирості та відкритості. Це також допомагає при втомі та
головних болях. Блакитний – він заспокоює, але тільки в невеликих дозах. Якщо все синє,
дитина може бути розчарована. Синій – здатний сприяти розвитку уваги та
вдосконаленню інтелектуальної діяльності. Це також має позитивний вплив на бачення
дитини, має заспокійливу дію. Синій також рекомендується для боротьби зі стресом.
Фіолетовий – він розвиває творчість та уяву. Червоний яскравий і в великій кількості –
дратує дитину, це робить її агресивною, примхливою та нервовою. Червоний, в невеликих
кількостях (наприклад, елемент екіпажу дитини) роблять пасивними і трохи ледачі діти
більш рухливі і говіркі. Білий – вважається нейтральним. Для дітей рекомендується в
невеликих дозах. Чорні і темні відтінки інших кольорів для дітей – табу, особливо для
дітей [2, c. 78].
Ми можемо зробити висновок, що різні кольори мають різний вплив на дитину та
навчання. Синій – заспокоює, червоний – захоплюючий. Для того, щоб діти вивчали
складний предмет, вчителі повинні їх зацікавити. Потрібно допомогти учням кольором,
висвітлюючи головне, тому інформація краще читається та запам’ятовується
Вплив кольору на психічний апарат дитини впливає не тільки на емоції та характер,
а й на пізнавальні процеси, і насамперед на мислення. Мова йде не про інформації, а про
побічні ефекти енергії від кольору .
Головне і найважливіше правило кольористики дитини абсолютно уникати
одноманітних речей. Основний колір повинен бути розбавлений з різнокольоровими
елементами, узорами, принтами або цікавими додатками або додати яскраві аксесуари.
Різноманітні кольори до помагають розвивати уяву і творче мислення, допомагає дитині
стати гармонійною особистістю.
Сучасний науковець Черкесова І. [5, с. 121] розглядаючи цю проблему у своїх
наукових працях пише : «Жовтий – найкращий колір для дитячого одягу. Він добре
розвиває дружбу. Тому, якщо у дитини є проблеми в спілкуванні, то бажено додати
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більше жовтого кольору в його гардероб. Варто відзначити, що різні відтінки жовтого
прекрасно стимулюють апетит і забезпечити впевненість дитини. З іншого боку, речі
цього кольору можуть стимулювати інтелектуальний розвиток і творче мислення.
Помаранчевий одяг є стимулятором емоційності для надто соромливих дітей. Цей колір
сприяє активації мислення та фізичної активності. Які жовтий, цей колір дасть вашої
дитині оптимізм, життєві сили та енергію. Тому слід звернути увагу на помаранчевий
одяг, якщо дитина веде активний спосіб життя і потрібні сили і натхнення для нових
досягнень. Це колір віри в себе і здійснення планів. Блакитний колір ідеально підходить
для особливих подій. У такому одязі дитина почуватиметься особливо красивою,
елегантною і щасливою. З іншого боку, блакитний колір пасивності. Рекомендовано для
надто активних дітей, оскільки це допомагає трохи охолонути, коли це необхідно.
Властивості синього дуже схожі на блакитний. Синій ідеальне рішення для гіперактивних
дітей. Тим не менш, ми повинні пам’ятати, що в занадто великих кількостях може
викликати меланхолічний настрій. З інших позитивних властивостей синій – стимулює
розвиток уваги і посилення інтелектуальної діяльності. Психологи також рекомендується
використовувати одяг такого кольору для боротьби зі стресом. Тому, якщо плани складні
елементи управління або будь-яке інше захоплююча подія, не соромтеся носити дитину в
синій сукні або костюмі. Досвідчені мами знають, що білий шафа для дітей не є
найкращим рішенням. Якщо дитина активна і енергійна, він любить бігати і грати не
вдасться уникнути постійної прання і відбілювання, що означає, що він не буде тривати
довго. Білий дійсно повинні бути включені в гардеробі дитини в малих дозах, і це навіть
не практична сторона питання. Справа в тому, що це нейтральний колір, який викликає
нейтральний настрій, що не дуже добре для дитини. Тому доцільно створити образ так, що
білий завжди був у доповнені до іншого, більш яскравими квітами. Червоний –
найяскравіший колір у палітрі природи. Це забезпечує величезне збільшення енергії.
Проте не потрібно зловживати цими відтінками, одягаючи свою дитину. Зрештою,
твердий червоний колір може визвати у дитини роздратування, і якщо дитина вже досить
активна, колір може викликати ураган. З іншого боку, елементи червоного дадуть більше
сміливості та сили стривожити дітей. Рожевий колір креативності. Якщо ви хочете
розвинути любов до краси в своїй дитині, не соромтеся носити рожевий колір. Крім того,
цей колір дасть ніжність «поглинаючим» дівчатам, поступово допоможе перетворити
маленьку «дівчинку» на справжню леді. До речі, рожевий дуже обнадіює і здатний
виправити дитячий сон. Одяг зеленого кольору допоможе заспокоїти дитину і
пристосуватися до щирості та відкритості. Якщо ваша дитина іноді буває надто лякаючою
або агресивною, потрібно додати зелений колір у його повсякденний одяг. Це провокує
доброзичливий і гарний настрій. Чорний у гардеробі повинен бути найменшим, тому що в
великих дозах він може придушувати дитячу психіку. Проте цілком не варто цього
повністю відключити від гардероба. Дитина повинна розвиватися гармонійно, звично до
різних кольорів, у тому числі темних. Те ж саме можна сказати і про коричневий і сірий.
Додавши речі з цих акцентів з яскравими акцентами, можна створити повноцінне та
правильне зображення з точки зору кольору».
Кольротерапія – вивчає вплив кольору на здоров’я людини. Таким чином, червоний
колір стимулює нервові центри, ліва півкуля, живить печінку і м’язи. Однак тривалий
вплив може призвести до втоми та швидкого серцебиття. Використовується при лікуванні
анемії, астмі, пневмонії, захворювань ендокринної системи, ревматизму, апатії, патології
сітківки і косоокість. Червоний протипоказаний при високій температурі, нервовому
збудженні, гіпертонії, запальних процесах, невриті. Вона сильно впливає на людей з
червоною шкірою. Жовтий і лимонний кольори активувати рухові центри генерують
енергію для м’язів, стимулюють і очищають печінку, кишечник, шкіру. Це кольори
радісного настрою. Він застосовується при лікуванні цукрового діабету, травних розладів,
дисфункції жовчного міхура, печінки, кишечника. У офтальмології – при косоокості,
сітківці та очних захворюваннях. Ви не можете використовувати жовті кольори при
підвищеній температурі тіла, невралгії, надмірному збудженні, запаленні та зорових
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галюцинаціях. Зелений колір усуває судинні спазми і знижує артеріальний тиск,
розширює капіляри, сприяє гарному настрою. Тому можна використовувати при серцевосудинних розладах, невралгії, бронхіальній астмі, остеохондрозі, безсоння. Також для
лікування глаукоми, міопії, захворювань сітківки та зорового нерва. Синій, навпаки,
сприяє вазоспазму і підвищує тиск. Він має протимікробний ефект. Використовується для
дезінфекції приміщень для лікування захворювань вуха, носа, горла і шлунковокишкового тракту. Що стосується очей – це захворювання рогівки, початкова катаракта,
міопія. Тривалий вплив синього кольору може призвести до втоми та депресії. Фіолетовий
колір стимулює паращитовидні залози, функцію селезінки, покращує м’язовий тонус.
Інакше цей колір буде таким самим, як синій [4, c. 84-85].
Таким чином, кольоро терапія є ефективним методом психологічного впливу на
дитину, яка може бути використаний при роботі з молодшими школярами з
діагностичними, освітніми, профілактичними та корекційними цілями. Колір впливає на
фізичний і психічний стан людини у будь-якому віці. Якщо учень є нездоровим розумово
або фізично, то його продуктивність буде низькою. При створенні класів, спорт залів,
кімнат для відпочинку, комп'ютерних класів , коридорів, дитячо святкового та
повсякденного одягу, при виборі шкільних аксесуарів, необхідно враховувати всі
особливості впливу кольору, оскільки кольоротерапія, як напрям поліпшення навчального
процесу, психологічної атмосфери та в цілому шкільної діяльності за своєю
результативністю заслуговує на увагу та розвиток.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ
В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ
Ірина Тарасенко
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
Соціалізація особистості є досить актуальною проблемою, оскільки має полі
аспектне значення. Деякі вчені вважають, що особистість протяго всього свого життя
повинна адаптуватися до тих чи інших умов, тому, що світ змінюється і потрібно вміти
швидко реагувати на зміни, але деякі науковці навпаки говорять про те, що життя людини
все ж таки не змінюється. Однією з досліджуваних проблем в галузі педагогіки,
психології, соціології, філософії є становлення особистості в соціумі.
У філософії такий термін як «соціалізація» розглядається як «узгодження поведінки
індивіда з поведінкою інших людей та їх груп на основі засвоєння ним певних норм і
цінностей» [6, c. 597].
Соціологія ж цей термін подає у значенні «процесу засвоєння та відтворення
індивідом протягом життя соціальних норм і культурних цінностей того суспільства, до
якого він належить» [5, с. 10].
Соціалізація особистості відбувається завдяки чинникам, які впливають на неї
зовні, що і допомагає їй ефективно реалізувати себе в суспільстві. Сім’я, друзі, однолітки і
є тими інститутами становлення особистості як повноцінного члена суспільства.
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Сім'я є важливим агентом соціалізації [3, с. 28]. Вона є зв’язуючою ланкою між
суспільством та дитиною, місцем, де вона формує свій характер, своє бачення, погляди на
життя. Друзі - це соціальна група, яка має однаковий вік та дещо схожі думки [1, с. 72].
Вже в підлітковому віці дитина може проявити себе як особистість, яка хоче чогось
досягнути та проявляє свій характер. Саме в колі друзів діти можуть поводитися вільно не
переймаючись, про те що скажуть батьки. Діти мають рівні позиції, але не усі можуть
стати лідерами. Група друзів іноді робить досить спонтанні вчинки, які є обмеженими або
цензурованими дорослими, що не дає змоги вільно виражатися.
Але на жаль не всі діти можуть рости і розвиватися в звичних умовах, і їм
доводиться перебувати в інтернатних закладах. До закладів інтернатного типу входять
діти, які знаходяться у досить складних умовах, без варіантів догляду в сім’ї: діти-сироти,
діти позбавлені батьківського піклування, діти з неповних сімей, які не мають підтримки з
боку батьків та змоги навчатися, а також діти з хронічними захворюваннями та з
обмеженими можливостями [4, с. 47].
Отже, інтернат як соціальний інститут означає суспільно-організовану систему
відносин, заснованих на спільних цінностях, звичках, традиціях, поглядах і які
використовують певні методи для того, щоб задовольнити певні основні соціальні потреби
громади .
В Україні до інтернатних закладів, які підпорядковуються системі освіти,
відносить: школи-інтернати, дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування; школи-інтернати з поглибленим вивченням різних предметів;
спеціальні школи-інтернати для дітей, які потребують корекції розумового, психічного та
психологічного розвитку; реабілітаційні центри та санаторні інтернати усіх типів і форм
власності. Також є заклади інтернатного типу, центри соціального захисту, які створено
для захисту інтересів та надання послуг захисту інвалідам, людям похилого віку,
бездомним та тим, хто потребує допомоги.
Інтернатні заклади системи освіти створюються не лише для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також для дітей у яких, є батьки, але вони
потребують корекції розумового чи фізичного розвитку, які потребують тривалого
лікування.
До інтернат них закладів зараховуються діти віком від 3 років і до повноліття, щоб
отримати базову або повну загально середню освіту.При цьому такі діти знаходяться на
повному державному утриманні.
Інтернат як інститут має кілька елементів, які можна визначити та характеризувати
наступним чином:
- мета, за допомогою мети визначається, чого саме потрібно досягти та строки
досягнення;
- функції, кожен такий заклад має чіткі визначені функції, які виконуються на благо
дітей цих установ;
- символи, інтернат має певні символи, за якими він різниться з поміж інших;
- кодекси поведінки: ролі з боку членів закладу виражаються в кодексах поведінки:
конституції, закони, цивільні кодекси, правил і т.д.;
- санкції: вони можуть бути як позитивні санкції (медалі, дипломи) так і
негативними;
- норми та цінності: діти та вихователі мають дотримуватися певних норм, правил,
які не повинні шкодити іншим членам, які встановленні для того, щоб згуртувати дітей
[2, с. 37].
Для того, щоб інтернатні заклади освіти працювали ефективно потрібно,
виконувати наступні умови:
- визначити правильну та чітку меті і ціль;
- раціонально організувати діяльність дітей та вихователів в установі
- у кожного повинна бути інституційна роль;
- соціальне визнання засобів та процедур, що використовуються установою;
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- соціальне визнання корисності установи.
З огляду на те, що соціалізація являє собою процес володіння з найбільш ранніми
століть норм, цінностей і правил поведінки відповідно до етичної та правової моделлю
суспільства, вона включає в себе придбання навичок з:
- дотримуватися правильного виконання соціальних функцій, які мають за основу
конкретні правила;
- участь у цілях та ідеалах суспільства, обізнаність (рівень розуміння);
- не використовувати якісь незаконні чи не допустимі вчинки та не вчиняти,
протизаконні дії з соціальної точки зору:
Отже, для того, щоб довести ефективність процесу виховання і соціалізації дітей в
закладах інтернатного типу, потрібно сприяти творчому формуванню
здатності дітей, а також виховувати в них кращі якості, допомогти розрізняти, що погано,
що добре в моральних відносинах. Тоді в рамках соціальної особистості внутрішні мотиви
будуть гармонійно переплітатися з нормативними вимогами соціального середовища.
1. Москаленко В. В. Соціалізація особистості : монографія / В.В. Москаленко / – К.: Фенікс,
2013. – 540 с.
2. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: підручник / А. Капська. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 488 с.
3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К., 2005. – 90 с.
4. Соціалізація особистості // Психологія / За ред. Трофімова Ю.Л. – К., 1999. – 446 с.
5. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / За ред.
А.Й. Капської. – К.: Український державний центр соціальних служб для молоді України, 2000.–
260 с.
6. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім.
Г. С. Сковороди : редкол.: В. І. Шинкарук (голова). – К.: Абрис, 2002. – 742 с.
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ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ФЕНОМЕН «АНАЛІТИЧНАКОМПЕТЕНЦІЯ»
ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Валентина Боурош
студентка V курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Рябушко С. О.
Особливостями сьогодення є те, що зростають вимоги до здатності людини до
самовдосконалення й саморозвитку, соціальної та професійної мобільності, до рівня
інтелектуального розвитку, оскільки саме ці якості визначають його цінність фахівця в
сучасному суспільстві. Тому система освіти забезпечує формування зазначених якостей з
метою забезпечення подальшого самовдосконалення учня.
Випускник школи повинен володіти рядом умінь, серед яких одне з найважливіших
місць займають аналітичні: здатність знаходити, інтерпретувати, критично оцінювати і
включати в свою діяльність нову інформацію, а також створювати її за допомогою
сучасних інформаційних технологій. Тому однією з основних цілей у підготовці учнів є
формування базових знань аналітичного рівня.
Аналітична компетенція являє собою комплекс спеціальних розумових дій,
спрямованих на виявлення, оцінку та узагальнення отриманих знань, їх аналіз і переклад в
новий якісний стан [3, с. 51-55]. Вищезазначена компетенція включає в себе цілий
комплекс освітніх компетенцій, безпосередньо пов’язаних з розумовими, пошуковими,
логічними, дослідницькими, творчими процесами пізнання учнів.
Слід зазначити, що важливо розглядати ступінь сформованості аналітичної
компетентності як єдиної системи знань, умінь, здібностей, якостей особистості і досвіду,
які сприяють виконанню поставлених перед школярем аналітичних задач.
Так, Е. А. Сулейманова зазначає, що процес формування аналітичної компетенції
являє собою діяльність, яка полягає в засвоєнні, творчому застосуванні, створенні нових
способів діяльності аналітичного характеру і накопиченні її досвіду, в результаті якої
змінюється не тільки об'єкт діяльності, а й суб'єкт цієї діяльності - людина [7, с. 305-309].
На наш погляд, спонтанна, несистематична робота щодо прищеплювання учням
навичок аналітичної діяльності в ході поточних занять й засобами позанавчальної роботи
не може бути базою для формування аналітичної компетенції. Тільки системне
використання сучасних педагогічних технологій (дослідницької, проектної, інформаційнокомунікаційної та ін.) здатне забезпечити процес формування аналітичної компетенції.
Отже, складниками аналітичної компетенції є профілі компетенцій, що пов’язані з
управлінням інформацією та знаннями, а також профілі компетенцій, котрі пов’язані з
аналізом і синтезом реальної комунікативної ситуації.
Аналіз елементів структури аналітичної компетенції учнів (цільовий, змістовий,
технологічний, оціночно-результативний і науково-теоретичний блоки) показує, що
сформувати складові всіх компонентів компетенції неможливо засобами однієї
педагогічної технології.
Модель формування аналітичної компетенції побудована на основі принципів
наступності, послідовності й систематичності, свідомості, активності та доступності
навчання і відображає процес її розвитку в контексті прийняття рішень в єдності
інструментального та змістовного аспектів. Її мета полягає в розвитку аналітичної
компетенції учнів у школі.
Вищезазначена мета є важливою задля формування особистості, здатної
адаптуватися до умов життєдіяльності в інформаційному суспільстві, а також здатного
застосовувати технології аналітичної діяльності в подальшій навчальній діяльності.
Щодо змісту моделі, він позначається як процес формування аналітичної
компетенції учнів у школі при вивченні різних дисциплін, тобто він спрямований на
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розвиток певного структурного компонента аналітичної компетенції школярів. При цьому
необхідно переосмислити зміст навчальних дисциплін в контексті зазначеної мети.
Але необхідно розглянути умови ефективної реалізації моделі формування
аналітичної компетенції, а саме:
1) забезпечення учнів засобами і способами аналітичної діяльності, тобто базовими
знаннями і вміннями в проведенні аналітичної діяльності, відповідно до етапів прийняття
рішення;
2) підвищення активності навчальної діяльності дітей;
3) впровадження в навчальний процес практико-орієнтованих завдань;
4) використання в освітньому процесі спеціальних аналітичних комплексів;
5) забезпечення позитивного мотиваційного середовища для формування
аналітичної компетенції.
Отже, вищезазначені умови утворюють певну систему і взаємодоповнюють один
одного, оскільки без створення позитивної мотивації не можна починати процес навчання
та активізація навчальної діяльності учнів формує позитивну мотивацію до навчальної
діяльності. Таким чином, позначені умови відображають деякі особливості методики
формування аналітичної компетенції. Але необхідно знати й критерії сформованості
аналітичної компетенції, як ми наводимо нижче, як-от: широта й глибина предметних
знань; трансформація отриманих знань, умінь і навичок, технологій аналітичної
діяльності; уміння проводити оцінку ситуацій й давати самооцінку.
Таким чином, рівень розвитку аналітичної компетенції учнів вимірюється
системою критеріїв: мотиваційно-цільовим, когнітивно-діяльнісних, оцінним і
рефлексивним. Критерії дозволяють оцінити усвідомлення мотивів і цілей аналітичної
діяльності; наявність в учня технологічної бази для здійснення аналітичної діяльності;
ступінь освоєння технологічної бази аналітичної діяльності; сформованість у школяра
рефлексивної культури.
І. О. Зимня розглядає феномен «компетенція» як внутрішні, потенційні, приховані
психологічні новоутворення: знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, системи
цінностей і відносин, які виявляються в компетенціях людини» [5, с. 143]. А.В.
Хуторський під компетенцією розуміє деяку відчужену, наперед вимогу до освітньої
підготовки учня, а під компетентністю – вже створену його особистісну якість
(характеристику)» [4, с. 21 ].
Г. А. Сергєєв пропонує таке визначення терміну «компетенція»: сукупність
взаємопов’язаних якостей особистості, заданих по відношенню до певного кола предметів
або процесів і необхідних для якісних і продуктивних дій. Компетентність визначається як
володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її особистісне ставлення до
неї й предмету діяльності. Таким чином, компетенції виступають як цілі освітнього
процесу, а компетентність – як результат, сукупність особистісних якостей»[2, с. 9].
Так, Є. О. Іванова досліджує феномен «компетенція»як сплав традиційних знань,
умінь і навичок з особистісними особливостями школяра, з його самоусвідомленням,
рефлексією в ході пізнавальної діяльності. <...> Ми розуміємо компетентність як
володіння відповідною компетенцією, тобто сукупністю взаємопов’язаних знань, умінь,
навичок і відносин, пов’язаних з предметом навчання, що дозволяють виконувати
цілеспрямовані і результативні дії з ними »[6, с. 67].
Як бачимо, в основу визначення поняття «компетенція» покладені різні підходи:
«психологічні новоутворення», «відчужені вимоги», «сукупність якостей особистості»,
«готовність діяти», «знання, уміння, навички й особистісні якості школяра». Але в цю
дефініцію вчені включають такі основні характеристики: знання, вміння, досвід і
особистісні якості. Очевидно, що знання й уміння залежать від того, про яку компетенцію
йдеться, тобто вони не можуть бути конкретизовані щодо абстрактного визначення, тоді
як досвід і особистісні якості вимагають деяких пояснень.
Особистісні якості, що включаються в компетенції і підлягають розвитку,
об’єднують в групи [6, с. 11-12], як-от:
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Перша група – когнітивні (пізнавальні) якості – вміння ставити запитання,
знаходити причини явищ, позначати нерозуміння питання та ін .;

Друга група – креативні (творчі) якості – натхненна, фантазія і чуйність
до протиріч, розкутість думок і почуттів, прогностичність, критичність, наявність власної
думки та ін .;

Третя група – методологічні якості – здатність до навчальної діяльності
та вміння її пояснити, вміння поставити мету та досягти її; здатність до нормотворчості,
рефлексивне мислення і самооцінка та ін .;

Четверта група – комунікативні якості, обумовлені необхідністю
взаємодії з іншими людьми, об’єктами навколишнього світу та інформацією, вміння її
відшукувати, перетворювати і передавати, виконання різних соціальних ролей у групі та
колективі, використання телекомунікаційних технологій (Електронна пошта, Інтернет);

П’ята група – світоглядні якості, що визначають емоційно-ціннісні
характеристики учня, його здатність до самопізнання; вміння знайти своє місце в
навколишньому світі, сім’ї, колективі; національні та загальнолюдські прагнення,
патріотичні якості особистості [2, с. 11-12].
Наявність вищезазначених якостей дозволяє усвідомлено використовувати,
доповнювати, інтегрувати знання, використовувати їх для вирішення певних проблем. Не
менш важливо зрозуміти значення власної діяльності, вміти дати етичну оцінку своїм
діям. На наш погляд, інтегруючим поняттям стає «розуміння». Можна запропонувати таку
формулу компетенції: знання + уміння + розуміння + досвід діяльності. Отже, компетенція
– це сукупність знань, умінь і досвіду в певній галузі діяльності та розуміння особистістю
цінності цієї діяльності. Під компетентністю зазвичай розуміють володіння певною
компетенцією, а також характеристику людини, що пов’язана з ефективністю її діяльності.
Таким чином, компетенція є об’єктивно існуюче зовні, в реальності, безоціночне –
те, що можна привласнити собі, а також сформувати, розвинути, удосконалювати; а
компетентність – це характеристика особистості, невіддільна від людини, його вправність,
яка вимірюється в зіставленні з ідеалом, що оцінюється. При формулюванні цілей і
завдань освіти, описі предметного змісту і очікуваних результатів доцільно
використовувати поняття «компетенція», що дозволить вчителю уникати термінологічної
плутанини.
Вживання термінів«компетенція – компетентний – компетентність» можна
порівняти з поняттями «досвід – досвідчений – досвідченість». Тобто вони пов’язані з
об’єктивним світом, характеристиками людини та визначають ці характеристики в
певному значенні. Адже компетенції можна класифікувати за такими рівнями.
За рівнями виділяють ключові (універсальні, базові, елементарні), метапредметні
(загально-професійні, поза предметні) та предметні (спеціальні) компетенції.
Ключові компетенції – «найбільш загальні (універсальні) здібності та вміння, що
дозволяють людині розуміти ситуацію і досягати результатів в особистому, професійному
житті в сучасних умовах суспільства» [1, с. 8]. Ключові компетенції є універсальні
ментальні засоби, способи, методи, прийоми досягнення цілей. Вони є над професійними і
над предметними та є основою в життєдіяльності людини. Таким чином, оволодіти
ключовими компетенціями повинен кожен учень. Їх засвоєння забезпечує функціональну
грамотність.
Проаналізуємо підходи до відбору ключових компетенцій. Так, Г. А. Сергєєв
виділяє чотири ключові компетенції, а саме:
- інформаційні (відбір інформації і передача інформації);
- комунікативні (мовні та мовленнєві);
- рольові (трудові, соціальні, політичні);
- самовдосконалення (інтелектуального, духовного, фізичного, емоційного
розвитку) [2, с. 53].
Щодо І. С. Сергєєва та В. І. Блінова, вони виділяють такі чотири ключові
компетенції, як-от:
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- інформаційна;
- комунікативна;
- кооперативна;
- проблемна.
Отже, слід зазначити, що в цих класифікаціях відбувається збіг у визначенні
ключових компетенцій: інформація → комунікація, спілкування (обмін інформацією) →
співробітництво, кооперація в процесі рольового спілкування → рішення проблем, що
виникають в процесі спілкування, неможливе без самовдосконалення. З одного боку,
необхідно підкреслити прагматичний аспект: без них неможливе життя в суспільстві. З
іншого, саме вони формують вищий, особистісний рівень розвитку учня, та їм повинна
приділятися певна увага в школі (особливо в початковій), коли відбувається особистісне
становлення людини.
Спільними для ключових компетенцій є:
– соціальна та особистісна значущість, смислова цінність компетенції;
– її практична обумовленість;
– наявність реальних об’єктів діяльності, по відношенню до яких вводиться
компетенція; парадигма знань про ці реальні об’єкти; вміння і способи діяльності, що
відносяться до таких об’єктів; мінімально необхідний досвід практичної діяльності; рівні
оволодіння компетенцією.
Отже, важливими цілями освіти повинні стати розвиток в учнів здатності діяти і
бути успішними, формування таких якостей, як професійний універсалізм, здатність
змінювати сфери діяльності, способи діяльності на досить високому рівні. Затребуваними
стають такі якості особистості, як мобільність, рішучість, відповідальність, здатність
засвоювати і застосовувати знання в незнайомих ситуаціях, здатність вибудовувати
комунікацію з іншими людьми.
Основним результатом діяльності освітнього закладу повинна стати не система
знань, умінь і навичок, а здатність людини діяти в певній життєвій ситуації.
Таким чином, «компетентнісний підхід проявляється як оновлення змісту освіти у
відповідь на мінливу соціально-економічну реальність».
Всередині «компетентнісного підходу» виділяються два базових поняття:
«компетенція» та «компетентність».
Зсув кінцевої мети освіти зі знань на «компетентність» дозволяє вирішувати
проблему, коли учні можуть добре опанувати набором теоретичних знань, але відчувають
значні труднощі в діяльності, що вимагає використання цих знань для вирішення
конкретних завдань або проблемних ситуацій. Таким чином відновлюється порушена
рівновага між утворенням і життям.
Орієнтація освітніх стандартів, програм і підручників з окремих предметів на
формування загальних ключових компетенцій дозволить забезпечити не тільки розрізнену
предметну, а й цілісну компетентнісну освіту. Освітні компетентності учня гратимуть
багатофункціональну метапредметну роль, яка виявляється не тільки в школі, але і в
родині, у колі друзів, в майбутніх виробничих відносинах.
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РОЛЬОВІ ІГРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Владислава Кравець
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г. О.
Роль лексики в процесі вивчення мови займає провідну позицію. Неможливо
створити міцну мовну базу у школяра без засвоєння ним лексичного матеріалу. Лексика
для оволодіння іноземною мовою не менш значуща, ніж граматика. «Адже саме лексика
передає безпосередній предмет думки читача в силу своєї функції, вона тому проникає в
усі сфери життя, допомагаючи відобразити не тільки реальну дійсність, а й уявну»
[5, с. 160].
Як же краще ознайомити учнів з новим словом і які способи семантизації є в
арсеналі вчителя? Як стверджують психологи, сприйняття і запам’ятовування лексичних
одиниць носить асоціативний характер. Кожне нове слово вступає в асоціативні зв’язки з
уже наявними словами. Наприклад, ми вивчаємо тему «Погода». Діти знають словo
«snow», отже слова «snowman, snowball, snowdrops» можуть бути введені на
безперекладній основі, за допомогою наочності: таблиць, картинок, ілюстрацій. Слід
зазначити, що вибір асоціацій залежить від особливостей не тільки самого слова, але й
характерних особливостей групи учнів. Можна залучити образотворчу наочність і
наочність дією, звукову й контекстуальну. Проте критеріями для вибору певного виду
наочності повинні бути доступність, простота та доцільність [1, с. 452].
Існує поширена думка, що чим більше слів знає учень, тим більше його мовні
можливості. Досвід показує, що головна увага в засвоєнні лексики має бути приділена не
запам’ятовуванню ізольованих слів, не кількісному збільшенню активної лексики, а
формуванню вміння оперувати вже засвоєною, причому, необхідно добирати найбільш
уживані для школярів мовні ситуації. Часто бувають ефективні безперекладні засоби
семантизації. Так, при вивченні теми «Кіно» визначення дефініції «cinema» можна
висловити так: «theatre where we can see films».
На уроках учні можуть визначати слова на основі контекстуальної здогадки,
заснованої на розумінні загального змісту речення, на знанні фактів [4, с. 158].Наприклад,
Сolumbus discovered America in 1492.
Семантизация здійснюється визначенням значення слова на основі його
внутрішньої форми. Наприклад, відомий корінь і знайомі словотвірні елементи - to work worker. Складне слово, що складається з двох знайомих компонентів - suitcase; слова,
подібні за написанням і звучанням у рідній мові - patriot.
До перекладних засобів семантизації, які вчитель використовує на уроках,
відносяться:
1) переклад слова або словосполучення відповідним еквівалентом рідної мови,
якщо неможливі інші способи, найчастіше це відноситься до ідіом, стійких лексичних
одиниць;
2) переклад-тлумачення, при якому, крім еквівалента рідною мовою, учням
повідомляються відомості про збіг (або розбіжності) в обсязі значення. Наприклад: big
великий (позначає величину, розмір), great великий (знаменитий, великий).
Перераховані способи семантизації мають переваги й недоліки. Безперекладні
способи розвивають мовну здогадку, створюють опори для запам’ятовування, підсилюють
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асоціативні зв’язки, але не завжди забезпечують точність розуміння. Переклад економний
щодо часу, універсальний у застосуванні, але, на жаль, збільшує міжмовну інтерференцію.
[8, с.70].
Над новими словами вчитель працює переважно в контексті, оскільки
контекстуальне значення слова не завжди є його основним номінативним значенням.
Вправи, що забезпечують первинне закріплення лексики, вводяться в загальну систему
вправ, призначених для розвитку умінь і навичок використання лексичного матеріалу в
усіх видах мовленнєвої діяльності [2, с.140].
Для таких вправ характерні певні особливості:
• вони повинні бути невід’ємною частиною пояснення, виконувати ілюстративну,
роз’яснювальну і контролюючу функції;
• нові лексичні одиниці повинні пред’являтися в знайомому лексичному оточенні та в
уже засвоєних граматичних формах і структурах;
• у вправах повинні передбачатися не тільки елементарні операції, але й складні
розумові дії, що розвивають творчі можливості учнів в усних формах спілкування –
слуханні та говорінні.
На етапі тренування виконуються вправи:
а) націлені на запам’ятовування слова (образ, аналогії), наприклад:
• назвати зображені на картинці предмети, відповідні ситуації або темі;
• виключити зайве;
• доповнити речення, заповнити пропуски;
• підібрати однокореневі слова, синоніми, антоніми;
• проговорити слово на певний мотив, запам’ятати за асоціацією;
б) націлені на побудову сполучень, наприклад:
• підбір дієслів, які можна використовувати з даними іменниками;
• підбір пари, поєднання з розкиданими словами;
• поширення речення;
• характеристика героя прикметниками.
Мовне спілкування можливе за наявності мовної компетенції, частину якої складають
граматичні вміння, тому певне місце в роботі займає характеристика граматичних умінь.
Основною метою навчання граматиці в школі є формування в учнів граматичних
навичок як одного з найважливіших компонентів мовленнєвих умінь говоріння,
аудіювання, читання та письма.
Слово граматика багатозначно. З одного боку, слово граматика вживається в значенні
«граматична будова», тобто будова слова й речення, властива даній мови, якою носій
мови володіє інтуїтивно і яку він усвідомлює та осмислює в процесі шкільного навчання.
З іншого боку, граматика є розділом мовознавства, в якому вивчаються закономірності
зміни і поєднання слів, що утворюють осмислені речення або висловлювання.
Без володіння граматикою в першому значенні слова неможливе мовне спілкування.
Уміння грамотно поєднувати слова, змінювати словосполучення залежно від того, що
ви хочете сказати в даний момент, є однією з найважливіших умов використання мови як
засобу спілкування.
Оволодіння граматикою мови, що вивчається, важливо не тільки для формування
продуктивних умінь в усній і письмовій мові, але й для розуміння мови інших людей при
аудіюванні та читанні.
На думку Є. І. Пассова, граматична навичка – це синтезована дія з вибору моделі,
адекватної мовному завданню в даній ситуації, і правильного оформлення мовної одиниці,
що здійснюється в навичкових параметрах і служить однією з умов виконання цієї
діяльності [6, с.456].
З визначення випливає, що знати граматику означає знати:
• форму;
• значення;
• вживання;
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• мовну функцію того чи іншого граматичного явища.
Для того, щоб сформувати міцні граматичні навички, вчителю необхідно:
• зафіксувати всі форми даного явища (наприклад, вказати відмінювання допоміжних
дієслів);
• показати не тільки стверджувальну, але й заперечну та питальну форми, повну або
усічену, якщо вони можливі в даному випадку;
• порівняти форму даної граматичної структури з частково схожою формою іншої
структури;
• зробити учнів активними учасниками навчального процесу, а не пасивними
спостерігачами за діями вчителя, бездумними роботами, що хором повторюють або
механічно записують малозначущі для них фрази.
У методиці передбачається, що при навчанні різним аспектам мови вчитель повинен
забезпечити:
• ознайомлення з матеріалом;
• тренування матеріалу;
• вихід в мову, що вивчається.
У методиці часто використовують особливі терміни, що мають безпосереднє
відношення до формування граматичних навичок. Нижче представлені деякі з них,
найбільш широко використовувані в роботі зі старшою ланкою:
• Usage – засвоєння норм вживання
Використання мови в штучних ситуаціях (у тренувальних вправах) з метою
повторення структур і моделей. У цьому випадку учні демонструють швидше своє знання
мови, але не практичні вміння її використання в реальних ситуаціях спілкування (до таких
вправ відносяться вправи на розкриття дужок, вибір правильної часової форми тощо).
• Use – реальне використання
Використання мови в реальних умовах з метою справжнього мовного спілкування /
взаємодії (ці вправи носять ситуативний характер і припускають досягнення учнями
високого ступеня самостійності).
• Drill – тренування
Використання тренувальних вправ на засвоєння і закріплення мовного матеріалу
шляхом повторення, зміни або трансформування виділених моделей та моделей, що
відпрацьовуються (до таких вправ відносяться імітативні, підстановочні та
трансформаційні).
• Meaningful drill – тренувальні вправи, які мають смислове значення для тих, хто
навчається.
Такі вправи передбачають часте повторення моделей і структур, що
відпрацьовуються, але не несвідомо, а з урахуванням їх смислової значущості при досить
високому ступені мотивації в учнів. Так, наприклад, в іграх на відгадування учні будуть
постійно використовувати однотипні питальні структури, але робити це будуть не
механічно, а свідомо вибираючи і частково видозмінюючи їх на власний розсуд для
вирішення мовної завдання. Важливою особливістю такого тренування є можливість
вибору, хоча й обмежена певними рамками (ці вправи є підстановочними за своєю суттю:
Is it a pen? Is it a pencil?)
• Controlled exercises – тренувальні вправи; вправи з жорсткою установкою, заданим
механізмом виконання.
Вправи даного типу зазвичай припускають одну правильну відповідь і спрямовані на
відпрацювання мовних навичок, доведення їх до автоматизму. Часто такі вправи
асоціюються з механічним відпрацюванням, виконанням дій за зразком / на підстановку із
заданим вибором.
• Guided exercises – тренувальні вправи умовно-комунікативного характеру.
Вправи, де, крім установки, даються поради та роз’яснення про те, як цю вправу
виконувати. В цих порадах акцент може бути зроблений як на суто граматичні правила,
наприклад, відмінності у вживанні перфектного і простого минулого часу, так і на
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композиційні вміння оформляти висловлювання та ін. У вправах даного типу учні мають
певну свободу, можуть приймати самостійні рішення, їх творчість не обмежена однією
жорстко запланованою відповіддю.
Оволодіння граматикою передбачає не стільки знання правил, скільки вміння, які
учень, не замислюючись, реалізує в процесі мовної взаємодії.
Не заперечуючи суто тренувальних вправ на граматику, хотілося б закріпити як
обов’язковий елемент використання умовно-комунікативних та власне комунікативних
вправ для закріплення граматичних навичок.
Найкращим способом вирішення даного завдання є використання різноманітних ігор
на уроці.
Ігри на уроці іноземної мови можуть поділятися на різні групи залежно від того, який
принцип є головним. Ігри бувають:
• мовні (лексичні, граматичні) і комунікативні (language games and communicative
games);
• спрямовані на спільне розв’язання проблем та змагального характеру (cooperative and
competitive)
• орієнтовані на фронтальну / групову / парну форму роботи (whole class / group / pairwork activity) тощо.
Отже, використання рольових ігор на уроці іноземної мови сприяє створенню
реальної ситуації спілкування, в рольовій грі відбувається суттєва перебудова поведінки
учня – вона стає довільною. З цього випливає, що в рольовій грі учень не відчуває тієї
напруженості, яку він може відчувати при звичайній відповіді, він більш розкутий та
вільний. Рольова гра використовується для вирішення комплексних завдань засвоєння
нового матеріалу, закріплення й розвитку творчих здібностей, а також для формування
загальнонавчальних умінь.
Вивчення розвиваючого потенціалу в навчанні англійської мови у школярів
дозволяє зробити наступні висновки: використання театральної педагогіки, збагаченої
технологіями навчання іноземним мовам, дозволяє створити освітню модель, що
відповідає віковим особливостям та індивідуальним потребам учнів, веде до підвищення
інтересу, а отже, сприяє формуванню позитивного образу нашої країни за кордоном,
розвитку мотивації до вивчення англійської мови. Це має важливе значення, оскільки роль
іноземної мови на даний час зростає у зв’язку з розвитком економічних зв’язків,
інтернаціоналізацією народної дипломатії міжкультурних зв’язків.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧИТЕЛЯ
Інна Мазоха
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. РябушкоС.О.
Процеси відновлення сфери навчання іноземним мовам в системі вітчизняної
освіти сприяють ситуації, коли педагогам надано широкий спектр можливостей
самостійного вибору змісту, моделей побудови курсів навчання предмету, різноманітних
засобів навчання. Для успішної реалізації власної педагогічної діяльності вчитель сучасної
школи повинен володіти не тільки глибокими, всебічними теоретичними знаннями, а й
практичними навичками і вміннями, міцні основи яких закладаються послідовно і
цілеспрямовано в процесі професійно-методичної підготовки у ВНЗ. Саме професійні
загальнопедагогічні й методичні знання і уміння складають і теоретичну, і практичну
основу педагогічної діяльності.
У складі педагогічної діяльності виділяють, з одного боку, психологічну,
психофізіологічну і фізичну готовність, а з іншого – науково-теоретичну і практичну
компетентність як основу професіоналізму [1, с. 26]. При цьому рівні професійнометодичної компетенції повинні відповідати системі професійних кваліфікаційних
розрядів, прийнятих в системі середньої та вищої освіти [2]. У процесі професійної
підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у ВНЗ доцільно навчити його
превентивному рішенню можливих мовних і комунікативних проблем в педагогічному
процесі, вміти правильно вирішувати певні педагогічні ситуації, володіти педагогічним
чуттям, умінням управляти навчальним процесом без примусу. Ефективність професійної
підготовки майбутнього вчителя іноземної мови являє собою вироблення професійно
значущих умінь, орієнтованих на такі важливі аспекти, як пізнання і самопізнання
студента; планування повноцінного іншомовного спілкування; реалізація комунікативноорієнтованого навчання; аналіз іншомовного спілкування та ін.
На думку як вітчизняних, так і іноземних методистів феномен «майстерність
вчителя» завжди розкривається у діяльності, причому діяльності ефективній. Саме таке
розуміння майстерності й прийняте в педагогіці. Щербаков А.І. надає таке визначення:
«це синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистісних якостей
учителя» [3, с. 30]. Отже, з одного боку, майстерність виявляється в успішному
розв’язанні педагогічних завдань, високому рівні організованого навчально-виховного
процесу, але суть її проявляється в тих якостях особистості вчителя, які породжують цю
діяльність, забезпечують її успішність. Безумовно, в комплексі важливих компонентів
«педагогічної майстерності» нас, перш за все, цікавить комунікативний компонент у
професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови у ВНЗ на основі його
граматичної структури. Це вироблення міжкультурно-освічених якостей вчителя, уміння
ефективно вести вербальну, паравербального і невербальну комунікацію.
Щоб визначити, яке місце посідає методична майстерність вчителя та що треба
робити для того, щоб стати майстром своєї справи, нами було проведено експеримент на
базі загальноосвітніх шкіл № 16 та № 10, м. Ізмаїла за чотирьма фазами: організація,
реалізація, констатація, інтерпретація.
Основними завданнями емпіричної частини роботи є: визначити критерії
майстерності вчителя; дослідити вплив особистісних та індивідуальних якостей на
професіональну діяльність вчителя; перевірити, що є первинним для формування
майстерності: теорія навчання вищих навчальних закладів чи досвід роботи у школі;
визначити, що треба здійснити для того, щоб стати майстром.
Для проведення експерименту ми відібрали учасників, яких розділили на З групи:
1 група – вчителі-початківці, досвід роботи яких не перевищує 1 рік;

145

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.

2 група – вчителі-практики, досвід роботи яких прирівнює 3-5 рокам;
3 група – досвідчені вчителі, які працюють у школі 10 років і більше.
Ми перевіряли вчителів за такими 4 критеріями, які становлять майстерність
фахівця:
1.Гуманістична спрямованість (спрямованість на особистість іншої людини,
утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки і
стосунків; ціннісне ставлення вчителя до педагогічної дійсності, її мети, змісту, засобів,
суб’єктів. Іншими словами, це вияв здатності бачити великі завдання у малих справах,
вона дає змогу оцінювати свою діяльність з точки зору тих позитивних індивідуальних
змін у житті своїх вихованців, частковим організатором яких вчитель є сам як особа,
відповідальна за якість організації виховного процесу).
2.Професійна компетентність (знання предмету, методики його викладання,
педагогіки і психології. Особливістю цих знань є їх комплексність, що потребує від
учителя вміння синтезувати матеріал для успішного розв’язання педагогічних задач,
аналізу педагогічних ситуацій, що зумовлюють необхідність осмислення психологічної
сутності явищ, вибору засобів взаємодії. Таким чином, це – не сума засвоєних дисциплін,
а особистісно забарвлена усвідомлена система, де є місце власним оцінкам, критичним
поглядам.)
3.Педагогічні здібності (залежать від особливостей перебігу психічних процесів,
що сприяють успішній педагогічній діяльності. Виокремлюють такі 6 провідних
здібностей до педагогічної діяльності: комунікативність, перцептивні здібності
(професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція), динамізм особистості
(здатність активно впливати на іншу особистість), емоційна стабільність (здатність
володіти собою, зберігати самоконтроль), оптимістичне прогнозування, креативність
(здатність до творчості, спроможність генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних
схем)).
4.Педагогічна техніка (вміння використовувати психофізичний апарат як
інструмент виховного впливу, це прийоми володіння собою (своїм організмом, настроєм,
мовленням, увагою і уявою) і прийоми впливу на інших (вербальними та невербальними
засобами).
За такими 4 критеріями ми визначили, що переважає у вчителів на певному етапі
роботи в школі.
Проведене спостереження дало можливість стверджувати, що більш теоретична
спрямованість та найвищий рівень гуманізації переважають у вчителів-початківців
(35,5%). Вони нещодавно закінчили навчальний заклад, тому дотримуються
найсучаснішого підходу, який базується на демократизації та гуманізації суспільства.
Саме вони є носіями новітніх методичних прийомів, але вчителі 1 групи програють у
педагогічній техніці досвідченим вчителям (38,1%) з їх практичним досвідом. Таким
чином, у 3 групи на найвищому рівні – педагогічна техніка, але трохи застарілий підхід до
професійної компетентності (33,7%). Це мотивується тим, що вони виховувалися за інших
обставин та мають дещо іншу систему цінностей. Вчителі-практики відзначаються
середнім рівнем гуманістичної спрямованості (32,6%), досить сучасною точкою зору на
професійну компетентність (досвід органічно переплітається з нещодавно здобутими
знаннями) (36,3%), та найвищим ступенем педагогічних здібностей (34,5%), тому що саме
у них було достатньо часу втілити теорію на досить сучасному рівні в життя та
пристосуватися до інтересів учнів.
Ми відвідали уроки 15 виклідачів (по 5 уроків кожної з трьох груп вчителів), та
простежили за їхньою роботою під час занять за допомогою схеми-опори спостереження.
Потім ми роздали цим вчителям анкети та попросили заповнити їх.
Обробка результатів анкетування дала можливість зробити деякі висновки:
По-перше, згідно з запитанням «Що є первинним для формування майстерності?»
було визначено, що первинним для формування майстерності вчителів є система навчання
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у вищих навчальних закладах (80% респондентів). Таким чином, це утвердження
підкреслює важливу роль педагогів вищого навчального закладу та ставить студента
перед фактом, що «потім» воно саме не з’явиться.
По-друге, ми намагалися визначити, як удосконалювати свої культурний та
професійний рівні (питання «Як учитель може удосконалювати свій культурний
рівень?», «Як ви вважаєте, що необхідно робити вчителю, щоб бути постійно на
високому професійному рівні?». Було зроблено висновок, що умови та процес багато у
чому індивідуальні, але є деякі ізоморфні риси: Головне – це спрямованість вчителя на
самоосвіту (багато вчителів зазначало сучасну періодику) та самовиховання, бажання
опанувати свою професію. Друга важлива умова – це здібність до самоаналізу та
самооцінки. Та найменша кількість вчителів вказала на взаємні відносини з колегами,
можливість бувати на уроках інших вчителів та присутність поруч навчальних закладів інституту удосконалення вчителів, методкабінету.
Ми вже зазначали, що крім анкетування в експерименті був залучений і такий
метод, як спостереження. Після обробки його результатів ми зробили такий висновок:
кожен вчитель прагне до саморозвитку, до рівня майстерності. Але не кожен має чіткий
план послідовності дій. Що стосується цілей, то їх перед собою має кожен вчитель
(незалежно від тривалості роботи у школі). Нами було виявлено, що творчі завдання
частіше використовуються вчителями-початківцями та практиками, а досвідчені вчителі
віддають перевагу стандартним («щоб не заплутати учнів»). Аудіовізуальні засоби
використовуються не дуже часто, але планомірно усіма вчителями.
Що стосується виправлення помилок, то тут ми виявили деяку різницю:
- вчителі-початківці виправляють помилки одразу після її наявності;
-вчителі-практики виправляють відповіді учнів у кінці речення, у якому була
помилка;
- досвідчені вчителі виправляють помилки у кінці відповіді учня (Починаючи з
питання до учнів: «Were there any mistakes in his (her) answer?»).
Отже, всі вчителі оцінюють відповіді учнів за наступними показниками:
комунікативність, ситуативність, мотивованість, спрямованість та логічна послідовність.
В одному з запитань («Чи вважаєте ви, що вчитель – це особа, відповідальна не
тільки за навчання, але й виховання дитини?») ми поставили завдання з’ясувати вплив
індивідуальних якостей учителя на процес навчання.
Після спостереження ми виявили, що усі 4 типи темпераменту присутні серед
вчителів 3 груп:
Сангвінік – людина швидка, яка легко пристосовується до нових умов та обставин.
Він активно береться за нову справу, легко перевчається, перемикається з одного виду
діяльності на інший, може довго працювати, не стомлюючись. Він легко знаходить
спільну мову з людьми, його відрізняють швидкість рухів і мови, високий емоційний
статус, пластичність.
Холерик – має величезну життєву енергію, але йому не вистачає самоконтролю,
тому він дуже нестриманий. До справи береться з повною віддачею, але швидко
утомлюється. Його дратує діяльність, яка пов’язана з повільним темпом.
Флегматик – завжди спокійний, рівний, терплячий трудівник. Він важко
пристосовується до нових обставин та не винахідливий. Його відрізняють небагата міміка,
повільний темп рухів й мовлення. Важко знаходить спільну мову. Але флегматик володіє
величезним потенціалом роботоздатності.
Меланхолік – пасивний та заторможений. Він неенергійний, некомунікативний, не
впевнений у собі. Погано впорується з проблемами. Швидко втомлюється та потребує
довгого відпочинку.
Уніфікованість методичних рекомендацій книги для вчителя та їх мала
варіативність протидіють з вимогою удосконалення професійної діяльності вчителя
іноземної мови, тому що не орієнтують практику на стратегію урахування можливостей
вчителя. Якості саме темпераменту стають протиборними чинниками формування
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професійних рис особистості педагога.
Було доведено, що сангвініки та холерики чинять менший опір та понижену
продуктивність в умовах, коли види діяльності строго регламентовані та не допускають
звичайних індивідуальних прийомів. Регламентація приводить їх до швидкого стомлення,
що в цілому негативно впливає на продуктивність їх діяльності.
Флегматики та меланхоліки, навпаки, в умовах чіткої регламентації чинять великий
опір та продуктивність. Таким чином, рекомендації для вчителів треба формулювати з
урахуванням об’єктивно існуючих індивідуальних відмінностей.
Під час спостереження уроків ми також виявили, що деякі вчителі- практики та
майже усі досвідчені вчителі вдало розподіляють вправи серед учнів, також орієнтуючись
на їх психологічний тип.
Таким чином, для екстравертів бажана постійна зміна ролей або ролі, які
дозволяють нестриманим екстравертам порухатися, тим самим відволікаючи їх від
втомлення (e.g. ролі містера Уінкла та Сема в епізоді «Година на льоду» із серії оповідей
про містера Піквіка (Ч. Діккенс), героїв книги Дж. Джерома «Троє в шлюпці», романа
М. Твена «Принц і жебрак», etc.)
Для інтровертів бажані ролі, які дуже добре знайомі учням (персонажі підручників,
героїв передач, серіалів, літературних творів) та ролі, які мають яскраві індивідуальні
риси, для зображення яких інтроверту не треба буде докласти зусиль (Мері Попінс, містер
Піквік та його слуга Сем, Електронік та Сергій Сироєжкін (із фільму «Пригоди
Електроніка»)). Учням, які мають деякі затруднення із спілкуванням, пропонують ролі, у
яких вони відчувають найменший дискомфорт. Вони відчувають себе впевненіше, якщо їх
партнер – близький товариш, або їм буде запропонована більш престижна роль (зміст якої
їм добре відомий).
Учням з лідерськими здібностями пропонують ролі «директора», «менеджера»,
«батька», «тренера», «бригадира» тощо, та довіряють керувати групою. Але екстравертам,
які прагнуть домінувати у спілкуванні, мають завищену самооцінку, бравують своїми
недоліками та грають роль «класного блазня», пропонують партії, у яких треба трохи
«охолонути», прислухатися до думки інших, задовольняти їх вимоги. («Sorry, I didn’t
know...», «Can I help you?», «Shame on me!», «I’m so absent-minded!», «I’ve forgotten...!»,
etc.).
Саме урахування індивідуальних психічних якостей учнів є важливим доказом
того, що ці вчителі або вже майстри, або на шляху до майстерності.
Таким чином, ми визначили критерії майстерності вчителя (гуманістична
спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка),
дослідили вплив особистісних та індивідуальних якостей на професіональну діяльність
вчителя та зробили висновок, що індивідуальний стиль діяльності, обумовлений системою
психологічних засобів адаптації індивідуальності вчителя до об’єктивних вимог
педагогічної діяльності – це одна з найголовніших умов досконалення професійної
майстерності вчителя.
1. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин,
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия»,
2013. – 576 с.
2. Соловова Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка:
интегративно-рефлексивный подход: монография [Текст] / Е.Н. Соловова. – М.: Глосса-Пресс,
2004. –336 с.
3. Щербаков А.И. Формирование личности учителя в системе высшего педагогического
образования: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А. И. Щербаков. – Л., 1968. – 130 с.
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ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ В ШКОЛІ
Ксенія Мілєєва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Рябушко С.О.
Перш за все слід зауважити, що спілкування завжди існує в формі діалогічного та
монологічного мовлення. Слід звернути увагу на доречне висловлювання С. У.
Гончаренка про визначення що ж таке діалог: (з грец. воно перекладається як розмова, або
бесіда) що ж стосується педагогіки, то воно має таке визначення, як форма спростування
виховних конфліктів шляхом обміну власними думками двох чи більше сторін, а також
знаходження спільного рішення. Відомо, що усне мовлення завжди потрібно починати зі
розвитку навичок та й вмінь монологічного мовлення, котре поступово переходить у
розвиток діалогічного [1, с. 15]. За дослідженням зарубіжного методиста Паркера О. Р.
слід позначити, що мета діалогу полягає у самих співрозмовників, котрі мають визначити
соціальну потребу, яка містить у собі етикет соціальної спільноти. Відомо, що
мовленнєва діяльність є невідємною частиною розкриття сутності людей при процесі
спілкування. Мовленнєва діяльність має певні особливості. тому що у житті кожної
людини навряд мова займає одну з найголовніших місць. Звернемо нашу увагу на те, що
вчені, такі як Л. Є.Виготський, М. В. Бахтін, Л. О. Щерба, Л. П. Якубинський
дотримуються думки, що діалогічне мовлення є первинною основою стосовно інших
форм спілкування. Безперечно, усі форми мовленнєвого спілкування відрізняються між
собою і містять специфіку – особливості діалогу і монологу обговорювалося ще за часів
Античності [2, с. 23].
За дослідженням вітчизняного методиста Андрющенко С. П. слід зазначити, що
структура діалогу подібна до структури тексту: складається з зачину, основної частини, і
кінцівки. Під зачином ми розуміємо про що буду йти мова, як нам розпочати процес
спілкування, тому треба розпочинати з ввічливості, етикету. Зазначимо, що основна
частина діалогу не має границь, все залежить від самих учасників спілкування, тобто вони
можуть збагатити діалог певними деталями, інформацією, тощо або зробити діалог
лаконічним. Що стосується кінцівки, то завжди під нею розуміється висновок
спілкування, прощання [3, с. 23 - 24]. Як зазначив вітчизняний методист Лєбєденко А. С.
існує чотири вида діалогу, а саме: побутовий, навчальний, художній, діловий. Зазначимо,
що побутовий діалог відтворює конкретні повсякденні ситуації, а також представляє
розмовний стиль усної літературної мови. Він позначив, що побутовому діалогу властиві
такі ознаки, як незапланованість;багато кількість тем, що впливають на усі сфер життя,
наприклад: особисті або соціальні, інше, також під час спілкування співрозмовники
використовують мовні засоби з емоційно-оцінним забарвленням; самопрезентація
особистості; розмовний стиль мовлення побутовий діалог створює певні навички
культурного мовлення осіб [4, с. 24]. Також існує навчальний діалог, який за
дослідженням вітчизняного вчителя-методиста Гончаренка С. У. позначується як процес
педагогічної взаємодіїї або викладача- школярів, або лише між учнями, котрі
здійснюються в умовах навчального процесу, при якому завжди відбувається обмін, або
власними точками зору, тощо, також слід звернути увагу на те, що сама особливість
навчання може визначатися певними умовами, цілями, тощо [5, с. 13]. Слід звернути увагу
на те, що вітчизняні та зарубіжні методисти та дослідники, такі як В. О. Коваленко,
Л. Д. Бербер, С. І. Раца виділяють основні функції навчального діалогу, а саме:
розповсюдження наукової інформації, соціального досвіду, тощо, при якому зароджується
і формується певний світогляд;обмін певними знаннями між вчителями та учнями;
формується взаєморозуміння як результат діалогічної комунікації;відбувається
особистісний розвиток у школярів, яка базується на основі внутрішнього діалогу, а також
може реалізувати рефлексивну функцію діалогу [6, с. 25]. Зазначимо, що дослідник
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Г.Л. Дудник завуважив, що мета, котру наслідують вчителя, а також школярі у
навчальному діалозі не завжди може співпадати, а саме:коли вчителя керують ходом
уроку, створюють сприятливі умови для навчання школярів; відомо, що цілі школярів
можуть обмежуватися тоді, коли відбувається уточнення вправ, завдань, або це може
бути додаткове завдання; учні мають змогу привести власні приклади або пояснити
конкретну інформацію; викладачі ставлять оцінку за опитування [7, с. 20]. Як зазначив
дослідник вітчизняний методист Лєбєденко А. С. «Художній діалог може удосконалити
знання учнів, збагатити їх мовлення, сформувати і розвивати естетичний і художній
смак.» [8, с. 29]. Адже переказ літературних творів з іноземної мови, відповіді на
конкретні запитання, вміння висловити власні враження сприяє розвиненню таких умінь,
як редагувати текст, вдало дати оцінку тій чи іншій ситуації. Художньому діалогу
властиві такі, особливості, а саме: велика кількість граматичних форм; багатоплановість
усіх засобів; естетичний нахил та збагачення і вдосконалення знань учнів;використання
емоційно-експресивних засобів мови; [9, с. 29]. Звернемо увагу на визначення Гончаренка
С. У., котрий зауважив, що діловийдіалог – акт прямого взаємного спілкування в
офіційно-діловій сфері. Також, позначив, що ділова розмова характеризується:
диференційованим підходом до предмета обговорення;швидкою реакцією на вираження
інших осоіб; проявляється критичне оцінювання дії інших співрозмовників; відчувається
відповідальність за вирішення певних проблем [10, с.30]. Відомо, що діловий діалог, як і
всі тексти офіційно-ділового стилю, характеризується конкретністю змісту; певною
одноманітністю мовних засобів; чіткістю формулювань виразів;наявністю суто
стандартних форм висловлювання. [11, с. 31]. Також слід звернути увагу на дослідження
вітчизняного вчителя-методиста Василенка І., котрий розглядав такі підтипи діалогу,
як:інформативний;обмін інформацією, враженнями, тощо аби досягти певного [12, с.32].
Відомо, що структура інформативного діалогу складається із різноманітних питань
та відповідей, або із риторичного питання. Метою цього діалогу є обмін знаннями, тощо
та якнайкраще наблизитися до правдивої, дійсної інформації [13, с. 32]. Що стосується
діалогу – обмін враженнями, тощо, то він розуміється, як обговорення певної інформації,
знання, тощо, або суперечка. Співрозмовники мають бути чітко усвідомлення про що вони
ведуть мову, а саме: наводити приклади, спростовувати або погоджуватися з певними
явищами. [14, с. 33]. Слід звернути увагу на дослідника Максименка Л. Г., котрий виділив
такі типи діалогу, як діалог-бесіда, з елементами суперечки. Проте за характером, як особи
розуміють та взаємодіють один з одним Максименко Л. Г. виділив 3 типи діалогу: діалогравенства; діалог-співпраці; діалог-залежності [15, с. 34]. Звернемо увагу на те, що діалогбесіда, котра може містити елемнти суперечки допомогає співрозмовникам виразити своє
відношення до інших, а саме: згода, одобрення, тощо. Йому притаманий спонукальний
характер реплік. Відомо, що цей тип діалогу преобладає кооперативна стратегія. Коли
треба висловити свої враження, тощо, то це можна зробити за допомогою вхідних слів:
«навіть неможливо це уявити». [16, с. 28]. Діалог-равенство – форма звертання, коли два
або більше осіб ведуть бесіду, котра не направленна на досягнення певного результату.
Зазначимо, що також характеризується кооперативной стратегією. Здебільшого
преобладає вид модальності – зацікавленність, інтерес між співрозмовниками [17, с. 28].
Діалог-залежність показує, що один спвірозмовник має набагато більше впливу ніж
інший, наприклад, коли вчитель задає учням питання. Домінуючий характер реплік –
стверджувально-питальний [18, с. 34]. Діалог-співпраця – відбувається тоді, коли школярі
роблять разом певний вид роботи, здійснюється обмін інформацією, аби досягти високих
результатів і виконати завдання [19, с. 34]. Зазначимо, що тип модальності –
зацікавленність, та здебільшого домінує кооперативна стратегія, що стосується форми
цього виду діалогу то в основному здійснюється такий характер реплік, як питання –
відповідь. [20, с. 35]. Треба позначити суттєві особливості діалогу, а саме: кількість
співрозмовників;обмін репліками; у кожній репліці має бути сенс, ситуативна залежність
реплік; репліки мають бути чітко та зрозуміло сформульвані; великий обсяг використання
«відпрацьованих» у мовленні засобів-штампів;слухове сприйняття співрозмовників
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діалогу: отже, усі учасники діалогу мають слідити за інтонацією, тембром, тональністью,
котрі безперечно мають великий вплив насемантику й значення слів; зорове сприйняття
учасників діалогу, прикладом може слугувати міміка, жести, тощо. Відомо, що
психологічні особливості діалогічного мовлення мають вагомий вплив на зміст діалогу.
[21, с. 35-36]. Слід зазначити, що психологічними особливостями діалогу являються
ситуативність, зверненість, вмотивованість, емоційна забарвленість, спонтанність,
двосторонній характер. Якщо звернути увагу на певні особливості, то ми можемо
визначити цілий ряд психологічних завдань, котрі виконують співрозмовники під час
свого діалогу, а саме: слід пам’ятати усі бесіди з співрозмовником, аби використовувати
свій досвід спілкування із ним; пам’ятати про певні подробиці, що були сказані під час
діалогу; вміти оцінити відомості, котрі були отримані до початку розмови; вміти доречно
висловитися; вміти не тільки слухати, але й дослухатися до свого співрозмовника; вміти
підтримувати й зберегти суттєве емоційне забарвлення; дослухатися до того, що говориш,
аби вміти контролювати нормативність, вносити суттєві виправлення;вміти, бачити, певну
інформацію, котра невербально висловлена, наприклад це може бути міміка, жести, й інше
[22, с. 36-37]. Також жоден діалог не може існувати без реплік, за визначенням
Гончаренка С.У. це першоелемент самого діалогу. Що характеризується лаконічністю і
зв’язком з іншими репліками. За дослідженнями таких методистів, як Артеменко Ф.Р.,
Рєзніченко Б.Г. зауважимо, що діалогічна єдність – сукупність реплік, котрі тісно між
собою пов’язані, наприклад найперша репліка завжди найголовніша, а вже інші є лише
репліками-реакціями, і мають змогу показувати співрозмовникам реакцію на ті або інші
висловлювання [23, с. 40]. Звернемо увагу на дослідження зарубіжного методиста
РайанаКромвелла, котрий вивчав підходи діалогічного мовлення, а саме: «Зверху – вниз»
під цим підходом розуміється, що спочатку треба слухати приклад діалогів, а вже потім
самостійно намагатися їх відтворити; «Знизу – вверх» цей підхід пропонує самостійно
відтворити діалог лише засвоївши декілька реплік [24, с. 42]. Ці підходи є доречними для
навчання школярів діалогічного мовлення, адже саме ці підходи є підготовчим етапом для
вивчення діалогу, згодом коли учні вивчать достатній обсяг матеріалу, то вони будуть
спроможні виконувати рецептивно-продуктивні завдання з обміну репліками, де викладач
лише керує процесом навчання [25, с. 42].
Отже, що виконання й дотримання певних завдань для школярів не є легким.
Адже, в учнів насамперед має бути справжнє бажання їх виконувати, іншими словами,
потрібно зробити так аби з’явилась мотивація. Саме ця проблема мотивації є одною із
суттєвіщих при навчанні говоріння. Зауважимо, що вітчизнянні вчені такі як, Зимня І. А.,
Талькова Н. Ф. визначають, аби мовлення школярів стало мотивованим, необхідно
створити сприятливі умови, стрімке бажання якнайкраще виконати завдання на уроці або
вдома [26, с. 38]. Визначимо, що саме виконання всіх завдань являється ефективним
тільки тоді коли вони підаються впливу й дії великої кількості психічних механізмів
мовленнєвої дії, наприклад прийом, видача необхідного повідомлення, осмислення (аналіз
й синтез певної інформації), тощо [27, с. 38]. Зауважимо, що психологічно діалогічне
мовлення зумовлене найчастішою заміною ролей слухача і мовця. Діалогічне мовлення
безсумнівно передбачає оволодіння говорінням, аудіюванням. Це означає, що
співрозмовник діалогу повинен правильно робити висновки про те, що було сказано
іншим учасником та вміти зреагувати на почуте власними думками й репліками,
виправляти їх й слідкувати за інтонацією. [28, с. 41]. Школярі мають навчитися правильно
вирішувати комунікативні завдання. Звернемо нашу увагу на те, що за результатами й
ефективністю швидкість механізмів мовлення різна, тому що усе це зумовлено психічною
особливістю особи, а також рівнем оволодіння іноземною мовою. Отже, школярі
стикаються з різноманітними мождливостями один одного в класі. За для вирішення цієї
проблеми слід звернути увагу на
індивідуалізацію навчання та диференціацію
мовленнєвого матеріалу. Безсумнівним фактом є те, що наше сучасне життя потребує осіб,
котрі мають змогу спілкуватися. Саме мовлення як основа спроможності співрозмовників
обмінюватися певною інформацією ґрунтується на знаннях з мови і мовлення (рідна мова,
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або іноземна), що засвоєються на уроці, а також у різноманітних уміннях й навичках,
тощо. Як позначив вчитель-меодист Карпенко І. Л. – метою викладача повинно бути
розвиток в учнів умінь й навичок, що дає змогу правильно висловлювати свої враження,
тощо на різноманітних етапах навчання. Звернемо увагу на те, що вчений Кульча В.У.
зауважив, що: «Вивчення діалогу у процесі навчання набирає усе більшої значущості,
адже, діалог суттєво передає сенс дидактичної взаємодії, тощо»[29, с. 44-45]. Відомо, що
існує велика потреба діалогу, котра має не тільки соціальний, а й ще і психологічний
мотив. Слід зазначити, що суттєва потреба діалога під час навчання за для того, аби
влучно навчити школярів говорити, знаходить своє місце у освітніх працях таких
вчителів, психологів як: Анісенко Б. Р, Волкова Л. Х, Меленчук І. В. і багато інших,
лінгвістів: Биков П. П, Комаровська О. М, лінгводидактиків: Докової С. М, Пономарьової
Є. Г. ін. [30, с. 45]. Відомо, що англійській дослідник М. Вебер, а також Я. Дженнер
вважали, що діалог може існувати та бути доречним для суспільства лише як засіб
комунікації, де панує рівноправність. У своїй праці «Вплив діалогічного мовлення на
учнів» позначив, що «Діалог це вагомий інструмент мовлення, в котрому народжується та
й розвивається моральна сторона обох чи декілька співрозмовників» [31, с. 47].
Зазначимо, що дослідниця В. О. Флорова сенс діалога бачить лише тоді, коли це
стосується психологічного відбиття особи. Також, вона позначає, що сам діалог у ході
навчання стимулює бажання розвивати діалогічне спілкування школярів [32, с. 47].
Відомо, що сенс навчання діалогічного мовлення, а також його використання у житті
знайшла своє місце у багатьох дослідників, а саме Єрьомін Б. П., Курганов І. А., ін. [33,
с. 48] Проте на теперешній час досі не має великих успіхів вивчення особливостей
організації діалогу на уроках іноземної мови. Серед багатьох дослідників існує така
думка, що принцип – твердження, котребазується на певних законах науки [34, с. 49].
Звернемо увагу, що вивчення діалогічногомовленняна уроках іноземної мови
користується своєю особливістю,котра проявляється коли вчитель працює зі школярами.
Наведемо приклад, дослідник Р. О. Мотвієнко, коли зауважив зачне місце у формуванні
творчої особистості завдяки діалогу, сформолюва впевні принципи, котрі знаходять своє
місце на уроках з іноземної мови: викладач повинен сприяти сформуванню в уяві
школярів сучасної наукової, моральної (духовної) картини світу; сам процес навчання має
проходити на високому рівні, де школярі за підтримкою викладача мають змогу
вирішувати певні проблеми. особливе місце посідає гіпотетичне мислення, завдяки, якому
з’являється нові явища, враженя, думки, тощо; вчителю варто пропонувати учням
створити, а також, продемонструвати певні ситуаціїї, проблеми з сучасного життя, [35,
с. 50]. Зауважимо, що дослідник Берідзе В.Г. позначив, що усвідомленність, а також як
школярі можуть продемонструвати діалог у ході урока – це великий крок для дітей, котрі
прагнуть розвинути свій внутрішній стан, а саме: на уроках вивчаються ті аспекти,
особливості, що стосуються людянності; школярі мають змогу не лише пізнати себе як
особистість, а й ще зрозуміти, що вони нерозривно взаємодіють з іншими людьми; аби
зацікавити школярів вчитель мусить привести приклади, що стосуються інтересів інших
осіб;викладачі повинні уважно слідити за словами школярів, аби це не призвело до
судженнь, скорботи, не доречних допоміжних засобів навчання; вчителя мають бути
уважними до, того, аби розгледіти потенціал в своїх школярах [36, с. 52]. Відомо, що
дослідник Чернишов Г. Д. визначив деякі принципи, такі, як:при вивченні англомовного
діалогічного мовлення, вчитель мусить пояснити учням усі функції стилістики,
мотивувати учнів на використання мовних засобів; що стосується зв’язку між усним,
писемним мовленням, то слід зазначити, що воно містить у собі рівноправність усного,
писемного діалогічного мовлення; аби підвищити виразність англомовного діалогічного
мовлення, викладач має представити саме такі вправи, котрі допомогли б учням зробити
свої висловлювання більш красномовними; також вагомою ознакою є інтуїція учнів, котра
може допомогти їм слідувати усім правилам літературної мови; якщо школярі вдало
володіють взаємозв’язком мовлення і мислення під час вивчення діалогу, то це може
означати оволодіння учнями таких важливих явищ, як: аналіз і синтез [37, с. 50-51].
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ЗА ТВОРОМ
ДЕНА БРАУНА «ЯНГОЛИ І ДЕМОНИ»
Ірина Сілаєва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.
В умовах розширення міжнародних зв’язків, наявності великої кількості інформації
іноземною мовою та завдяки доступній кожній людині всесвітній комп’ютерній мережі
виникає необхідність у розвитку високого рівня перекладацької компетенції учнів для
подальшої професійної діяльності.
Перекладацька компетенція є суттєвим фактором процесу перекладу. Вона
об’єднує рецептивну компетенцію розуміння та продуктивну компетенцію
формулювання.
Як зазначає А.Д. Швейцер, перекладацька компетенція – це складна і
багатовимірна категорія, що включає в себе особливе «перекладацьке» володіння двома
мовами, здатність до «перекладацької інтерпретації» вихідного тексту, володіння
технологією перекладу, знання норм мови перекладу [8, с. 66].
Перекладацька компетентність включає кваліфікаційні характеристики, що
дозволяють учням здійснювати акт міжмовної та міжкультурної комунікації, при якому
мови проектуються одна на одну [5, с. 100].
Перекладацька компетентність включає здатність до «перекладацької»
інтерпретації вихідного тексту, володіння технологією перекладу, знання норм стилю й
жанру тексту, знання перекладацьких норм, які визначають стратегії мови перекладу,
певний мінімум фонових знань, необхідних для адекватної інтерпретації вихідного тексту
[3].
Для ефективного формування складової перекладацької компетентності в учнів
необхідно розуміти та знати відповідь на питання: «В чому її суть?». Великого значення
набувають уміння, орієнтовані на розуміння та виділення важливої інформації, необхідної
для підвищення професійної компетенції, а саме: при підготовці статей, рефератів,
доповідей тощо. У зв’язку з цим зростає значення вмінь перекладу, які стають однією з
основних умов успішної професійної діяльності [2, с. 25].
Перекладацька компетентність являє собою цілий комплекс важливих для процесу
перекладу навичок і умінь:
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1) мовна та мовленнєва термінологічна навичка;
2) мовна навичка перемикання уваги з однієї мови на іншу;
3) мовне вміння перефразовувати текст;
4) вміння аналізувати текст оригіналу, виявляти способи розв’язання стандартних і
нестандартних перекладацьких проблем;
5) уміння вибирати та правильно використовувати прийоми перекладу і долати
труднощі, пов’язані з лексичними, фразеологічними, граматичними і стилістичними
особливостями мови оригіналу.
Засобами формування перекладацької компетенції можуть стати різноманітні
вправи, що відповідають таким вимогам, як:
1) спрямованість на вирішення конкретного завдання з кінцевою метою навчання;
2) наявність чіткої установки на здійснення саме тих дій і операцій, які підлягають
формуванню;
3) відповідність змісту вправи до рівня навчання учнів;
4) забезпечення поетапності формування навичок і умінь;
5) проблемний характер вправ, що сприяє активізації розумової діяльності учнів, та
їх залученості до процесу навчання [6].
Формування перекладацької компетентності учнів старших класів є складним
процесом. Під час організації навчання вчитель іноземної мови повинен підібрати якісний
тренувальний мовний матеріал. Необхідно використовувати різноманітні вправи
перекладацького характеру, наприклад: уважно прочитайте та перекладіть текст; закінчіть
речення та спробуйте їх перекласти; із запропонованих варіантів знайдіть той, який не
відповідає змісту тексту; з’єднайте частини речення; виберіть, яке твердження є вірним
тощо [4].
Дані вправи спрямовані на активізацію та вдосконалення словникового запасу, а
також вони виступають ключовою основою ефективної мовленнєвої діяльності.
До основних видів мовленнєвої діяльності належить аудіювання, читання,
говоріння, письмо. Учні повинні навчитися слухати мовлення вчителів, висловлювання
товаришів, сприймати прочитаний текст та швидко переробляти інформацію, визначати
логіку і структуру висловлювання.
Уроки з домашнього читання сприяють поглибленню мовленнєвої діяльності та
розширенню перекладацької компетенції учнів. Читання іноземною мовою – це один із
найважливіших елементів навчання. Воно розширює кругозір учнів, знайомить їх із
творами зарубіжних авторів, розвиває мислення та уяву, створює додаткову мотивацію до
вивчення мови [7, c. 133].
Такі уроки дозволяють учителю урізноманітнити форми роботи, забезпечити
практичне застосування вивченого на традиційних уроках з іноземної мови, розвивати
навички усного мовлення при обговоренні тексту, формувати різні навички читання,
істотно розширювати лексичний запас учнів [3].
«Янголи і Демони» – неймовірно цікавий роман. Він чітко структурований. Усі
події об’єднані в розділи, абзаци, які подаються в основному в логічній послідовності.
Текст роману наповнений елементами містики, загадковими злочинами, вбивствами,
цікавими подіями. Читаючи цей твір, людина бажає дізнатися розгадку, вона шукає
відповіді на запитання разом з автором. Ще на початку роману Ден Браун заявляє, що
посилання на усі твори мистецтва, історичні та архітектурні пам’ятки є дійсними, їх
можна побачити й сьогодні. Усі події роману змінюють одна одну дуже швидко. На
вирішення складних в інтелектуальному і фізичному відношенні завдань у героїв є дуже
мало часу. Автор постійно нагадує, що йде зворотний відлік часу, і напруження не
відпускає читача ні на хвилину.
Роботу з даним романом можна розділити на три етапи.
Етап перший – представлення книги. На цьому етапі вчителю необхідно викликати
в учнів інтерес до твору, уважно вивчити обкладинку книги, визначити жанр твору. Як
відомо, «Янголи і Демони» – це інтелектуальний детектив. Після визначення жанру
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потрібно познайомитися з біографією автора. Тим більше, що інформація про автора
дається в кожній книзі. На цьому етапі учні можуть підготувати додатковий матеріал або
презентацію про автора.
Етап другий – робота з книгою. На цьому етапі учні повинні поступово
познайомитися зі змістом книги. Учитель по-різному може організувати цю роботу.
Наприклад, він може запропонувати учням прочитати певний уривок та виконати декілька
вправ на основі прочитаного раніше. Вчитель може використовувати такі вправи, як
відповіді на питання, визначення правильних або неправильних тверджень, заповнення
пропусків, переклад речень. Також учитель може урізноманітнити роботу над текстом
додатковими вправами. Учні можуть читати текст за ролями, обговорювати прочитане,
переказувати зміст глави тощо. Як відомо, виклад тексту розвиває навички усного
монологічного мовлення і збагачує словниковий запас, розвиває уяву та вміння дивитися
на ситуацію іншими очима.
Етап третій – заключний. Роман «Янголи і Демони» було екранізовано, саме тому
всі бажаючі зможуть подивитися фільм після прочитання книги, порівняти свої враження,
розповісти про переваги книги, висловити власну думку щодо моментів, які не увійшли до
фільму, знайти відмінності між текстом і постановкою, подібності та відмінності в описі
героїв у тексті та фільмі. Також на цьому етапі можна запропонувати учням створити
презентацію до глави або до цілої книги. Таку роботу можна виконувати індивідуально
або в групах [9, с. 15]. Під час формування перекладацької компетентності учнів старших
класів особливу увагу слід приділяти вправам та завданням.
Так, наприклад, за романом Дена Брауна «Янголи і Демони» було розроблено
певний комплекс вправ і завдань, які стануть у нагоді вчителям під час підготовки до
уроку з домашнього читання. Зазначимо, що під час таких уроків відбувається активізація
пізнавальної діяльності. Різноманітні види вправ дозволяють кожному учню реалізовувати
свої можливості, показують здатність кожного учня виділяти головну інформацію з
тексту, розвивають пам’ять і мислення, а цікавий та наповнений подіями текст роману не
дає учням занудьгувати ні на хвилину.
Task 1.Translate the following words that are used in the text:
1. Insomnia remedy – ліки від безсоння, снодійне.
2. Historical hearsay – давні вірування.
3.Tofrustrate – виводити з рівноваги.
4. The ancestors – предки.
5. Anincredulousman – недовірлива людина.
6. An ominous smile – зловісна посмішка.
8. Dedication to the science – відданість науці.
9. To foresee the problems – передбачати проблеми.
10. The brotherhood – братство, побратими [1].
Task 2. Using the text, fill in the blanks in the following sentences.
1. High atop the steps of the ___________ a young woman laughed and called down to
him (Pyramid of Giza).
2. Robert Langdon awoke with ____________. The phone beside his bed was ringing.
Dazed, he picked up the receiver (A start from his nightmare).
3. Langdon’s friends had always viewed him as a bit of an enigma – __________ (A man
caught between centuries).
4. The cabin itself looked surprisingly like __________ (A wide body commercial
airliner). The only exception was that _________, which made Langdon uneasy (It had no
windows).
5. But despite its sterile name, Building C appealed to Langdon’s sense of architectural
style–__________ (Conservative and solid) [1].
Task 3. True or false.
1. As he climbed, his vision began to blur (True).
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2. As Langdon sat on his brass Maharishi’s chest and savored the warmth of the
chocolate, the bay window caught his reflection (True).
3. Although a kind teacher and not a strict disciplinarian, Langdon was the first to
embrace what he hailed as the «lost art of good clean fun» (False: tough teacher and strict
disciplinarian).
4. Stunned, Langdon collapsed in a chair. He sat a moment in utter understanding (False:
bewilderment).
5. «It is surprising,» Kohler replied, his clipped response sounding harshly efficient.
«Most Americans see Europe as the world leader in scientific research» (False: Not surprising,
do not see Europe) [1].
Отже, перекладацька компетентність учня – поняття, яке характеризує професійну
здатність учня здійснювати комунікативне посередництво в різних видах діяльності.
Найважливішим компонентом перекладацької компетентності учня є лінгвістична
складова, що опирається на знання лексичної, стилістичної та фонетичної сторін мови.
Уроки з домашнього читання значною мірою сприяють розвитку перекладацької
компетентності в учнів. Домашнє читання дозволяє розвивати різноманітні навички. Сюди
можна включити навичку перемикання уваги з однієї мови на іншу, вміння
перефразовувати текст, проводити смисловий аналіз тексту тощо. На уроках із
домашнього читання вчитель повинен використовувати різноманітні методи, щоб
зацікавити учнів у прочитанні книги. Дуже важливо утримати увагу учнів, не давати їм
перемикатися на сторонні відволікаючі фактори.
Формування перекладацької компетентності сприяє професійному та в тому числі
всебічному розвитку особистості учня. Перекладацька діяльність формує в учнів
уважність і відповідальність, уміння користуватися енциклопедіями та довідниками,
словниками та додатковими джерелами інформації, вміння робити вибір швидко,
приймати правильні рішення, виявляти й зіставляти лінгвістичні дані. Крім того, учні
повинні розуміти, що оволодіння перекладацькою компетенцією є засобом, який дозволяє
більш
ефективно
вирішувати
професійні
завдання,
сприяє
підвищенню
конкурентоспроможності на ринку праці, дозволяє отримати доступ до нових
інформаційних ресурсів, розширює знання та кваліфікаційні можливості.
1.Dan Brown. Angels & Demons. First Published оn May 2000. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.bookbrowse.com/excerpts-/index.cfm/book_num-ber/312/angels-demons
2.Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л.К. Латышев,
А. Л. Семенов. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
3.Литературная энциклопедия «Академик». Домашнее чтение. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://methodological_terms.-academic.ru/419/ДО-МАШНЕЕ_ЧТЕНИЕ
4.Особенности формирования переводческой компетенции как части профессиональной
подготовки.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=9245
5.Перекладацька компетенція в порядку денному міжнародного наукового форуму //
Переклад і перекладацька компетенція. Колективна монографія. Регіональний відкритий
соціальний інститут. – Курськ, 2003. – С. 99-103.
6.Федотова О.В. О профессионально значимых компетенциях переводчика. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rus-nauka.com/16_NPRT_2009/Philologia/47675.doc.htm
7.Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка
переводчика) / И. И. Халеева. – М., 1989. – 238 с.
8.Швейцер А.Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты) / А. Д. Швейцер. – М., 1988.
– 215 с.
9.Шишов С.Є. Компетентнісний підхід до освіти як необхідність / С. Є. Шишов,
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З
ЗАЛУЧЕННЯМ ЖАНРУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ
Катерина Тома
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.
Сучасна методика в пошуках більш ефективних шляхів навчання іноземної мови на
старшому ступені намагається використовувати всі можливості сучасних лінгвістичних та
літературних досягнень. Методика на даному етапі свого розвитку займається пошуком
шляхів покращення та спрощення науково процесу в школі, тобто спрямовується на більш
доступне викладення матеріалу для старшокласників та на ефективне його засвоєння, але
завжди треба пам’ятати про існування чітких правил, від яких не можна відступати.
Одним з таких правил виступає формування лексичної та граматичної компетентностей
учнів.
Метою нашого наукового дослідження є виявлення способів покращення та
спрощення навчального процесу в школі, підвищуючи його ефективність.
Багато сучасних викладачів, лінгвістів та дидактиків єдині в думці про важливість
формування лексичної компетенції учнів, які вивчають іноземну мову. Це обумовлюється
тим, що в час розвитку інформаційних технологій дуже зростають вимоги до випускників
середньої загальноосвітньої школи щодо володіння іноземною мовою. Метою навчання
стає формування професійно-значущих лінгвістичних компетентностей, готовності до
проектування післяшкільної мовленнєвої освіти відповідно до індивідуальних вимог і
професійних потреб. Тобто, головна задача педагога – підготувати учня до подальшої
самореалізації в умовах інноваційного соціокультурного та економічного розвитку
суспільства.
Як відомо, формування саме лексичної компетенції є найбільш трудомістким
процесом при навчанні англійської мови. Таким чином, на сучасному етапі розвитку
методики навчання іноземної мови, постає проблема розвитку мовленнєвих умінь і
навичок, які мають розвиватися за допомогою комунікативних дій учнів. Для покращення
ситуації, вчитель має розробити ефективну модель вправ та завдань, уміти зацікавити
учнів та залучити їх у комунікативний процес.
Завжди треба пам’ятати, що лексика – є одним із головних компонентів
спілкування та виступає найважливішим його важелем. Лексична сторона будь-якої
іноземної мови відображає картину світу того народу, який спілкується цією мовою. Це
пояснюється тим, що лексична сторона мови є формою відображення дійсності та системи
певних речей у свідомості носіїв мови, та тих, хто її вивчає.
Формування мовної картини світу іншого народу безпосередньо пов'язане з розвитком
лексичної компетенції. Це набуває особливого значення для учнів 10-11 класів
загальноосвітньої школи. Старший щабель середньої школи є своєрідним етапом
досягнення функціональної грамотності у володінні іноземною мовою, етапом
подальшого формування та вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності,
що включає мовну, мовленнєву, соціокультурну та навчальну.
З вищезазначеної інформації постає питання: який спосіб буде найефективнішим у
залученні учнів до вивчення нових лексичних одиниць (далі ЛО). На сучасному етапі
розвитку освіти популярності набуває метод «рефлексії». Літературний словник-довідник
дає чітке визначення цього терміну: рефлексія (лат.reflexio – вигин, відображення) – це
емоційне осмислення самого себе, самооцінка, «погляд вглиб себе» [2, с. 578-579].
Щодо процесу навчання іноземної мови, то рефлексія – це той етап уроку, на якому
учні самостійно оцінюють свій стан, емоції та результат навчальної діяльності під час
роботи на уроці.
Рефлексія на уроках іноземної мови розглядається як визначальний фактор у
процесі формування та вдосконалення лексичної компетенції. Це пов'язано з тим, що при
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засвоєнні лексичного мінімуму в діяльність включається багато психологічних механізмів.
Особливе місце тут займає механізм осмислення. На його основі відбувається рефлексія
над виконаними діями зі словом.
Відомий учений-методист Є.М. Соловова, вказує на необхідність постійного
застосування рефлексії, її стимулювання й розвитку на уроках іноземної мови. Лексична
інформація, яку учні накопичують у результаті рефлексивної діяльності, дозволяє їм
правильно вписувати слова активного мінімуму в інші словникові об'єднання. Свідома
діяльність самого учня забезпечує процес упорядкованого зберігання слова в різних
когнітивних схемах, розвиває вміння викликати слово з семантичної пам'яті, успішно
користуватися ним у власному усному та письмовому мовленні, впізнавати його в мові
інших людей, та у письмових текстах [6, с. 85 ].
Посилаючись на думку А.Н. Шамова, відомого вченого-методиста, ми бачимо, що
освітній процес навчання іншомовної лексики в старших класах середньої школи
характеризується низкою серйозних протиріч:
між цілями, завданнями навчання іншомовної лексики, закріпленими освітнім стандартом,
програмою навчання мови в 10-11 класах школи і невисокими результатами учнів;
• між високою значимістю рефлексивної складової та недостатнім використанням
механізмів рефлексії в навчальному процесі з іноземної мови;
• між обсягом лексичних одиниць, які підлягають засвоєнню, і традиційним
способом організації лексичного матеріалу, малоефективними стратегіями і прийомами
роботи над лексичними одиницями;
• між необхідністю створення міцної лексичної бази і відсутністю спеціальної
лексично спрямованої системи вправ на основі рефлексивної діяльності учнів [7, с. 143150].
Для вирішення протиріч, учитель має знаходити різноманітні шляхи зацікавлення
учнів. На нашу думку, одним із таких шляхів може стати залучення до читання сучасної
літератури, яка викликає особливий інтерес у молоді та мотивує їх до подальшого
пізнання певних галузей життя.
Сьогодні одним із таких літературних жанрів виступає саме інтелектуальна
детективна проза, яка за своїм характером не схожа на відомий усім жанр класичного
детективу. Сучасний представник жанру інтелектуального детективу – Ден Браун
зацікавив багатьох своїми романами, і учні старшої школи не є виключенням.
Беручи до уваги той факт, що твори цього автора не належать до шкільної
програми, вчитель може долучити їх до самостійного читання. Це сприятиме зростанню
учнівського інтересу до ознайомлення з літературою на мові оригіналу, та, в першу чергу
– до засвоєння нових ЛО.
Саме такий вид роботи, як самостійне читання, є дуже ефективним саме в наш час,
оскільки багатьом учням складно сконцентрувати свою увагу на уроці через низку причин
: невелика кількість часу, витрачання уваги на інших тощо, а читання вдома, в атмосфері
тиші та спокою, концентрує увагу та змушує помічати певні деталі.
Отже, впроваджуючи такий вид роботи, вчитель має пам’ятати про низку певних
вправ, які додаються до ознайомлення з жанром інтелектуального детективу, а саме:
ознайомлення з новими ЛО, запис їх до словникового мінімуму, переклад та переказ
певного обсягу твору. На нашу думку, це стимулюватиме інтерес учнів до мови, що
вивчається, сприятиме засвоєнню нової лексики, зростанню лексичної компетентності
учнів, та вмінню працювати з текстом оригіналу.
Ми можемо простежити чіткий зв’язок між формуванням лексичної
компетентності учнів під час аналізу інтелектуальної детективної прози та прийомом
рефлексії. Період старшого шкільного віку характеризується свідомим ставленням до
освіти. Науковий процес у цей час стає більш вольовим та організованим, а мислення
самих учнів відрізняється систематичністю. Розвинуте абстрактне мислення допомагає
учням старших класів краще класифікувати окремі та загальні поняття. Пізнавальні
інтереси при цьому спонукають їх до пошуку причинно-наслідкових зв’язків між
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явищами, розвивають критичне мислення, вміння аргументувати та доводити свою думку,
а також розвивають здатність до рефлексії.
Учений-методист І.О. Зимня відмічає : «Це завершальний етап дозрівання та
формування учнівської особистості, коли повною мірою виявляється їх ціннісноорієнтаційна діяльність. Саме в цьому віці, на основі прагнення учнів до автономії,
формується повна структура самопізнання, розвивається особистісна рефлексія…» [3,
с. 52-55].
На основі вищезазначених особливостей учнівського віку, можна зробити
висновок, що саме вони сприяють свідомому засвоєнню іншомовної лексики.
Найпродуктивнішими формами роботи для учня старшої школи на уроці іноземної мови
стають такі, що активізують їхні розумові процеси, сприяють логічному упорядкуванню
та систематизації певного матеріалу, та спрямовують їх на самостійний пошук матеріалу.
Допоміжним важелем у цій діяльності може слугувати самостійне читання сучасних
жанрів літератури.
Таким чином, можна зробити висновок, що успішність оволодіння іноземною
мовою, а саме лексичним її шаром, залежить від рефлексивної навчальної діяльності та від
свідомого оволодіння іншомовними ЛО. Рефлексивна діяльність дозволяє особистості
учня досліджувати самого себе, слідкувати за виконанням своїх дій з іншомовною
лексикою, корегувати певні дії, керувати мовленнєвою діяльністю [7, с. 153].
Отже, формування лексичної компетентності учнів під час аналізу інтелектуальної
детективної прози допомагає їм не просто запам’ятовувати нові ЛО, а вигадувати нові
шляхи та прийоми запам’ятовування. В таких умовах учень виробляє власну програму
пошуку, використовує прийоми аналізу, узагальнення та абстрагування як засоби
досягнення мети в ознайомленні з іншомовною лексикою. Лексика – найважливіший
компонент будь-якого спілкування, а опанування іноземної мови неможливе без
лексичних навичок, від рівня сформованості яких залежить рівень формування
однорідного внутрішнього мовлення учня.
Щодо основної мети формування учнівської граматичної компетентності, то перш
за все слід відмітити формування граматичних навичок як одного з найважливіших
компонентів мовних умінь говоріння, аудіювання, читання та письма [6, с. 101].
Відомий філолог В.Г. Гак зазначав, що граматика є розділом мовознавства, в якому
досліджуються закономірності змін та сполучуваності слів, які утворюють осмислені
речення та висловлювання. Це пояснюється тим, що вміння доречно комбінувати слова та
словосполучення в певний момент комунікації є однією з найвагоміших умов
використання мови, як засобу спілкування [1, с. 75].
Р. К. Міньяр-Бєлоручев зауважує, що засвоєння граматики будь-якої іноземної
мови спричиняє багато труднощів як для учнів, так и для вчителя. Ці проблеми зазвичай
посилюються граматичними термінами, правилами, виключеннями з правил тощо, що у
свою чергу виступає причиною багатьох граматичних помилок, які роблять неможливою
реалізацію комунікативного наміру та спричиняють багато непорозумінь між людьми, що
спілкуються [4, с. 27].
Основними труднощами в оволодінні граматикою іноземної мови є такі : наявність
або відсутність певних граматичних явищ у рідній мові, інтерференція рідної мови та
складність граматичних явищ. Виходячи з цього, при підготовці до уроку вчителю треба
пам’ятати про наявність міжмовної та внутрішньомовної інтерференції, а саме, вміти
прогнозувати учнівські помилки та шукати шляхи їх усунення. Це можливо при
застосуванні вправ, спрямованих на зіставлення граматичних явищ рідної та іноземної
мов, іншими словами – контрастувальні вправи, при поясненні йаналізі саме тих явищ, що
вивчаються.
Учитель іноземної мови має формувати ГК учнів поетапно. На першому етапі, який
має назву орієнтовно-підготовчий, відбувається знайомство учнів з новим граматичним
явищем, у контексті або ситуації мовлення – реальній або спеціально створеній учителем.
Контекстом може служити будь-який невеликий текст – вірш, пісня, короткий діалог,
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уривок з відеофільму тощо, та виконання найпростіших вправ за зразком. Другий етап –
стереотипно-ситуативний передбачає автоматизацію дій учнів з новими граматичними
структурами, але лише на рівні фрази. На третьому, варіююче-ситуативному етапі,
продовжується автоматизація дій учнів зі структурами на рівні тексту [5, с. 12].
Таким чином, розглядаючи всі етапи, можна помітити одну важливу
закономірність, а саме те, що всі вони базуються на роботі з певними контекстами. Для
нас особливо цікавою виступає група вправ з наявністю опор, це пояснюється тим, що за
опору, в нашому випадку, можна взяти інтелектуальні детективи Дена Брауна.
Планування роботи на уроці та домашне завдання залежить від учителя, його
кваліфікації, планування уроку та фантазії. Наприклад, вивчаючи або розглядаючи певну
граматичну тему, за опору можна взяти певну частину інтелектуального детективного
роману «Ангели та Демони». Учні можуть розшукувати в тексті певні граматичні явища,
які стосуються теми, що вивчається на даному етапі, та аналізувати їх.
Таким чином, уважно розглянувши та проаналізувавши всі аспекти формування
граматичної компетентності в учнів старшої школи, ми можемо зробити висновок, що
вікова категорія цих учнів дозволяє їм виконувати граматичні завдання високої
складності, які потребують певної концентрації уваги, залучення складних розумових
процесів. Працюючи з учнями старшої школи, вчитель має велику варіативність у
виробленні вправ та завдань, а також може проявляти фантазію. Це пояснюється тим, що
учні більш «гнучкі» та піддатливі до різноманітних експериментів, одним з яких може
стати вивчення граматичних явищ на базі текстів інтелектуального детективу.
Отже, завданням учителя завжди має бути пошук нових шляхів досягнення
учнівських успіхів, розвиток їх логічного мислення, гнучкості та здатності до швидкого
сприймання нового матеріалу.
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культуры», 1998 – 768 с.
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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ДІТЯМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Світлана Фурдуй
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Рябушко С.О.
Актуальність дослідження. Роль мови в світі переоцінити неможливо, так як
вона є основним інструментом спілкування між людьми, без неї неможливий
розвиток людського суспільства. Зміни, що відбуваються в світі не можуть залишити
поза увагою і мову. Застосування нових інформаційних технологій вимагає
підвищення комунікативної компетенції, особливо підростаючого покоління для
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того, щоб вони могли правильно використовувати мовні норми в ситуаціях мовного
спілкування. А тому мета вчителя – сформувати комунікативну компетенцію,
здатність здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування, не
забуваючи при цьому про виховний аспект, який є невід'ємною частиною
навчального процесу.
Інклюзивна освіта дітей з обмеженими можливостями здоров'я в рамках
загальноосвітніх навчальних закладів є однією з актуальних проблем сучасної
системи освіти і ставить перед усіма вчителями непросте завдання забезпечити
створення найбільш адекватних умов для справжнього і повноцінного включення та
участі даних дітей в освітньому процесі.
Автор А. Капська запропонувала класифікацію, що спирається на порушені
функції та органів організму, а також ступінь їх ураження. На її думку, «це дозволяє
не тільки більш тонко диференціювати різні категорії осіб з обмеженими
можливостями, а й на основі цієї класифікації більш точно визначати характер і
об'єм особливих освітніх і соціальних потреб кожної конкретної людини з
проблемами в розвитку» [1, с. 67].
Мета статті – проаналізувати зарубіжний досвіт у наданні освітніх послуг
дітям з обмеженими можливостями.
Особливо гостро проблема інклюзивного навчання дітей з обмеженими
можливостями здоров'я стоїть перед вчителями іноземної мови. Зарубіжними
країнами накопичено багатий і успішний досвід спільного навчання дітей. Однак,
аналіз зарубіжної науково-дослідної літератури, показав, що питання про вибір
ефективної технології навчання іноземної мови дітей з обмеженими можливостями
здоров'я в умовах інклюзивного навчання досі залишається дискусійним.
Проблема навчання іноземної мови дітей з обмеженими можливостями
здоров'я в умовах інклюзивної освіти є одним з актуальних і дискусійних питань в
сучасній педагогічній науці.
У країнах Європи і США сформувалося чотири основних напрямки роботи з
інвалідами. Розглянемо кожне з них:
1. Widening participation, тобто розширення доступу до освіти. Дана політика
застосовується в країнах Європи, переважно в Великобританії. Її головною метою є
розширення освітніх можливостей для людей з інвалідністю, етнічних меншин, а
також людей з неблагополучних верств суспільства. Дана політика реалізується
шляхом різних угод і фінансового стимулювання навчальних закладів, які беруть
участь в подібних проектах.
2. Mainstreaming. В даному контексті розглядається безпосередня взаємодія
інвалідів і звичайних людей переважно в рамках дозвільної діяльності.
3. Integration, передбачає безпосереднє включення всіх дітей в освітній процес
з урахуванням їх особистісних, фізичних і психологічних особливостей.
4. Inclusion, є таким видом освітньої діяльності, коли люди з різними
обмеженнями і потребами можуть навчатися нарівні з людьми, які не мають ніяких
відхилень. Таким чином, інклюзивна освіта виключає будь-яку дискримінацію і
робить процес навчання доступним для всіх. Досягається це шляхом модернізації
шкіл, в першу чергу перепланування навчальних класів, а також розробки нової
навчальної програми [3, с. 16].
Міжнародний досвід впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітні
школи відкриває нові можливості для людей з обмеженими можливостями. Сьогодні
більш ніж в 40 країнах світу використовуються подібні освітні методики. У
Німеччині, Норвегії, Франції, Іспанії, США, Канаді та ряді інших розвинених країн
питання навчання інвалідів вирішуються за допомогою інклюзивних методик освіти.
У країнах Скандинавії більше 20 років реалізується програма допомоги дітям
з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності.
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Система психолого-педагогічної допомоги в Норвегії юридично закріплена як
право учня на індивідуальний план навчання, що враховує його особливості.
Зокрема, законодавчо закріплено право дитини з будь-якими порушеннями розвитку
на навчання в загальноосвітній школі. Для його реалізації розроблено і ефективно
діє цілий спектр заходів. Коротко охарактеризуємо основні з них [4, с. 14]:
1. Технологія поширення знань серед батьків і фахівців. Дана технологія
передбачає поширення інформації в усі організації, де можуть знаходитися батьки з
дітьми-інвалідами. Інформація поширюється у вигляді листівок, брошур,
періодичних видань, популярної і наукової літератури.
2. Технологія інклюзивного навчання дітей з різними відхиленнями у
розвитку (синдром Турретт, синдром Аспергера, розумова відсталість) в системі
загальної освіти [4, с. 15].
Індивідуалізована робота з дітьми, що мають виражені проблеми розвитку,
реалізується завдяки:
2.1 варіативному плану навчання (законодавчо закріплене право дітей на
навчання за програмами різного рівня і змісту в одній віковій групі);
2.2 скороченню фронтальної роботи з класом, переважанню різних видів
індивідуальних робіт;
2.3 активному застосування бланкових методик, які дають можливість:
враховувати різний темп роботи учнів (наприклад, діти, швидко завершили
самостійну роботу з англійської мови, можуть обрати на стелажі в класі книжку для
читання англійською мовою); давати різні за рівнем складності завдання, в
залежності від можливостей учня; надавати індивідуальну допомогу дітям, не
відволікаючи інших учнів класу, що особливо можливо при наявності на уроці не
тільки основного вчителя, а й помічника - спеціального педагога; індивідуально
обговорювати з проблемною дитиною план виконання завдання; проводити
поточний контроль;
2.4 позитивному підкріпленню навчальної діяльності дітей, що включає в
себе: стимулюючу допомогу (педагог допомагає дитині включитися в роботу,
емоційно підтримує її); можливість обрати привабливе заняття після виконання
обов'язкового заняття. Наприклад, діти можуть обрати для читання книгу з даного
предмету, що їм подобається (книги знаходяться в класі); можливість відпочинку:
перед виконанням завдання вчитель може пообіцяти учневі, що після успішного
завершення завдання той заробляє право пограти в кімнаті відпочинку (суміжному
закритому приміщенні з іграми та іграшками); призи і подарунки;
2.5 врахування емоційних особливостей дитини, яке реалізується через:
можливість отримати індивідуальну допомогу у спеціального педагога за запитом
дитини; підписання з дитиною на кожний навчальний тиждень договору, в якому
дитина спільно з учителем визначає конкретні, досяжні цілі; ведення табелю
самооцінки.
Окреслені вище технології отримали своє поширення в Норвегії, країні з
низькою щільністю населення і одним з найвищих рівнем життя населення [6, с. 15].
Ще однією країною з розвиненою системою інклюзивної освіти є Сполучені
Штати Америки. В даний час в США діє програма «Інклюжен». Її основи були
закладені «Реабілітаційним Актом» і законом про навчання дітей-інвалідів в 1973
році. Конгрес США, ґрунтуючись на досвіді округу Колумбія, прийняв Закон про
освіту інвалідів (пізніше перейменований в Закон про освіту людей з інвалідністю),
що передбачає необхідне фінансування спеціальної освіти в системі місцевих шкіл і
встановлює індивідуальний підхід до визначення освітньої програми. Закон віддавав
перевагу інтеграції – навчанню дітей-інвалідів у загальноосвітніх школах з наданням
в міру необхідності додаткової допомоги, а не навчання в спеціальних установах.
Інклюзію можна визначити як «прийняття кожної дитини й гнучкість в
підходах до навчання». Така освітня модель має на увазі, що дитина, що має
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інвалідність, може навчатися з нормальними дітьми. Це стосується і дітей з
порушенням інтелекту, наприклад, з синдромом Дауна. Інклюзивні школи
пристосовуються до всіх дітей, незалежно від їх психологічних, розумових,
соціальних, емоційних, мовних або будь-яких інших особливостей.
Освіта, заснована на моделі «Інклюжен», є пріоритетною в США, проте в
Америці не відмовляються і від спеціалізованих шкіл, але дітей туди відправляють
лише в крайніх випадках.
В рамках інклюзивного підходу кожна школа чи установа ще на етапі
планування своєї діяльності, освітніх програм враховує очікувані можливі потреби
всіх учнів з їх індивідуальними потребами, розроблюючи так званий Індивідуальний
план освіти. Його розробка здійснюється за наступними критеріями: реалістичність,
рівень досягнення, можливість оцінки, активність [7, с. 111].
Місце навчання дитини-інваліда залежить від його потреб і заходів обмежень.
Він може навчатися: в звичайному класі і отримувати необхідну допомогу; в
звичайному класі, отримуючи необхідну допомогу, а також підтримку з боку
фахівців навчального закладу; частину дня в звичайному класі і решту дня - в
спеціальному; в спеціальному класі з забезпеченням будь-якої підтримки з боку
фахівців і групи консультантів з даного питання; по реабілітаційній програмі з
безперервною підтримкою з боку різних фахівців.
В рамках програми «Інклюжен» у 80-ті роки минулого століття в США
почався процес побудови нових будівель і перебудови старих з урахуванням потреб
різних категорій інвалідів. Для цих цілей урядом виділялися додаткові фінансові
кошти і в той же час застосовувалися жорсткі санкції за порушення прийнятих
стандартів [2, с. 77].
Створення «безбар'єрного» освітнього середовища під час навчання
іноземної мови дітей з обмеженими можливостями в умовах інклюзивного класу
починається зі створення сприятливого мікроклімату, що сприяє досягненню усіма
учнями класу академічних результатів та розширення їх можливостей (Cummins,
1989).
Фундаментальною основою проектування успішного та ефективного
освітнього середовища повинно стати положення про те, що всі діти можуть
вчитися, і кожен учитель повинен взяти на себе відповідальність за організацію
адекватної психолого-педагогічної підтримки в навчанні. У зарубіжній науководослідницької літературі, присвяченій даній проблемі, представлені різні соціальнопедагогічні моделі навчання.
З огляду на специфіку предмета «Іноземна мова», Г. Гарднер вважає, що
процес навчання іноземної мови повинен реалізовуватися в рамках «соціальнопедагогічної» моделі, заснованої на розширенні можливостей включення і активної
участі дітей з обмеженими можливостями здоров'я в соціокультурну комунікацію
відповідно до особливостей розвитку їх когнітивних та емоційних сфер. Дану модель
слід розглядати як системно-структурне поняття, основними компонентами якої є
наступні: соціально-культурне середовище, якому передують чинники біологічних
та емпіричних факторів, індивідуальні особливості емоційно-когнітивної діяльності,
врахування індивідуальних відмінностей в процесі навчання, навчання іноземної
мови в варіативних контекстах, набуття мовних навичок в різних контекстах,
результати навчання. Системоутворюючим стрижнем цієї моделі є навчання в
соціокультурному контексті, що сприяє формуванню в учнів лінгвістичних і
нелингвистических умінь і навичок [3, с. 58].
Необхідно особливо підкреслити, що свідченням розширення співпраці і
посилення відкритого діалогу між країнами в пошуку і розробці єдиної орієнтовної
платформи педагогічних стратегій, спрямованих на підвищення ефективності
реалізації теоретичних принципів інклюзивної освіти в реальний педагогічний
процес в системі загальної освіти, є процес децентралізації.
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Місцеві органи освіти в Австрії, Німеччині, Греції, Португалії, Франції,
Ісландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Сполучених Штатів Америки, Канади,
Нової Зеландії, країн Південної Африки мають значні повноваження в управлінні
процесом навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я та цілком несуть
відповідальність за цей процес. Дані відомства надають загальноосвітнім школам
відносну самостійність у виборі педагогічних підходів до організації процесу
інклюзивної освіти, закликають керівництво шкіл до прийняття на себе
відповідальності за цей процес і проводять систематичний контроль і моніторинг
його ефективності відповідно до провідних цілей світової та національної системи
освіти [5, с. 59].
Висновки. Проаналізувавши деякі зарубіжні системні моделі навчання
англійської мови дітей з обмеженими можливостями, ми прийшли до висновку, що
використання комунікативного підходу до навчання дітей з обмеженими
можливостями здоров'я покликаний забезпечити формування та розвиток основних
видів мовленнєвої діяльності учнів. Одне з пріоритетних завдань вчителя при цьому
полягає в наданні допомоги дитині в досягненні успіху в навчанні. Відповідно, успіх
спеціального навчання багато в чому безпосередньо залежить від комплексного і
систематичного впровадження в навчальний процес різних освітніх технологій.
Наприклад, з метою актуалізації всіх органів чуттєвого сприйняття учнів в процесі
комунікативного
спілкування
вчені
рекомендують
використовувати
мультисенсорний підхід.
Отже, інклюзивна освіта – можливість дітей з обмеженими можливостями
відвідувати масові освітні установи і навчатися за особливими освітніми
програмами, соціалізуватися в суспільстві спільно зі своїми однолітками. Останнім
часом інклюзивна освіта включає всі сфери освіти, і можна нескінченно сперечатися
і міркувати, чи добре це впливає на дітей з обмеженими можливостями і як діти, які
не мають обмежень для розвитку, реагують і приймають однолітків, які не таки як
вони.
1. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : підручник. 4–те вид. виправ. та доп. / за ред.
проф. А.Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 488 с.
2. Фуряева Т. В. Социально–педагогическое сопровождение семьи с особым
ребёнком: антропологические смыслы / Т.В. Фуряева // Сибирский вестник специального
образования. – 2011. – №1. – С. 77.
3. Фатихова Л. Ф. Социально–личностное развитие учащихся с отклонениями в
развитии: методическое пособие [Текст] / Л.Ф. Фатихова, Е.Ф. Сайфутдиярова. – Уфа: ИЦ
Уфимского филиала ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2013. – 87 с.
4. Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие / Е.И. Холостова.
– М.: Дашков и К., 2010. – 3–е изд., перераб. и доп. – 240 с.
5. Шнайдер В. І., Кулик О. О., Фінько Г. М. Організація індивідуального навчання
(Методичні рекомендації на допомогу педагогам ЗОШ та спеціальних закладів,
реабілітаційних центрів, фахівцям психологомедико–педагогічних консультацій, педагогам,
психологам, батькам). – Кам'янець-Подільський, «Абетка–Нова», 2007. – 148 с.
6. Шевченко С. Г. Вариативные формы образования детей с трудностями обучения в
массовых школах / С. Г. Шевченко // Дефектология. – 2015. – № 1. – С. 15-19.
7. Cummins J. A theoretical framework for bilingual special education //Exceptional
Children, 2009. – № 56. – P. 111–119.
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ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ
ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ У ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ
Ніка Афанасьєва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г. О.
Процес дослідження будь-якого мовного явища потребує від дослідника глибоких
та змістовних знань не лише сучасних тенденцій його розвитку, а й певних
ретроспективних пошуків та відомостей. Так, говорячи про еволюцію певного поняття чи
категорії ми маємо на увазі звернення до діахронічного підходу, а разом із тим і методу
дослідження, який дає можливість глибоко і ґрунтовно дослідити явище у процесі його
історичного розвитку. Таким чином можемо відзначити, що аби зрозуміти сучасний стан
мови, її граматичні форми, її фонетичний лад, структуру її словникового складу,
необхідно розглядати кожне мовне явище як відомий результат тривалого історичного
розвитку, як підсумок цілого ряду змін і перетворень, які мали місце протягом більшменш тривалих проміжків часу.
Зацікавленість в історичному розвитку мови, у процесах її становлення, розвитку,
модернізації, збагачення новими словами, структурами, категоріями, частинами мови не
випадково привертає увагу багатьох лінгвістів. Адже мова – це те, з чим людина живе на
протязі всього життя, чим оперує кожного дня, це – те, що допомагає нам висловлювати
свої думки, враження, переживання та почуття. В англійській мові існує чимало
граматичних категорій, зокрема дієслова, що уможливлюють при мовленні вираження
часової віднесеності висловлення (граматична категорія часу), вираження завершеності чи
незавершеності дії (категорія виду), вираження комунікативної спрямованості
висловлення (категорія способу) та інші. Окрім зазначених, існує і категорія модальності.
Саме вона виражає суб’єктивну оцінку дійсності мовцем, дає можливість за допомогою
різноманітних засобів виразити почуття та емоції, надати висловленню оцінного
характеру, встановити відношення мовця до змісту висловлення, і змісту висловлення до
об’єктивної реальності.
На протязі багатьох років категорія модальності вивчається багатьма лінгвістами,
серед них Е. Г. Хоменко, І. В. Корунець, О. М. Ільченко, О. І. Беляєва, М. Є. Петров,
Ф. Р. Палмер, Ангеліка Кратцер, Дебора Камерон, Гюнтер Радден, Рене Дірвен.
Дослідники пояснюють сутність даної категорії під різним кутом зору: здійснюють
розподіл модальності на різні види, класифікують їх, окрему сферу дослідження
складають намагання знайти витоки даного поняття та пояснити його з точки зору різних
наук. Недостатня сформованість системи фактів щодо еволюції категорії модальності та
зокрема її розвитку у межах лінгвістики визначає актуальність теми дослідження.
Мета даної статті полягає у виявленні закономірностей історичного розвитку
категорії модальності, а також вплив та відображення цього процесу на сучасний стан
даної лінгвістичної категорії, та на особливості трактування її значення у сучасних
лінгвістичних пошуках.
У ході дослідження були поставлені і вирішені наступні завдання: дослідити
витоки поняття модальність, розглянути роль і місце категорії модальності у різних
науках, прослідкувати за розвитком даної категорії в діахронічному аспекті, виявити
особливості трактування поняття модальності у сучасній лінгвістичній науці.
Англійська мова сягає своїм корінням в глибоку старовину. Це положення означає,
що елементи сучасної англійської мови були закладені ще в ту далеку епоху, коли предки
сучасних англійців ще жили на європейському континенті, тобто задовго до V століття
н. е. [6, с. 41].
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Наукові дослідження в останні десятиліття перш за все спрямовані на аналіз
дискурсивного буття індивіда. Такий підхід уможливлює переосмислення комунікації як
середовища мовленнєвої взаємодії, в середині якої кожна людина здатна формувати
власну соціальну реальність. Із такою суб’єктивною оцінкою навколишнього середовища
тісно пов’язана категорія модальності. Вона дає можливість суб’єктивно виражати оцінку
та погляди, дискурсивну позицію суб’єкта. Отже, можна відзначити, що особливу
значущість на сучасному етапі розвитку лінгвістики набуває проблема еволюції
модальності в різних мовах, так як модальність є центральною мовною категорією і
носить універсальний характер.
Особливий інтерес представляє діахронічний і синхронічний аналіз засобів
вираження модальності, зокрема модальних слів і модальних дієслів, так як вони
виражають модальні значення можливості і необхідності, що має велике значення в
комунікативному відношенні. Не менш важливим на сучасному етапі розвитку мови є
аналіз прагматики і модальності на різних мовних рівнях, а саме на лексичному рівні і на
рівні тексту.
Проблема модальності викликала інтерес серед вчених різних епох і напрямків
наукових досліджень. У сучасній науці термін «модальність» вивчається в площині таких
наук, як психологія, філософія, логіка, лінгвістика. Знайшла своє пояснення дана категорія
і на переплетінні деяких наук: психолінгвістика, лінгвокультурологія.
Простежити витоки категорії модальності можемо у модальній логіці, а саме в
категорії можливих світів (Д.Льюіс), пропозиційній логіці та трьохзначній логіці
висловлювань (Я.Лукасевич), логіці деонтичних модальностей (Г.Врікт), аксіологічній
логіці (О.Івін) та епістемічній логіці (Я.Хінтікка) [12]
Варто зазначити, що у логіці модальності визначається як «контекстуальна
характеристика висловлювання», яка в природній мові виражається «за допомогою
спеціальних мовних конструкцій..., що приєднуються до стверджувального речення» [6,
с. 46].
В логіку категорію модальності ввів Арістотель з гносеологічною (форма
розуміння судження про об’єкт, подію або явище) та онтологічною (форма перебігу
певного явища або форма існування об’єкта) ознаками. У дослідженні модальної логіки в
синхронічному аспекті (О. Івін, Я. Хінтікка, Г. фон Вріт) усередині категорії модальності
виділяють алетичні (належать до висловлювань чи предикатів) і деонтичні категорії
(належать до слів, що позначають вчинки). У площині семантики до модальності часто
відносять поняття «хибно» та «істинно», а також «таке, що можна довести», «таке, що не
можна довести» й «таке, що можна спростувати» [12].
Категорія модальності знайшла своє пояснення і в психології. Так, в психології
комунікативну установку висловлювання називають комунікативною модальністю, при
цьому підкреслюється, що модальність – не тільки одиниця мовної здатності, а й одиниця,
соціальна за своєю природою. У психолінгвістиці модальність - складний комплекс
значень, що характеризують з точки зору мовця ставлення основи змісту висловлювання
до дійсності по домінуючим ознаками реальності / ірреальності. При цьому модальність
належить до числа основних категорій природної мови, тобто є мовною універсалією, що
висловлює різні види відносин висловлювання до дійсності, а також різні види
суб'єктивної кваліфікації [4, с. 16].
В рамках філософії поняття модальності (від лат. Modus – вид і спосіб), як правило,
розглядається як вид і спосіб буття або події. Категоріями модальності є: можливість,
дійсність, необхідність [11, с. 51].
Отже, модальність - характеристика особливостей існування деякого об'єкту або
явища, протікання процесу (фізичні модальності), а також способів побудови і розуміння
суджень і логічних міркувань про об'єкти, явища, події та процеси (логічна модальність).
У сучасному мовознавстві модальність звичайно витлумачують як суто
лінгвістичну категорію. У своїх працях її вивчали В. Ю. Вольмут [8], М. Є. Петров [9],
Франк Р. Палмер [13], [14].
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Лінгвістика пройшла довгий шлях в дослідженні модальності. Ввів це поняття у
дану науку Отто Єсперсен. У своїй праці «Філософія граматики» (1924 р.) лінгвіст
розглянув її в контексті суб’єктивної кваліфікації висловлення мовцем і подав як
трихотомію модальних відношень «необхідність – можливість – неможливість». Подальші
дослідження категорії модальності у працях вітчизняних знавців мови проходили під
різним кутом зору. Так, наприклад, В.В.Виноградов розглядає дану категорію як
граматичну. Модальність, на його думку, це цілісне вираження почуття, думки, інтенції,
що відображається у тому чи іншому висловленні, передається інтонаційними засобами
мови, несе в собі певні граматичні значення [7]. Як синтаксичну категорію модальність
визначили Г. О. Золотова та Л. С. Єрмолаєва: вона може бути властивою
словосполученню й належати до непредикативних ознак синтаксичних конструкцій, або
реченню, як одна з предикативних категорій поряд із категоріями особи та часу, які
відображають відношення речення до об’єктивної дійсності.
Перше визначення модальності зустрічається в лінгвістичному словнику
О.С.Ахманової, яка розглядає модальність як понятійну категорію зі значенням
відношення мовця до змісту висловлювання і відношення змісту висловлювання до
дійсності, що виражається різними лексичними і граматичними засобами, такими як
форма і спосіб, модальні дієслова, модальні слова і т.д. [1].
Як семантичну категорію комунікації модальність вперше розглянув Шарль Баллі.
Модальність у нього співвідноситься з поняттям модусу, протиставляючи його диктуму.
«Частина висловлювання, яка передає основний зміст повідомлення, прийнято називати
диктум, а ту частину, яка пов'язана з суб'єктивним ставленням – модусом». Такого
уявлення про модальність дотримується Ш. Баллі, визначаючи логічну функцію
модальності як «вираження реакції мислячого суб'єкта на його уявлення» [2, с. 33]. Ш.
Баллі називає модальність «душею речення», вважаючи, що «не можна надавати значення
речення висловом, якщо в ньому не виявлено хоч який-небудь вираз модальності» [2,
с. 34]. До засобів вираження модальності Шарль Баллі відносить модальні дієслова і
спосіб диктальних дієслів. При цьому до модальних дієслів Баллі відносить дієслова, що
містять в собі те, що логіки називають твердженням там, де ми маємо справу з судженням
(про факт або про цінності), наприклад, думати, радіти чи бажати.
Марк Якович Блох у праці «Теоретичні основи граматики» кваліфікує модальність
як універсальну категорію, що відображає різні види відносин висловлення до дійсності
[4]. Лінгвіст ділить модальність на дві великі групи: дійсності і недійсності. Модальність
дійсності означає, що зміст висловлюється з точки зору особи, яка говорить, і відповідає
об'єктивній реальності: суб'єкт сприймає повідомлення як реальний і достовірний факт.
Модальність недійсності навпаки означає, що зміст, який повідомляється не
відповідає об'єктивній реальності, суб'єкт сприймає повідомлення як не реальне, тобто як
можливе, бажане, сумнівне і т.д. Модальність недійсності підрозділяється на наступні
семантичні види:
- модальність необхідності і повинності;
- модальність можливості і неможливості (потенційна модальність);
- приблизна (гіпотетична) модальність;
- спонукальна (імперативна) модальність;
- модальність наміру (інтенціональна модальність);
- бажана ( оптативна) модальність [4, с. 30].
О. В. Бондарко та О. І. Беляєва розглядали модальність як функціональносемантичну категорію. Згідно цього підходу модальність має загальне категоріальне
значення та певний набір мовних форм, одні з яких складають ядро даної категорії, інші –
периферію. Частіше за все модальність пояснюють як значення, яке з точки зору мовця та
його висловлення відносяться до об’єктивної реальності за домінантними ознаками
реальності чи ірреальності. Серед таки ознак Олександр Володимировчи Бондарко
відносить наступні: ствердження або заперечення, оцінку достовірності, комунікативні
функції висловлення, актуальність (можливість, необхідність, гіпотетичність) та
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евіденціальність [5, с. 57]. Наукові пошуки О.В. Бондарка знайшли своє продовження у
працях Олени Іванівни Беляєвої, зокрема у монографії «Функционально-семантические
поля модальности в английском и русском языках».
У сучасній лінгвістиці мають місце два підходи до розуміння сутності категорії
модальності – вузький та широкий. У вузькому розуміння категорія модальності
пояснюється як така, що характеризує ступінь реальності чи ірреальності змісту
висловлення. Ті ж, хто є прихильниками широкого підходу, включають у це поняття,
виражене мовними засобами, відношення мовця до дійсності, до співрозмовника, до
змісту висловлення, до самого себе та до фактів та об’єктів навколишньої реальності.
Відштовхуючись від різноманітного трактування категорії модальності та
простеживши особливості пояснення цього поняття у різних науках на певних відрізках
часу, можемо підсумувати, що сьогодні дане поняття найбільш доцільно застосовується у
лінгвістиці, являючись однією з центральних мовних категорій. Воно розглядається як
ставлення мовця до того, що повідомляється, співвідносить зміст речення до дійсності в
плані реальності чи нереальність. Модальність – це компонент та невід’ємна частина
розумових операцій людини, яка є, в той же час, мовною універсалією, притаманною
кожному індивіду.
Перспективу подальшого дослідження даної теми вбачаємо у вивченні способів
вираження модальності в англійській мові, а також у дослідженні функціональносемантичного поля модальності та засобів його мовної об’єктивації.
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КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНГ ЯК ФОРМА МОЛОДІЖНОГО СПІЛКУВАННЯ
Ольга Брус
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Вдовенко Т. О.
Розвиток інформаційних технологій спричинив виникнення нового лексичного
пласта, який можна назвати «комп̕̕̕̕ютерним сленгом», який використовується для
комунікації групи людей зі спільними інтересами. Він служить для спілкування людей
однієї професії-програмістів, або просто людей, що використовують для певних цілей.
Розглянуті сленгові назви відносяться тільки до цього професійного співтовариства, що
відокремлює його від всіх інших, і часто робить не зрозумілим людям нетямущим.
Оскільки нові технології стали змінювати один одного з калейдоскопічною
швидкістю, то пов̕̕язані з ними мовні процеси, як і раніше займали довгі роки, стали
проходити буквально на очах. Одним із прикладів такого стрімкого процесу може
служити формування комп̕̕ютерної термінології.
У зв̕̕язку з цим необхідно згадати, що весь лексикон англійської чи іншої мови
поділяється на літературну та нелітературну. До літературної зараховуються букіністичні
слова, типові розмовні слова і нейтральні слова. Весь цей лексикон, який
використовується або в літературі, або в усному мовленні в офіційній обстановці є ще
нелітературний лексикон: професіоналізми, вульгаризми, жаргонізми і сленг. Дана
частина лексики відрізняється розмовним і неофіційним характером.
Сленгізми – це слова, які найчастіше розглядаються як порушення норм звичайної
мови [2, с. 84].
Це дуже виразні, глузливі слова, службовці для позначення предметів, про які
говорять в повсякденному житті. Слід зазначити, що деякі вчені зараховують жаргонізми
в сленг, не виділяючи сленг так само як самостійну групу, і сленг визначають як особливу
лексику, вживану для спілкування групи людей з єдиними захопленнями. «Терміни,
жаргон і сленг розрізняються культурно-історичними конотаціями і традиціями
вживання» [5, с. 3]. Слово «сленг» було запозичене з англійської мови, в якій вона мала
первинне значення – «мова молоді» (наприклад, сленг хіпі, бітників – представників
молодіжних течій 60-х рр. XX ст.), або позначало професійний жаргон якоїсь нової,
активно розвинутої сфери, куди можна віднести бізнес-сленг, комп'ютерний сленг і т.д.
Цікавим є той факт, що термін сленг, як зазначає відомий американський лінгвіст
Ч. Фриз, «настільки розширив своє значення і застосовується для позначення такої
кількості різних понять, що вкрай важко провести розмежувальну лінію між тим, що є
сленгом і що немає» [6, с. 52].
Соціальні мережі стали знаковим явищем сучасного життя. Серед жителів
розвинених країн практично не залишилося людей, які не мають облікового запису в одній
або відразу декількох соціальних мережах. Не дивно, що феномен соціальних мереж
викликав величезний інтерес у науковому співтоваристві: соціальні мережі активно
вивчаються в різних аспектах і різними науками – від соціології та філософії до
кібернетики та психіатрії. Одними з перших зацікавилися даним інтернет-явищем
лінгвісти, що вивчають питання функціонування мови в інформаційному інтернетпросторі, адже листування в соціальних мережах дає змогу наочно дослідити так званий
інтернет-сленг. Молодіжну мову не можна звести до Інтернет сленгу, але він в значній
мірі її визначає. Це не дивно, адже значну частину часу молодь проводить в Інтернеті. І
зароджуються всі популярні інтернет-слівця переважно у молоді, доходячи до
користувачів з більш зрілих вікових груп вже пізніше. Англійська мова – одна з
найпоширеніших мов у всьому світі, тому багато молодіжних жаргонізми-сленгізмів – це
англіцизми. Цікаво наступне: ці сленгізми розуміють навіть ті люди, які ніколи не вивчали
англійську мову, настільки ці слова влилися в сучасну мову. Англіцизми відображають
нові реалії зі сфери науки, техніки, економіки, молодіжної субкультури. Молодіжний
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сленг прискорює процес адаптації англомовних термінів, допомагаючи мови слідувати за
технічним прогресом. Спочатку англійське слово потрапляє в сленг, а потім поступово
переходить в літературну мову (наприклад, левел – рівень чого-небудь). Прийшовши в
молодіжний сленг, запозичене слово набуло розширення його значення – тепер можна
«апгрейдити» зовнішність, будинок та ін.
І дійсно, мова листування в соціальних мережах відрізняється від письмової мови,
не кажучи вже про таку яскраву ознаку сучасного інтернет-листування, як активне
використання невербальних знаків (смайли, емотикони і т. д.), які часом повністю
замінюють вербальні репліки в діалогах користувачів соціальних мереж. Що стосується
власне мови, то спілкування в соціальних мережах відбувається на комбінації письмової,
літературної і усної розмовної мови, при цьому норми вживання даної мови можуть
відрізнятися від загальноприйнятих правил орфографії, пунктуації, синтаксису і т.д.
Чим же відрізняються запозичення в соціальних мережах від звичного
запозичення? В першу чергу тим, що інтернет запозичення приходять з однієї мови –
англійської – як мови творців найпопулярніших мереж (Facebook, Twitter і т. д.).
Використовуючи у своїй промові англійські запозичення, молодь в деякій мірі
долучається до американської культури, способу життя. Мабуть, запозичення є
найпоширенішим способом поповнення молодіжного сленгу. Запозичену лексику можна
розділити на 2 групи. Першу складають ті слова, які виражають реалії соціальних мереж
та інтернет-простору, несуть деяке термінологічне забарвлення і не мають аналогів у
рідній мові (або неповні аналоги). Другу групу складають ті іншомовні слова, які мають
аналоги в рідній мові, але використовуються в соціальних мережах, утворюючи
особливий сленг користувачів, який поступово проникає і в усне мовлення. Також можна
виділити 2 групи іноземних запозичень:
1) транслітерація – «передача іншомовних слів відповідно до їх написанням в
мові-джерелі шляхом заміни букв однієї писемності літерами іншої» [4, с. 25] (слово
зустрічається в українському сленгу приблизно в тому ж вигляді і в тому ж значенні, що і
в мові оригіналу – наприклад: левел (level) – рівень;
2) гібридизація – сленгізми утворюються шляхом приєднання до іноземного корені
суфікси, приставки або закінчення (олдові, погуглити). У цьому випадку часто дещо
змінюється значення іноземного слова з мови-джерела, наприклад, ачівкі (досягнення,
додаткова можливість, яка дається при виконанні яких-небудь дій у комп̕̕ютерній грі
(англ. аchieve – домагатися, досягати).
Наведемо приклади де спочатку буде сам сленгізм, потім його опис та приклад з
соціальної мережі де можна використовувати цей сленгізм:
блоггер (від англ. «blog») – провідний мережевий журнал (наприклад, «Вона – дуже
цікавий блоггер»); оффлайн (від англ. «offline») – відключений від мережі; поза доступу;
не на зв'язку; за межами глобальної мережі Інтернет (наприклад, «Ти постійно оффлайн, я
не можу з тобою нормально поспілкуватися»).
Як ми бачимо, дані запозичення активно вливаються в рідну мову – вони
утворюють різні частини мови і відмінюються за правилами рідної мови. Другу групу
складають ті іншомовні слова, які мають аналоги в рідній мові, але використовуються в
соціальних мережах, утворюючи особливий сленг користувачів, який поступово проникає
і в усне мовлення:
соррі (від англ. «sorry») – пробач (наприклад, «Не могла тобі вчора зателефонувати,
соррі»); респект (від англ. «respect» – поважати (наприклад, «Я склав цей іспит! –
Респект!»)
Крім того, на особливу увагу заслуговує частина американського сленгу, що
представляє собою емоційно забарвлену лексику, яка найчастіше має негативну конотацію
(насмішка, іронія або пародія тощо).
Система американського сленгу широко представлена вигуками, що додають
експресивне забарвлення висловлюванню і службовцями для безпосереднього вираження
волевиявлення, почуттів і емоцій (як позитивних, так і негативних): подиву (bonk! Chyaa!
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Eesh!), радості (woopty-woo!), збудження (squish! woochow!), захоплення (va-voom!), згоди
(bet! dude!ah ... ja!), незгоди (bet! dude! ta huh!), збентеження (sqeebs! erf!), недовіри
(badand), несхвалення (boo!), відрази (shiznet!)
Сленгові одиниці американського варіанту англійської мови також нерідко
утворюються за допомогою римованої заміни вихідної одиниці вторинної одиницею. При
цьому вторинна одиниця приймає семантику першої одиниці (наприклад, I do not Adam
and Eve you – I do not believe you. / Я тобі не вірю; How is your fork and knife? – How is your
wife? / Як поживає твоя дружина?) [7, с.13] Необхідно відзначити, що багато вирази
римованого сленгу, присутні в американському варіанті англійської мови, виявляють
досить високу ступінь стійкості і поширення.
Ще однією умовою, що сприяє появі нових мовних засобів молодіжного сленгу
можна вважати віртуалізацію сучасного суспільства – розширення візуального
компонента сприйняття світу, активацію образного мислення, що прямо залежать від
збільшування з кожним днем можливостей мультимедійних технологій. Сьогодні нікого
не дивують електронні гроші, книги, друзі, цигарки і т.д. Молоді люди першими
сприймають технічні та соціальні нововведення і дають їм розмовні найменування:
«вейпер» – «людина, що курить електронну сигарету».
Нерозривно пов'язана з процесом віртуалізації комп'ютеризація сучасного
суспільства. Комп'ютерна комунікація давно стала невід'ємною складовою життя кожної
людини, що робить комп'ютер одним з основних засобів впливу на користувачів,
наповнюючи зміст комп'ютерно-опосередкованої комунікації масовими уявленнями і
цінностями. Спілкування в мережі Інтернет накладає свій відбиток на появу нових слів і
виразів в молодіжному середовищі.
Вивченню мови молоді, в тому числі в віртуальному просторі, присвячено багато
робіт. Через нестійкість даної форми, мови лінгвісти намагаються фіксувати всі зміни, які
в ній відбуваються з метою повного, системного опису мовних явищ у віртуальному
просторі. У російському мовознавстві опису мови молоді присвячені роботи
Т.Г. Нікітіної, Л.І. Скворцова, М.М. Копиленко, В.М. Мокієнко і ін. Особливу увагу в
своїх наукових роботах молодіжному сленгу приділяли українські лінгвісти С. Пиркало,
Л. Ставицька.
Поширення молодіжного сленгу в соціальних мережах обумовлено, з одного боку,
переважанням серед користувачів молоді та їх активністю в інтернет-спільнотах, з іншого
боку, тим фактом, що спілкування там носить неформальний, часто навіть фамільярний
характер, тому використання сленгу є одним із способів додати емоційності.
Соціальні мережі створюють особливу форму інтернет-комунікації, пов'язану з
технологіями віртуальної реальності, інтерактивності та доступністі. Неформальний стиль
спілкування і швидкість відправки / доставки повідомлень, переважання молоді серед
користувачів, вплив досвіду участі в інших видах інтернет-комунікації (чатах, форумах і
т. д.) формують відмітні ознаки мови, використовуваного учасниками соціальних мереж.
Дані особливості інтернет-спільнот характерні для жителів України. Тому ми можемо
спостерігати, як українська мова трансформуються в інтернет-комунікації. Всі ці зміни в
лексичному пласті мови відображають загальні тенденції процесів перетворення усної і
письмової літературної мови, які відбуваються під впливом массового поширення
інтернет-комунікації. Вивчення ж лінгвістичного аспекту інтернет-комунікації дозволить,
в свою чергу, краще зрозуміти сучасний стан розвитку мови.
Таким чином, трансформація сучасного суспільства, безумовно, впливає на
життєдіяльність молодого покоління, і мова сучасної молоді поповнюється постійно: все,
що її цікавить: трудовий чи навчальний процес, поведінка, комунікація, відносини між
людьми – отримує суб'єктивну оцінку і відповідну номінацію. Молоді люди частіше за все
не винаходять абсолютно нову лексику, вони переосмислюють вже наявні лексичні
одиниці і надають їм нового значення, причому більша частина слів і виразів недовговічна
і безслідно зникає, деякі з них виявляються пізніше загальноприйнятими.
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ТЕРМІНИ РЕЛІГІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
Вікторія Ісаєва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Вдовенко Т. О.
Опис базових ментальних категорій культури і виявлення засобів мови, які
репрезентують певні структури свідомості людини, є одним з найважливіших наукових
напрямків сучасної лінгвістики. Зростаючий інтерес до проблем ментальності,
національного характеру, національних духовних цінностей обумовлює звернення
фахівців саме до тих проблем, спроби вирішення яких дозволяють вважати мовознавство
гуманітарною дисципліною, тобто наукою про людину. При описі концепту «релігія» в
нашій роботі найбільшу увагу ми звертаємо не лише на семантичну структуру і
етимологію слова-номінанта концепту, але і на синтагматичні, парадигматичні та
дериваційні зв'язки цієї лексичної одиниці як найбільш значущою для вербалізації
аналізованого ментального комплексу, набір, кількість і семантику лексем, вербалізуєтся
концепт, причому значимість будь-якої складової аналізу концепту визначається перш за
все його специфікою.
Релігійною лексикою займалися такі науковці як С. В. Булавіна та Чотирина.
С. В. Булавіна відносить одиниці до релігійної лексики, що називають «основні
християнські поняття, більша їх частина представлена в Біблії – основному джерелі
християнського віровчення. Релігійна лексика не співвідноситься з матеріальною
стороною життя церкви, в цьому її головна відмінність від церковної лексики» [3, с. 210].
Але А. М. Чотирина зазначає, все, що пов'язано з церквою, входить в поняття релігії.
«Церковна лексика є частиною релігійної лексики як більш широкого семантичного
об'єднання». Більш того, помилково відносити до релігійної лексики тільки «основні
християнські поняття» [3, с. 10], оскільки: християнство-це одна зі світових релігій (поряд
з мусульманством, буддизмом). Отже, християнська релігійна лексика є лише частиною
всієї релігійної лексики.
Говорячи про реалізацію концептуального поля «релігія» в текстах романів Девіда
Лоджа, спостерігається абсолютно закономірна тенденція постмодерністського дискурсу,
що виражається в авторському визначенні релігії в її метафоричному сенсі. Проведений
нами аналіз ключових слів в романі «Як далеко ти можеш зайти» дозволяє зробити
висновок, що концепт «релігія» тут категорізуется ознаками концепту «гра» [4, с. 14].
Узагальнення основних варіантів лексичних репрезентацій усіх позицій
когнітивно-пропозіціональної структури є процедуру семантичного виведення знань,
включених в дану концептосферу і узагальнюючих індивідуально авторське уявлення про
релігію. Цікавим видається аналіз семантики вираження «Snakes and Ladders», вжитого в
метафоричному контексті [7, с. 100].
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Дана лексична одиниця, яка трапляється в сильній позиції роману, позиції
заголовки, а також неодноразово повторюється в тексті, на наш погляд, ще раз акцентує
увагу читача на позиції автора, що виражається в тому, що релігія подібно грі має свої
правила і закони, де у кожного учасника є свій хід. Логічно припустити, що учасник гри,
яким є кожна людина, ніколи не знає, який хід йому випаде наступного разу, тобто що
чекає на нього в майбутньому.
Не можна не звернути уваги на структуру роману, що представляє собою кільцеву
композицію, де починає і замикає оповідання образ церковного обряду. Сцена тихої
літургії в церкви на початку і повністю суперечить їй, сумний і смішний одночасно
великодній фестиваль «відкритої церкви» в фіналі, що більше нагадує якийсь фарс або
гру, дозволяють читачеві відчути не тільки всю динамічність настільки перехідного
періоду в католицькому світі, але і силу заломлення свідомості британського суспільства
XX століття [4, с. 42].
Таким відкривається для нас обряд літургії в типовій англійській церкви до зміни
католицьких догм. Як видно, ряд номинативного поля концепту «релігія» виражений
такими лексемами, як dark, depression, smoke, night, discomfort, cold, unexciting, gloomy,
grey, indifferent і ін. В основі найменувань релігії лежить концептуальний зміст даного
поняття, основні ознаки якого знаходять відображення в номінативних одиницях.
Іменники депресія, дим, ніч, дискомфорт, холод, а також прикметники темний, сірий,
похмурий, байдужий, нецікавий формують периферійний ділянку концепту «релігія»,
утвореного негативними ознаками на початку даного роману.
У фіналі ми стикаємося вже з якісно іншими уявленнями як про католицьку церкву
в цілому, так і про її вплив на життя людей.
На підставі проведеного аналізу мовного вираження концептуальної основи роману
Д. Лоджа, можна зробити висновок, що ядром загальної концептосфери є соціальна
ідентичність людей.
Тема релігії також стає центральною і для роману «Райські новини».
Лексема «рай», семантичне поле якої включає в себе такі одиниці як: sun, relax,
heaven, boring, money, travel, tourism, journey, pleasure, anxiety, customer, satisfied, repetitive,
depressed, paradise, holiday, dynamic, mobile, indulging, routine, devotion і ін., формує
центральну зону концептосфери «релігія».
Таким чином, автор звертає увагу читача на «ідеальність» зовнішнього світу, що
часто приховує свою справжню сутність. Іменовані райським місцем, Гаваї насправді
виявляються рекламною вивіскою для залучення туристів, які в свою чергу навіть не
підозрюють про те, що перед ними всього лише чергове досягнення споживчого
товариства, укомплектованого, забудованого і вистaвлeнного на продаж: «Paradise lost? I
said. Paradise stolen. Paradise raped. Paradise infected. Paradise owned, developed, packaged,
Paradise sold» [6, с. 29].
Отже, в даному романі концепт «релігія» можна трактувати як одну з форм
суспільної свідомості, зумовлену вірою в існування надприродного (в надприродну силу
або особистість).
Можна зробити висновок, що вже на етапі аналізу сприйняття тексту ми виявили
набір ключових слів, які репрезентують основний концепт роману, – душевні шукання, що
переростає в хворобу, страждаючої від самотності людини, постійно аналізує
навколишній світ і, звичайно ж, себе самого.
Аналіз лексичних репрезентацій виявляє, що Д. Лодж зображує прояв стану
нещастя як національну хворобу.
Всі перераховані вище приклади дозволяють говорити про існування в структурі їх
дефініцій семи «світогляд», що є важливим компонентом значення лексеми і
визначальною змістовне ядро поля концепту «релігія».
Підсумком проведеного нами концептуального аналізу концепту «релігія» в
текстах романів Д. Лоджа стало виявлення відсутності чіткого і усвідомленого уявлення
суті релігії в британському суспільстві.
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Варто зазначити, що кожна людина, крім закладених в ньому особистих якостей і
особливостей, – завжди в більшій чи меншій мірі продукт відомого духовного клімату, що
панує в кожній окремій країні і сумується з численних елементів, головним з яких є
релігія. Пануюча в тій чи іншій країні релігія завжди лежить в основі утворення якогось
національного типу і обумовлює світогляд і реакції людей. Релігія не просто як віра в
Бога, але і як особливий спосіб осмислення нацією свого існування виявляється майже
настільки ж значущою, як релігія – спосіб взаємодії з соціумом як таким.
Велика кількість мовних одиниць з негативною конотацією, а також експлікують
концепт «релігія» лексем, які не вживаються в ряду найменувань, пов'язаних з духовною
сферою, – свідоцтво того, що релігія сприймається здебільшого британського суспільства
як якась форма свідомості, далека від теологічні погляди і власне релігійних догм.
Релігія, традиційно означає віру в реальність абсолютно-цінного, визнання початку,
в якому злиті воєдино реальна сила буття і ідеальна правда духу, перероджується в
сучасному суспільстві в конкретний «спосіб» вірити, стає певним світобаченням, з чим і
співвідносяться кілька змістовних складових досліджуваного концепту в даних романах.
Наприклад, в романі «Як далеко ти можеш зайти» образний компонент концепту
«релігія» включає метафоричні ознаки гри. Віра, яка сприймається як популярна
англійська гра «Snakes and Ladders», організована за тим же законам. Оскільки моральні
підвалини, що існували в Британії протягом жодного десятиліття, застаріли, духовне
здоров'я англійського суспільства підірвано, не залишилося колишніх догм, які
організовують свідомість людей. Іпохондрія не обійшла стороною жодного рефлексуючої
людини, відбилася на моральному здоров'ї всієї країни [5, c. 23].
Когнітивні ознаки концепту «релігія» в даному романі демонструють, що релігія
сприймається як значуща складова існування соціуму, пов'язана з його ідеологією,
економікою, політичною структурою, медициною. Терапія в будь-якому її прояві стає
сучасною релігією.
Культура бренду стає важливою складовою в рамках соціально значущих програм,
що вирішують різні психологічні та інші проблеми суспільства в таких областях, як
охорона здоров'я, культура, релігія. Доказом цього факту можна вважати концептуальне
простір роману «Райські новини».
Аналіз мовних одиниць, номінуються досліджуваний концепт показав, що
аксіологічний компонент концепту реалізується на рівні лексичних одиниць, що містять
оцінну сему. Аксіологічна установка людини стосовно релігії ґрунтується на споживчому
сприйнятті. Дієслова lose, steal, rape, infect, own, develop, package, sell, закріплюють за
денотатом концепту негативну оцінку. Наявність інтегральних ознак концепту «релігія»,
що реалізується досліджуваними мовними засобами, в межах оцінної зони обумовлено
прагматичним і емоційно-етичним ставленням англійця до релігії в зв'язку з тією роллю,
яку вона відіграє в його житті [2, c. 150].
У висновку можна відзначити, що концепт «релігія» як певний світогляд, засноване
на вірі в Бога і пов'язане з організованим поклонінням йому, з одного боку, і специфічний
суспільно-політичний феномен – з іншого, є актуальним і для сучасної англомовної
картини світу. Як відомо, однією з проблем літератури постмодернізму є проблема
соціальної влади мови. Щодо творчості Д. Лоджа вона може бути сформульована як
проблема суперечності всередині єдиного мовного поля, яка, в свою чергу, стикається з
проблемою само ототожнення особистості в англійській літературі останньої третини XX
століття. Руйнування генезису «свого», своєї власної культури, процес ковзання між
«своїм» і «чужим» стали причиною кризи ідентифікації особистості.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА НІМЕЦЬКИХ ФО З КОЛІРНИМ
КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ
Анна Петкова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Головіна Н. Б.
Вивчення фразеології німецької мови з емотивним компонентом значення має свою
специфіку, яка полягає в широких семантичних зв’язках між компонентами ФО та їх
фразеологічним значенням, підтриманим внутрішньою формою емотивного вислову.
Одним із яскравих проявів цього явища є група ФО з колірним компонентом, аналіз якої в
процесі навчання дає можливість учням отримати знання про сутність поняття
кольороназви, про специфіку семантики ФО з цим компонентом, фраземотворчу
активністю кольороназв у німецькій мові та їх значення в складі ФО, а також про
особливості їх вживання у ФО на позначення позитивного або негативного емоційного
стану людини.
Для ФО з емотивним компонентом значення, до складу яких входять назви
кольорів характерний широкий семантичний діапазон, формування якого здійснюється на
основі оцінного компонента значення, зумовленого національними стереотипами його
інтерпретації [1, с. 61-64].
Серед базових кольорів найбільш активна фразотворча позиція в досліджуваній
групі ФО належить назвам: weiß (білий), schwarz (чорний), rot (червоний), blau
(блакитний). Серед фактичного матеріалу дослідження нами знайдено чотири ФО з
компонентом weiß, які ми зараховуємо до стійких зворотів з семантикою вияву
негативних почуттів: j-m bricht der Angstschweiß aus – кого-н. проймає піт від страху; weiß
wіe eine (gekalkte) Wandwerden – збліднути, стати білим, як стіна; j-m nicht das Weiße im
Auge gönnen – розм. в усьому заздрити кому-н.; ні в чому не бажати добра кому-н.; j-n (bis)
zur Weißglut reizen (або ärgern) (тж. j-n in Weißglut bringen) – розм. допекти до живого
кого-н. [4, с. 714]. ФО j-m bricht der Angstschweiß aus; weiß (або bleich, blaß) wіe eine
(gekalkte) Wandwerden, за допомогою яких передається образ людини, що переживає
емоцію страху, використовує назву білого кольору для підсилення ознаки вияву цього
почуття. Білий колір, як відомо, є найсвітлішим із кольорів та в культурному житті
багатьох народів світу виступає символом чистоти на невинності. Цей колір створює
атмосферу спокою та рівноваги. Утім, надмірна кількість білого кольору, тобто
відсутність інших кольорів здатна викликати в людині почуття самотності та замкненості.
Щодо фізіологічного забарвлення людського тілу, а точніше шкіри людини, яка має певні
відтінки переважно теплих кольорів (рожевого, персикового, оливкового), то її білий,
тобто блідий відтінок сприймається як відхилення від норми та свідчить про певні
порушення в процесі вироблення меланіну в організмі людини як результату його
хворобливого стану або внаслідок психічного напруження в результаті надмірного
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збудження, стресу тощо. Отже, мотивація негативного значення ФО з компонентом weiß
відбувається на основі стійких знань про фізіологію людини, що зумовлює використання
цього прикметника для створення метафоризованого образу людини в гніві або в стані
страху чи сильного збудження. Для підсилення цієї ознаки та її унаочнення в деяких ФО
використовується прийом порівняння wіe eine (gekalkte) Wandwerden – букв., як вапняна
стіна. Цей тип порівняння цілком можна вважати універсальним, оскільки він присутній
також і серед ФО інших мов, зокрема української, російської, болгарської.
Таким чином, колірний компонент weiß реалізує в ФО німецької мови з емотивним
компонентом переважно значення з негативною семантикою, до яких належать «страх»,
«заздрість», «злість», що визначає його специфіку в досліджуваній групі стійких зворотів
на позначення емоційного стану людини.
Прикметник schwarz (чорний) входить до складу таких ФО: etw. durch eine (або die)
schwarze Brille (an)sehen (або betrachten) або eine schwarze Milz haben; etw. schwarz in
schwarz sehen (quo schildern, malen) – бачити в темних кольорах що-н., бачити все в
темному світлі; schwarz sehen (також schwarzsehen) – розм. бути песимістично
налаштованим; j-n krank (або schwarz, zu Tode) ärgern – дуже розсердити, вивести з себе
кого-н.; j-n schwarz ärgern – ввести к.-н. в заціпеніння [4, с. 589]. Негативне маркування
чорного кольору внаслідок чого він бере участь у творенні ФО з негативною семантикою
на позначення прояву негативних емоцій людини (злість, гнів, невдоволення, лють,
роздратованість, апатія, байдужість тощо) пов’язане з давніми національно-культурними
стереотипами, сформованими на основі того, що чорний асоціюється з запереченням,
завзятістю, відмовою і утриманням своєї позиції всупереч позиції іншої людини (пор., j-n
krank (або schwarz, zu Tode) ärgern; j-n schwarz ärgern). Він, як і білий колір, пов’язаний
більше не з самими емоціями, а з загальним психоенергетичним станом людини, вияв
якого супроводжується занадто різкими емоційними рухами, підвищенням голосу,
активністю змін у міміці обличчя, погляді, тембрі голосу, темпі мовлення та ін. Часто
вибір чорного кольору як компоненту ФО вказує на загальну семантику стійкого звороту з
функцією характеристики людини, яка переживає депресію, сум, горе (пор., напр.: etw.
durch eine (або die) schwarze Brille (an)sehen (або betrachten) або eine schwarze Milz haben;
etw. schwarz in schwarz sehen (quo schildern, malen); schwarz sehen (також schwarzsehen).
Семантика ФО з компонентом schwarz свідчить про те, що як метафоризований
компонент стійкого звороту, функція назви чорного кольору полягає як у створенні образу
негативної емоції та її зовнішнього прояву, так і характеристики психогенної ситуації, що
призвела до її породження та вияву.
Таким чином, колірний компонент schwarz реалізує в ФО німецької мови з
емотивним компонентом переважно значення з негативною семантикою, до яких
належать «злість», «пригніченість», «розпач», що визначає його специфіку в
досліджуваній групі стійких зворотів на позначення негативного емоційного стану
людини через негативні почуття. Згідно з гіпотезою мовної відносності Сепіра – Уоффа,
співвіднесеність кольорів із мовою є важливим індикатором культури. Адже людина
сприймає світ таким, яким це дозволяє її мова. Якщо у мові представників певної
культури відсутні індикатори кольорів, то й сприйняття ними світу набуде відповідного
характеру. Отже, науковці дійшли висновку щодо існування кольорових універсалій. Ці
положення становлять основу ідеї фокусних кольорів та теорії послідовності виникнення
кольорових категорій у різних мовах. Зокрема, вчені довели, що 11 основних кольорів
виникли і були закодовані в культурі у певному порядку. Спочатку з’явилися назви для
білого й чорного кольорів, які існують в усіх мовах. Потім послідовно виникли
позначення для червоного, жовтого, зеленого, синього, коричневого, фіолетового,
рожевого, помаранчевого й сірого кольорів. Надалі ці кольори були поділені на теплі й
холодні. Ще пізніше виникла хроматична гама, відображена у хроматичному колі [2,
с. 189-190].
У фразеології німецької мови з емотивним компонентом значення кольороназва rot
(червоний) вживається в ФО на позначення негативних почуттів людини, пов’язані з
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такими психогенними ситуаціями, що змушують людину розгніватися або відчути сором,
напр., rot sehen – розм. розлютуватися, розгніватися; etw. ist eіn rotes Tuch für j-n (тж. etw.
wirkt auf j-n wie ein rotes Tuch) – що-н. дратує кого-н.; що-н. нервує кого-н. (досл. що-н. діє
на кого-н., як червоне на бика); die rote Welle kommt über j-n – хто-н. спалахує (від сорому,
гніву тощо); einen roten Kopf bekommen (або rot anlaufen) – дуже почервоніти, зашарітися,
вкритися рум’янцем; rot wie ein Krebs – червоний як рак; j-n rot machen – вогнать кого-л.в
краску; bis über die Ohren rot werden – покраснеть до ушей; es war ihm rot vor den Augen –
ярость ослепила его [4, с. 536].
Червоний колір в емотивних ФО, як бачимо пов’язаний з підвищенням кров’яного
тиску, тобто відчутними для людини енергетичними спалахами, що викликають жар,
почервоніння шкіри, та стають причиною неконтрольованої або невпевненої поведінки.
Він є ознакою поганого самопочуття людини, її нервового напруження та свідчить про її
емоційне збудження.
Отже, колірний компонент rot реалізує в ФО німецької мови з емотивним
компонентом переважно значення з негативною семантикою, до яких належать «злість»,
«розпач», «сором», що визначає його специфіку в досліджуваній групі стійких зворотів на
позначення негативного емоційного стану людини через негативні почуття.
Символічно синій колір (blau) найчастіше виступає, як колір небесної могутності,
що позначає зв’язок з божественим початком та символізує тандем поєднання небесного і
земного світів. На відміну від попередніх кольороназв, позначених у роботі, усвідомлення
блакитного кольору виникло у більш пізній час, тобто колір має менш чітку мотивацію та
в свою чергу, визначає вузькість його символічних значень. Тож, двозначність
символічних значень синього кольору проявляється в тому, що, з одного боку, це колір
безхмарного неба, благородного походження, ілюзорного буття, а з другого, блакитний
колір позначає негативні емоції, такі як обдурення, обман, лють, невизначеність,
нетверезий стан, роздратованість та ін. [3, с. 120].
Отже, серед досліджувальних ФО зі значенням кольороназви blau (блакитний) ми
можемо виділити декілька груп з вираженням емотивного компоненту:
- застосування фізичної сили (насильство): j-n grün und blau schlagen [5, с. 278]; j-m
wird es grün und blau vor Augen [7, с. 106]; ein blaues Auge – розм. фам. побити когось,
нам’яти боки комусь, відлупцювати [7, с. 106], j-m blaue Fenster machen - поставити
комусь синець [7, с. 54], винайдені ФО мають негативне забарвленням та підкреслюють
використання кольороназви блакитний у зв’язку з появою агресії, внаслідок чого,
застосовується фізична сила та розправа.
- вводити в оману: jemanden blau anlaufen lassen – обдурити когось [6, с. 106], j-n
blauen Dunst vormachen – замилювати очі, напускати туман в очі [6, с. 107], das Blaue vom
Himmel herunter lügen – брехати, нести нісенітницю [6, с. 107], ins Blaue reden (schwatzen)
– верзти дурниці, брехати [6, с. 107], das Blaue vom Himmel herunter schwören – клястись на
чому світ стоїть [6, с. 106], дані ФО символізують використання блакитного кольору при
передачі хибного уявленням про що-небудь, а також брехню, обман тощо.
- злість: j-n grün und blau ärgern – роздратовувати, дошкуляти кому-н. [6, с. 106]
ФО, котра виражає стан надмірного збудження як реакції на неприємність, нетерпимість
або гнів, sich grün und blau ärgern – позеленіти від злості [6, с. 106], ФО з негативним
значенням, котра зображує застосування прямої передачі кольору при гніві та злості.
- знаходитися в нетверезому стані: blau sein wie ein Veichen – напитися як квач [7,
с. 67], Er ist total blau [7, с. 67], blau sein – знаходитися в нетверезому стані [7, с. 67], der
blaue Kreuz – блакитний хрест (організація, яка виникла для лікування алко та
наркозалежних) [7, с. 67], у наступних ФО колір blau (блакитний) позначає ступінь
алкогольного сп’яніння людини та її зовнішній вигляд, котрий має синюшний відтінок.
- страх: mit einem blauen Auge davonkommen - відбутися легким переляком [7, с. 67],
ФО на позначення страху, коли в людини через отриманий переляк з’являються витріщені
круглі очі.
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- фізичний стан, зовнішність: sich grün und blau ärgern – позеленіти від злості [6,
с. 106], blau frieren – посиніти від холоду (замерзнути) [7, с. 67], es wurde ihm grün und blau
vor den Augen – в очах потемніло [5, с. 106] передача внутрішнього чи зовнішнього стану з
використанням кольору blau.
Блакитний колір належить до провідних кольорів у колоративному сегменті
німецької мови. Завдяки проведеному аналізу тематичних груп з кольороназвою blau
можна дійти до висновку, що найбільша кількість ФО пов’язана з вираженням
негативних почуттів та емоцій людини. Фразеологізми з кольороназвою образно
висловлюють почуття та риси поведінки людини, відображають національно-культурну
своєрідність певного народу,відтворюють особливості мовної картини світу.
Таким чином, представлений аналіз доводить, що компоненти кольороназви в
німецьких фразеологізмах на позначення емоційного стану людини являють собою
важливий елемент їх семантики, зокрема соціально значущу їх частину, що уособлює
особистий та колективний досвід на основі спостереження за поведінкою людини в
момент її емоційного збудження, викликаного приємними або неприємними почуттями.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗООСЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Елен Сереброва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Вдовенко Т. О.
З давніх-давен, у порівнянні з іншими живими та неживими об’єктами,тварини
були найближчими до людини по формі існування. З усіх існуючих створінь на планеті
тільки тварини, як і люди, мають власні звички, свою неповторну натуру та особливу
поведінку. Включення знань про тваринний світ у систему образних засобів, які
характеризують людину, розширяють пізнання людиною самої себе через пошук
подібності з образами тварин. Зоосемізми [3, с.10] – це окремі слова та компоненти
фразеологізмів, які використовуються для позначення рис характеру людини та її
поведінки.
Проте, не дивлячись на віковий інтерес до цієї теми, дослідження даного напряму
почалися тільки в середині ХХ століття. Описування людини, використовуючи
порівняння з твариною, виникає на основі образного уявлення про ту чи іншу тварину, яке
найбільш виразно та невимушено відображає національну своєрідність мови та культури
через систему оцінювання образів – своєрідних ідеалів, характерних саме для цього
народу. Зоосемія надзвичайно поширена в розмовному та побутовому мовленні. Історія її
виникнення сягає в далеке минуле, в ті епохи коли анімізм був основним світоглядом.
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Саме в той період створюються неповторні образи, символи та їх узагальнення.
Зоосемічний фонд лексикону кожного з сучасних мов – це історичне багатство, прояв
зниклої форми мислення і світогляду.
Якщо порівнювати англійську мову з іншими, то можна помітити, що в ній дуже
поширена зоосемія. Англія завжди приділяла достатньо уваги тваринництву, особливо
полюванню і собаківництву. Англійська зоосемія дуже різноманітна, вона включає себе
велику кількість номінацій домашніх і диких тварин, особливо багатою різноманітністю
порід тварин різних видів.
До групи зоосемізмів входять слова, які складають тему «тваринний світ» в
широкому сенсі цього виразу, включаючи родовиті спільності, такі як номінації домашніх
і диких тварин, птахів, риб і комах. Загальновідомо, що значення слова – це складний
результат логіко-психологічних процесів і асоціацій. Однією з найвідоміших
представників цього напрямку є Ю. Л. Лясота. Вона стверджує, що у виділенні
родовидових спільнот ми спираємося не на лінгвістичних, а на логічних та психологічних
передумовах.
Н.В. Солнцева пропонує використовувати термін «зоонім» для прямого
найменування тварини, а «зооморфізм» – як метафорізованний зоонім, для
характеристики та оцінювання людини [4, с. 120]. Е. А. Кацитадзе поглиблює
термінологічне розмежування всередині зоонимів. Терміном «зоолексема» в її роботах
позначаються полісеманти, який служить прямим найменуванням тварини. Для всієї
різноманітності метафорізованних зоолексем вводиться термін «зоометафора», а для
антропоцентричної метафоризації – перенесення назви тваринного на людину – термін
«зооморфізм». Іншими словами зооморфізм використовується при перенесення назв
властивостей тварин (їх форм, повадок, поведінки) на подібні з ними якості характеру
людини [5, с. 10].
Л.А. Кіпріянова пропонує свій термін - «зоосемізм» - це родовидова тотожність, в
якій відчутний пріоритет переносного значення. Більшість зоонімічних одиниць в
прямому значенні спрямовані до сфери термінології. Саме цим обумовлена обмеженість їх
вживання в повсякденній мові; в переносному ж значенні, отримуючи заряд емоційності
та метафоричності, вони стають широко вживаними як в повсякденному спілкуванні
людей, так і в літературі, надаючи мові ідіоматичності [2, c. 4].
Явище зооморфізма – результат подібної інтерпретації навколишнього світу і
лінгвокреативного мислення – особливого механізму, що використовується для
вербалізації різних асоціативних зв'язків вже наявних в мові знаків. В цьому ракурсі
першочерговим завданням є виявлення зоонимів, що володіють активним
фраземоутворюючим потенціалом.
Образ тварини допомагає створити яскраву картину морально-етичних якостей
людини. Номінативні фразеологізми виступають назвами різних предметів, явищ, дій і
ознак. Фразеологічні одиниці з компонентом «тварина» в англійській мові представлені
дієслівними, субстантивними, ад'єктивними і адвербіальний структурними типами.
Основним компонентом дієслівних фразеологічних одиниць є та чи інша форма
дієслова. Дієслівні фразеологізми з компонентом «тварина» представлені різноманітними
структурними типами. Найбільш численна група дієслівних фразеологізмів з компонентом
«тварина» представлена структурою «дієслово + іменник в називному відмінку (зоонім)»:
play the fox — «хитрувати, вдавати, прикидатися» (дослiвно «грати лисицю») [3, с. 297];
see the elephant— «придбати життєвий досвід, пізнати життя, побачити світ» (досл.
«бачити слона») [3, с. 240]; show the lions— «показати пам'ятки» (дослiвно «показать
левів»). Леви, що містилися в Тауері, були однією з визначних пам'яток Лондона [3,
с. 464].
Цей структурний тип представлений ще одним підтипом, який виник в результаті
введення визначення в структуру фразеологізму «дієслово+ прикметник + іменник
(зоонім)», отриманий в результаті розширення одного з його компонентів: grease the fat
pig – «давати гроші і без того багатого чоловіка» (дослiвно «змащувати жиром жирну
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свиню») [3, с. 332]; beat (flog) a dead horse – «займатися марною справою, даремно
витрачати сили, даремно намагатись; прагнути оживити розмову або зниклий інтерес»
(дослiвно «бити (або стягувати) мертвого коня») [3, с. 397].
Наступний підтип даного структурного типу представлений конструкцією
«дієслово + іменник (зоонім) + прийменник + іменник»: know a hawk from a handsaw –
«розуміти, що до чого; вміти відрізнити зозулю від яструба» (дослiвно «відрізнити
яструба від ножівки»); beard the lion in his den – «безстрашно кинути виклик небезпечному
противникові» (дослiвно «напасти на лева в його власному лігві») [3, с. 364]; sell a pigin a
poke – «продавати кота в мішку» (дослiвно «продавати свиню в мішку») [3, с. 579].
Для компаративних дієслівних фразеологічних одиниць англійської мови
характерний структурний тип «дієслово + like (as) + іменник (зоонім)»: dance like an
elephant – «танцювати, як слон»; eat like a pig – «їсть, як свиня, є з жадібністю» [3, с. 579];
drink like a fish – «пити запоєм, пиячити (дослiвно «пити, як риба») [3, с. 281]; run like a
deer – «бігти, як очманілий, бігти стрімголов» (дослiвно «бігти, як олень») [3, с. 650]; sing
like a lark – «виспівувати весело, дзвінко, від щастя» (дослiвно «співати, як жайворонок»)
[3, с. 437].
Переважна більшість дієслівних фразеологізмів з компонентом «тварина»
використовується для опису зовнішності і внутрішніх якостей людини. Дієслова, що їх
вживають в цих фразеологічних одиницях, А. В. Кунін поділяє на 3 групи:
1) дієслова з негативною семантикою: hate «ненавидіти», lie «брехати», swear
«лаятися», pluck «обібрати», squeal «верещати»;
2) дієслова з позитивною семантикою: fit «відповідати, бути впору», geton «робити
успіхи, процвітати»;
3) дієслова з нейтральним значенням: drink «пити», eat «їсти», feel «відчувати», run
«бігти», sleep «спати», swim «плавати» та інші [3, с. 204].
Субстантивні фразеологізми з компонентом «тварина» є другими за поширеністю.
Компоненти, що входять до цих фразеологічних одиниць, залежать від провідного
компонента - іменника. Найбільш поширений структурний тип субстантивних
фразеологічних одиниць з компонентом «тварина» в англійській мові представлений
конструкцією «прикметник + іменник (зоонім)»: a poor fish – «бідолаха, невдаха,
недотепа, нікчемна людина» (дослівно «бідна риба») [3, с. 281]; an old bird – «стріляний
горобець» (дослівно «стара птиця») [3, с. 76], мова йде про досвідчену й обережну
людину; a gay dog – «гульвіса, розпусник» (дослівно «веселий собака») [3, с. 219]; a wild
cat – «ненадійна справа» (дослівно «дикий кіт») [3, с. 135]. Як видно, прикметник в даній
моделі займає препозітівну позицію і виступає як залежне слово. Обидва компоненти
семантично рівноправні. Ці фразеологічні одиниці дуже метафоричні й емоційні.
Серед субстантивних фразеологічних одиниць англійської мови зустрічаються такі
структури, як «іменник (зоон) + прийменник + іменник»: a snake in the grass – «змія
підколодна, таємний ворог» (дослівно «змія в траві») [3, с. 699]; а pig in a poke – «покупка,
зроблена не дивлячись; кіт в мішку» (дослівно «порося в мішку») [3, с. 579].
Адвербіальних фразеологічних одиниць з компонентом «тварина» в сучасній
англійській мові більше, ніж ад'єктивних, і вони представлені різноманітними
структурними типами. Більшість з них починаються союзом like, наприклад: like a duck in
a thunderstorm – «з розгубленим, жалюгідним, нещасним виглядом» (дослівно «як качка в
грозу») [3, с. 229]; like a bull at a gate – «шалено, несамовито, люто» (дослівно «як бик біля
воріт» [3, с. 113]; like a rat in a trap – «як щур в мишоловці» [3, с. 620]. Адвербіальні
фразеологічні одиниці характеризують поведінку людини або її стан, якщо казати про їх
синтаксичні функції, то вони збігаються з функціями прислівників.
Розглянуті приклади дозволяють зробити наступні висновки: клас англійських
дієслівних фразеологізмів з компонентом «тварина» є найчисельнішим. Більшість
дієслівних фразеологізмів характеризує людину, його зовнішній вигляд або внутрішні
якості. Якщо казати про субстантивні фразеологічні одиниці з компонентом «тварина» в
англійській мові - головною особливістю їх структури є наявність в ній великої кількості
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прийменникових сполучень. У досліджуваному матеріалі було більше фразеологічних
одиниць з негативною оцінкою, ніж з оцінкою позитивної. Отже, фразеологічні анімалізму
переконують в тому, що з їх допомогою мова відображає певний спосіб сприйняття і
розуміння світу. Висловлені ними значення, виражають якусь єдину систему сприйняття
світу, свого роду народну філософію.
1. Кацитадзе Э.А. Метафоризация зоонимов в немецком языке (на материале немецкой
литературы): автореф. дис. на получение канд. филол. наук: 08.05.14 «Германские языки» /
Э. А.Кацитадзе – Тбилиси, 1985. – 19 с.
2. Киприянова А.И. Функциональные особенности зооморфизмов (на материале
фразеологии и паремиологии русского, английского, французского и новогреческого языков) /
А.И. Киприянова. – Краснодар, 1999. – 23 с.
3. Кунін А. В. Англо-російський фразеологічний словник / А. В. Кунін. – М.: Рос. м., 1984. –
944 с.
4. Лясота Ю. Л. Английская зоосемия. Учебное пособие / Ю. Л. Лясота. – Владивосток :
Изд-во Дальневосточного ун-та. 1984. – 116 с.
5. Солнцева Н.В. Сопоставительный анализ зоонимов русского, французского и немецкого
языков в этносемантическом аспекте (на материале русской, французской и немецкой
литературы): дис. канд.филол. наук: 12.06.03/ Н. В.Солнцева – Омск, 2004. – 220 c.

ОСОБЛИВОСТІ СКОРОЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ
Антоніна Федотова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Вдовенко Т. О.
Англійська мова має сильну тенденцію до різного роду скорочень слів.
Актуальність даної теми обумовлена тим, що абревіація є однією з найбільш характерних
особливостей мови сучасної преси, об'єднуючи в собі основні принципи газетнопубліцистичного стилю: прагнення до стандарту і експресії. З одного боку, висока
частотність вживання скорочених варіантів слів і словосполучень в мові преси вказує на їх
приналежність до стандарту. З іншого боку, можна припустити, що ці одиниці не можуть
не містити в собі деякі оціночні і емоційні характеристики, і це свідчить про те, що в них
реалізується тенденція до експресії. Експресія – виразність мовних одиниць в тексті; сила
прояви описуваних автором емоцій, думок. Експресія досягається також шляхом
оказіональної або незвичайної розшифровки абревіатури, зближення абревіатури з
звичайним словом, скорочення власних назв, утворення похідних від скорочених
найменувань. Використання скорочень в якості засобу експресії також можна розглядати
як універсальну тенденцію функціонування скорочень. Таким чином, абревіатури,
прагнучи до набуття статусу стандартних лексичних одиниць, в деякій мірі змінюють
наше уявлення про стандарт, закріплюючи в ньому специфічні експресивні
характеристики [2, с. 10].
Газета покликана інформувати читачів з найбільш актуальних питань сучасності, а
також впливати на свідомість суспільства шляхом переконання і формувати певну
індивідуальну і громадську думку. Звертаючи увагу на діалектичне співіснування
організаційно-впливової і інформаційно-змістової функцій повідомлення, Н.І. Костомаров
зазначає, що газета, з одного боку, повинна дати читачеві мінімум чистої інформації,
конкретних фактів, з іншого – повинна впливати на нього емоційно, переконати читача в
чому-небудь, закликати його до певних вчинків: «Аналіз показує, що єдність газетного
мови створюється взаємодією і переплетенням двох конституючих орієнтацій: до
автоматизації мовних засобів і до їх експресивності. Найбільш характерним втіленням
цього в тексті можна вважати доцільно впорядковане і регулярне чергування
стандартизованих і експресивно навантажених конструкцій» [3, с. 69].
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Скорочені одиниці діляться на графічні та лексичні. Графічно скорочені одиниці
скорочуються тільки на письмі, а в усному мовленні відтворюються в повній формі.
Подібні скорочення не відносяться до словотворення, оскільки розглядаються як письмові
варіанти вихідних слів і словосполучень. При розподілі скорочень на лексичні та графічні
за основу приймається орфографічний критерій:
1) серед графічних скорочень існують одиниці з великими літерами: FR − France,
ES − Espagne, FI − Finlande, BE − Belgique, GВ − Grande Bretagne;
2) далеко не всі скорочення зі малими літерами слід відносити до графічних: net −
network, lops − loi de programmation et d'orientation sur la sécurité, y.e. − умовна одиниця −
лексичні скорочення;
3) наявність дефіса, косої лінії не завжди є показником графічного скорочення: CDROM, UDF-AD − adhérents directs de l'UDF, A-EF −Afrique-Equatoriale Française [1, с. 56].
Таким чином, орфографічний критерій є недостатнім для визначення типу
скороченої одиниці. В якості основного критерію повинен використовуватися спосіб
сприйняття / озвучування скорочення: якщо при прочитанні не чути повна форма,
скорочення є лексичним.
Результати аналізу фактичного матеріалу дозволили розділити лексичні
скорочення, їх вживають на сторінках сучасної англійської преси, на наступні основні
типи: ініціальні абревіатури, усічення і змішаний тип скорочення. Ініціальні скорочення,
що дозволяють дати скорочення найменувань багатокомпонентним словосполученням,
являють собою найчисельнішу групу. Наприклад: AFL-CIO American Federation of LaborCongress of Industrial Organization − Американське профспілковий об'єднання;
BW (bandwidth) − смуга пропускання, ширина смуги пропускання;
MSG, msg (message) ‒ повідомлення; передавати повідомлення;
IP (initial permutation) ‒ початкова перестановка;
(CA) Certificate Authority ‒ центр сертифікації;
(ACL) Access Control List ‒ список управління доступом;
The true cost of private MRI scans [6, с. 99].
Усічені одиниці отримали велике поширення в кінці XIX століття. Процес освіти
усічених одиниць триває і на сучасному етапі. Наприклад: signature = sig цифровий
підпис; user identifier (user id = userid = user ID) ідентифікатор користувача; ID card
(identification card) посвідчення особи; cryptography = crypto криптографія.
Американські газети рясніють також такими скороченнями, як Gov − Governor; D.
А. − District Attorney; Sen. − Senator; Rep. − Representative (член палати представників).
Результати аналізу фактичного матеріалу також показали, що абревіатурний спосіб
словотворення, властивий багатьом мовам, має загальні характерні риси і особливості в
плані
компонентного
складу.
Найбільшого
поширення набули
трьох- і
чотирьохкомпонентні абревіатури, що пояснюється омонімією двокомпонентних
скорочень, з одного боку, і тяжінням до двоскладових скорочень, з іншого англійська та
французька мови уникають створення багатокомпонентних скорочених одиниць шляхом
утворення ініціальних скорочень від багатокомпонентних словосполучень з
використанням початкових букв деяких компонентів словосполучення: CSD – Conference
on Confidence and Security Building in Europe. Поряд з широким використанням
малокомпонентних (3-4) скорочень спостерігається інша тенденція – поширення
двоскладових скорочень – акрониімів, які отримали «звичайнословову» оформленість.
Моделі скорочення слів і словосполучень виявили велику різноманітність, що говорить
про багатогранності самого явища скорочення. Серед моделей скорочення слова широке
поширення набула апокопа (скорочення слова зі збереженням його початкової частини). З
моделей скорочень словосполучення продуктивними є моделі з використанням
початкових букв повнозначних компонентів словосполучення; початкової літери кожного
повнозначного слова словосполучення і елементів початкового складу одного з його
компонентів; використання початкових складів всіх або окремих компонентів
словосполучення.
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У сучасній англійській пресі спостерігається збільшення числа запозичених
абревіатур, серед яких найчастіше зустрічаються найменування політичних партій,
громадських організацій; назви банків, економічних союзів, концернів; географічні назви;
найменування державних, регіональних органів влади; наукова, технічна, військова та ін.
термінологія; нормативні документи, мають міжнародне значення. Найчисленна група
включає скорочення назв партій, спілок, різного роду організацій і посад: AFL-CIO vows to
end rase bars (AFL-CIO − American Federation of Labor-Congress of Industrial Organization
– Американське профспілкове об'єднання); FBI at SACB hearing lets 6th stoolie out of coop
(FBI − Federal Bureau of Investigation; SACB − Subversive Activities Control Board −
Управління по контролю над підривною діяльністю); NOW (National Organization for
Women); START −Strategic Arms Reduction Talks − переговори про скорочення стратегічних
озброєнь [8, с. 78].
Одним великим джерелом англійських скорочень є газетні заголовки. Поширеність
скорочень в газетних заголовках, мабуть, пояснюється декількома причинами: економія
місця, бажання впливати на читача незвичайністю і експресивністю заголовка, бажання
зацікавити, а іноді заінтригувати читача. Цікаво, що дуже часто слово, вжите в заголовку в
скороченому варіанті, в тексті дається в повному вигляді.
В окремих випадках автори вважають за необхідне розшифровувати вживаються
ними скорочення, наприклад: «an echo of President Nixon's 1954 election phrase «consymp»
(Communist sympathiser)». Однак бувають випадки, коли найбільш поширені скорочення,
до яких читач американських і англійських газет давно звик, що не роз'яснюються навіть в
наступних за заголовком текстах.
Для англійських газет, не менше, ніж для американських, також характерне широке
вживання скорочених назв різних організації і посад: Cold comfort in chemicals ICI warning
(ICI − компанія Imperial Chemical Industries); AEU leaders under fire (AEU − Amalgamated
Engineering Union); Executive of ETU expels the absent 4 (ETU − Electrical Trades Union) [7,
с. 28].
Ще одна група скорочень, що найчастіше зустрічаються в розглянутому нами
жанрі англійських і американських ЗМІ, − це скорочення прізвищ або фамільярні
прізвиська відомих політичних або громадських діячів. Подібного роду скорочення
значно ускладнюють розуміння і за рідкісними винятками майже не реєструються
словниками: (FDR − Franklin Dеlano Roosevelt; GBJ − George Bush junior; RLS − Robert
Louis Stevenson). Ось деякі типові в цьому відношенні заголовки: DEF lends JFK a helping
hand (DF − Diefenbaker, JFK − John F. Kerry); Rocky and the Cuban crisis (Rocky − Nelson
Rockefeller); Mac's popularity slumps (Mac − Macmillan); GEO to 'astonish the world '(GEO
−George); Old Fox says he'll go, but will he? (Old Fox − Adenauer); «Red Dean» bids farewell
(Red Dean − Hewlett Johnson) [5, с. 30].
Таким чином, абревіація не є випадковим явищем, вона не є якоюсь «псуванням
мови», а являє собою об'єктивний і закономірний процес, обумовлений змінами в
потребах спілкування в зв'язку з розвитком суспільства і внутрішніми закономірностями
розвитку мови. виникнення і становлення абревіації − як словотвірного способу − це лише
один з елементів тієї системної сукупності перетворень, яких зазнає англійську мову на
сучасній стадії свого розвитку. Абревіатури є невід'ємною частиною сучасної мови преси.
Слід визнати, що подібне збільшення числа скорочених одиниць, що вживаються на
сторінках сучасної преси, підтверджує основний принцип періодики − «чергування
стандарту та експресії».
1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Г.Б. Антрушина − М.: Дрофа, 2007. −
56 с.
2. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия / В.В. Борисов − М.: Воениздат, 1972. − 10 с.
3. Костомаров Н.И. Современник / Н.И. Костомаров − М.: Глосса-Пресс, 1964. – 69 с.
4. Романовская Н.В. Эмоционально-оценочная лексика в английском газетном тексте /
Н.В. Романовская. – М., 1990. – 58 с.
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5. Longman essential activator – Pearson ESL, 1997. – 997 p.
6. Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation / H. Marchand.
− Wiesbaden, 1960. – 404 p.
7. Singer P. Abbreviations in Mass-media / P. Singer. − New York: Penguin Group, 2003. – 323 p.

ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА ТЕКСТУ ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Юлія Шевченко
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.
Сучасна наука на сьогоднішній день не дає вичерпного визначення тексту. Це
пов'язано з тим, що дане поняття досить маштабне і може розглядатися з точки зору
різних дисциплін. Як зазначає доктор філолгічних наук Н. С. Валгіна, «теорія тексту
склалася як наукова дисципліна у другій половині XX ст. на перетині ряду наук інформатики, психології, лінгвістики, риторики, прагматики, семіотики, герменевтики,
книгознавства, соціології ... його можна розглядати з точки зору закладеної в ньому
інформації (текст - це, перш за все, інформаційна єдність); з точки зору психології його
створення, як творчий акт автора, викликаний певною метою (текст - це продукт
мовномисленнєвої діяльності суб'єкта); текст можна розглядати з позицій прагматичних
(текст - це матеріал для сприйняття, інтерпретації); та нарешті, текст можна
охарактеризувати з боку його структури, мовної організації, його стилістики (зараз
з'являється все більше робіт такого плану, наприклад, стилістика тексту, синтаксис тексту,
граматика тексту, ширше - лінгвістика тексту)» [2, c. 9].
«Текст – первісна даність (реальність) і вихідна точка кожної гуманітарної
дисципліни» [1], котра, розглядає його як знакове, творче ціле, втілення складної і
багатопланової системи відносин. Лінгвістика розуміє текст як складний мовний знак,
результат мовно творчого процесу, структурні і семантичні параметри якого вміщують
його у чіткі рамки: завершеності, когерентності, письмової чи усної об’єктивації,
відповідних маркерів цілісності та дискретності (заголовків, понадфразових єдностей
тощо), лексичної, граматичної, логічною, стилістичної, смислової зв’язності,
композиційної завершеності, комунікативної та прагматичної спрямованості; розглядає
текст як основну комунікативну одиницю, спосіб зберігання і передачі інформації, форму
існування культури, продукт певної історичної епохи. Існуюче в лінгвістичній думці
розмаїття підходів до визначення тексту свідчить про складність тексту як об’єкта
наукового пізнання [16, c. 1].
Текст реалізує структуровано представлену діяльність, а структура діяльності
передбачає суб'єкт і об'єкт, сам процес, мету, засоби і результат. Ці компоненти структури
діяльності відображаються в різних показниках тексту - змістово-структурних,
функціональних, комунікативних.
Текст має свою мікро- і макросемантику, мікро- і макроструктуру. Семантика
тексту обумовлена комунікативним завданням передачі інформації; структура тексту
визначається особливостями внутрішньої організації одиниць тексту і закономірностями
взаємозв'язку цих одиниць в рамках тексту як цілісного повідомлення [15, c. 36].
Професор С. І. Ожегов у своєму тлумачному словнику приводить таке визначення
«тексту»: «1. Будь-яка записана мова (літературний твір, твір, документ, а також частина,
уривок з них) ... 2. внутрішньо організована послідовність відрізків письмового твору
записаної чи усної мови, відносно закінченої за своїм змістом і будовою ... 3. основна
частина друкованого набору (без ілюстрацій, креслень, таблиць)...» [14, c. 646].
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Як бачимо, визначення мають значні розбіжності. Щоб найбільш чітко мати уяву,
що таке текст і чому виникають подібні розбіжності, необхідно простежити етапи
розвитку даної дисципліни, яка має назву «лінгвістика тексту».
Отже, мета нашого дослідження більш детально розглянути стадії прогресу
лінгвістики тексту та дослідити визначення цього феномену з точок зору різних фахівців.
Радянський гернаніст О. І. Москальська писала: «Становлення лінгвістики тексту
як особливої наукової дисципліни відноситься, в основному, до трьох останніх десятиліть
і ще далеко не може вважатися завершеним» [12, c. 4].
На першому етапі розвитку цієї науки – 40-50-і рр. – поняття «текст» розглядалося
в рамках теорії синтаксису як вчення про складне синтаксичне ціле. Іншими словами,
розвивається ідея виходу «за межі речення». Німецький лінгвіст Карл Боост зазначив:
«Нитки, простягнуті від одного речення до іншого настільки численні ..., що можна
говорити ... про сплетіння речень в єдину мережу, так що кожне окреме речення як би
нерозривно пов'язане з іншими» [12, с. 5].
Другий етап можна позначити перетином 60-70-х рр., коли лінгвістику тексту
визнають як самостійну дисципліну. У цей період текст визначається, як «основна
одиниця мови», «частина знакової системи мови »[12, с. 9]. Відповідно до цього доречно
навести наступне визначення: «текст – це одиниця мови, елемент комунікативної системи,
де одиниці мови служать засобом його реалізації, а зміст задається інтелектом» [13, c. 10].
70-80-і роки відкривають новий етап розвитку, коли дослідники вивчають текст як
єдине ціле. «До початку 70-х рр. був сформульований принцип когерентності тексту,
докладно описані явища лексичної і граматичної когезії, виявлені основні схеми темарематичного руху в тексті, вироблені основні принципи делімітації текстових єдностей»
[12, с. 11]. Тобто спостерігаються перші спроби зафіксувати стійкі ознаки будь-якого
тексту.
Кожен науковець дає своє трактування вищезазначеного поняття, яке в першу
чергу залежить від того, яке місце в системі мови, на думку даного дослідника, займає
текст. Однак «при всьому різноманітті визначень текст має стійкий загальний набір
певних ознак» [10, c. 144].
Доктор філологічних наук Валерія Андріївна Кухаренко вважає, що «текст - це
упорядкована система, в якій все взаємопов'язано і взаємозумовлено... Комунікативна
одиниця вищого ієрархічного рівня, що дозволяє вписати його в загальну схему мовної
структури» [8, c. 93].
У мовознавця Т. А. Єщенко це «усне, письмове чи надруковане структурно і
концептуально організоване словесне ціле, яке є посередником і в той же час кінцевою
реалізацією комунікації, феноменом використання мови» [6, c. 34].
Професор В. А. Лукін пише : «Текст – це повідомлення, існуюче у вигляді такої
послідовності знаків, яка володіє формальною зв'язністю, змістовної цілісністю і виникає
на основі їх взаємодії формально-семантичною структурою» [9, с. 5].
Найбільш повне визначення наводить фахівець в області стилістики мови і
лінгвістики тексту І. Р. Гальперін у праці «Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження»:
«Текст – це твір мовотворчого процесу, який володіє завершеністю, об’єктивований у
вигляді письмового документа, витвір, що складається з назви і ряду особливих одиниць,
об'єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку,
що має певну цілеспрямованість і прагматичну установку» [4, c. 18].
У вітчизняній традиції художній текст розглядається як естетична єдність, що
складається з багатьох елементів, кожен з яких характеризується важливістю і
значимістю. У взаємодії елементів художнього тексту народжується художня реальність.
Художній текст будучи єдиним цілим, одночасно є і багато структурним утворенням, яке
являє собою не просту лінійну послідовність елементів, а також включає в себе інші
структури, які об’єднуються в єдине ціле нелінійно (тобто вплітаючись одна в одну
хаотично) [3]. Окремі з них взагалі приховані від погляду читача при поверхневому
спостереженні. Ці приховані структури виявляються тільки при опосередкуванні аналізу
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та інтерпретації тексту, коли здійснюється перехід від його лінійного простору до
нелінійного.
А отже, крім повідомлення, вираженого безпосередньо вербальними способами,
художній текст містить щось, що знаходиться поза цими рамками, певний смисловий
«доважок», який часом за рівнем своєї релевантності переважує експліцитну інформацію.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики тексту багато філологів-лінгвістів
віддають перевагу дослідженню текста з синергітичної позиції. Синергітичні дослідження
дискурсу зближуються поняттям дискурсу як середовища, де встановлюються режими і
порядки системи тексту. Загальним є зусилля подолати вивчення художнього тексту поза
середовищем, дія якого багатогранна. Звернення до художнього дискурсу з його безліччю
художніх текстів є необхідним для подолання фрагментарності при вивченні
лінгвотипологічних властивостей художнього тексту. Девіантність не виникає на
порожньому місці і не осмислюється як такова поза середовищем художнього дискурсу.
Лінгвосинергетика в найзагальнішому сенсі являє собою «трансдисциплінарну
мережеву структуру науки, де лінгвістичне знання, варійоване в залежності від обраної
наукової перспективи, і інше релевантне знання об'єднуються на основі еволюційносинергетичних принципів» [11, c. 12].
Конструюючи синегргітичну модель текстотворення, професор І.Ю. Моїсеєва
визначає текст як «самоорганізуючу, самоналаштовану систему, що володіє
властивостями емерджентності (оволодіння властивостями тільки в якості об'єднання
елементів у цілостну систему)» [11, c. 10]. Синегргетичному моделюванню, на думку І.
Моїсеєвої, підлягають комбінаторні можливості текстових структур, сценарії
текстотворення, варіантні можливості текстових структур, позиційна детермінація
процесу самоорганізації системних / асистемних структур в процесі текстотворення. І.
Моїсеєва вводить поняття дериваційної здатності як властивості
відтворення і
тиражування мовних структур в параметрах протяжності у внутрішньо текстовому
просторі – часу, відтворення і тиражування, самовиробництва і самотиражування [11,
c. 28].
Визначаючи лінгвосинергетику як «аналіз і моделювання структурних елементів
мовної системи як саморозвиваючийся (тобто той, що саморуйнується і
самовідновлюється) феномен» [7, с. 46], можна виділити центральне поняття лінгвістичної
синергетики – самоорганізацію.
На думку Т.І.Домброван, аплікативний потенціал синергетики в лінгвістиці
величезний. У своїх роботах вона виділяє два магістральних напрямка в лінгвосинергетиці
в залежності від об'єкта дослідження, а саме:
1) синергетика мови і мовної діяльності
2) синергетика мови [5].
До першої групи, яка нас цікавить, належить синергетика дискурсу, яка розвинулася в
працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів в останнє десятиліття.
Синергетичний підхід до дослідження дискурсу базується на розумінні дискурсу як
складної системи, що саморозвивається, характерними ознаками якої є системність,
здатність до самоорганізації, гомеостатичність, нелінійність, незамкнутість, нестійкість,
емерджентність, інтердискурсивність, симетричність / асиметричність. Дані ознаки
отримали назву «синергетичні категорії дискурсу». Саме вони актуалізують
смислопорoджуючу енергію дискурсу. Основна увага спрямована на розвиток концепції
системності як базової властивості дискурсу. Розвиток системи дискурсу відбувається в
смисловому просторі, а «живою тканиною» є смислові енергопотоки [17, с. 72]
Отже, можна стверджувати, що текст – це комунікативна одиниця, основними
властивостями та ознаками якої є :
1) завершеність, смислова закінченість, яка проявляється в повному (з точки зору
автора) розкритті задуму і в можливості автономного сприйняття і розуміння
тексту;
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2) зв’язність, що виявляється, по-перше, в розташуванні пропозицій в такій
послідовності, яка відображає логіку розвитку думки (смислова зв’язність); подруге, в певній структурної організованості, яка оформляється за допомогою
лексичних і граматичних засобів мови;
3) стильова єдність, яке полягає в тому, що текст завжди оформляється
стилістично: як розмовний, офіційно-діловий, науковий, публіцистичний або
художній стиль.
4) цілісність, яка проявляється в зв’язності, завершеності і стильовій єдності.
Дослідження тексту постійно розвиваються та йдуть в ногу з науковим мисленням і
логікою.
1. Бахтін М. М. Питання літератури та естетики / [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://albooking.net/book_79.html
2. Валгіна Н. С. Теорія тексту: Уч. посібник / Н. С. Валгіна. – М .: Логос, 2004. – 279 с.
3. Виноградов В. С. Фонові знання і імпліцитна інформація / В. С. Виноградов /
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.linguistic.ru/articles.
4. Гальперін І. Р. Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження / І. Р. Гальперін. – М .: Ком
Книга, 2007. – 144 с.
5. Домброван Т. І. Що дає синергетика науці про мову? / Т. І. Домброван. – [Електронний
ресурс] – Режим доступу: www.ff.unipo.sk/jak / 12_2012 / dombrovan.
6. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту / Т. А. Єщенко. – К.: Академія, 2009. – 264 с.
7. Князєва О. М. Підстави синергетики: Людина, конструює себе і своє майбутнє /
О. М. Князєва, С. П. Курдюмов.– М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2011. – 46 с.
8. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Одеса: Латстар, 2002. – 292 с.
9. Лукін В. А. Художній текст: Основи лінгвістичної теорії і елементи аналізу / В. А. Лукін.
– М.: Вісь-89, 1999. – 191 с.
10. Маслова В. А. Когнітивна лінгвістика: Навчальний посібник / В. А. Маслова. – Мінськ:
Тетра Системс, 2004. – 256 с.
11. Моїсеєва І. Ю. Синергетична модель текстотворення: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук. /
І. Ю. Мойсеєва – Челябінськ, 2007. – 38 с.
12. Москальська О. І. Граматика тексту / О. І. Москальська. – М .: Вища школа, 1981. –
183 с.
13. Новіков А. І. Лінгвістичні та екстралінгвістичні елементи семантики тексту / А. І.
Новіков, Н. А. Слюсарева, Н. Н. Грошина // Аспекти загальної та приватної лінгвістичної теорії
тексту. – М .: Наука, 1982. – С. 10-22.
14. Ожегов С. І. Словник російської мови: Ок. 53 000 слів / Під заг. ред. проф. Л. І.
Скворцова. – 24-е вид., Випр .. – М .: Харвест, АСТ, Світ і Освіта, 2013. – 1360 с.
15. Пашук Н. С. Психологія мови. / Н. С. Пашук. – Мн., Вид-во МІУ, 2010
16. Романишин Н. Співвідношення понять текст, твір и дискурс у сучасній лінгвістіці /
Н. Романишин, В. Голтвян // Людина. Комп’ютер. Комунікація: збірник наукових праць /
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та
інформаційних технологій, Кафедра прикладної лінгвістики. – Львів: Видавництво Львівської
Політехніки, 2015. – С. 105-112.
17. Словікова Е. Л. Синергетичні категорії дискурсу (на матеріалі рекламного дискурсу) /
Е. Л. Словікова, М. Н. Єльцова // Вісник Пермського університету. – Перм, 2012. – Вип. 2 (18). –
С. 67-73.

ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ-ПАРАЗИТІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Наталья Янцос
студентка IV курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.
На сьогоднішній день англійська мова не є лише міжнародною мовою бізнесу,
економіки, політики, науки та інших сфер, де дотримуються формального стилю
англійської мови. Англійською мовою розмовляють також в неформальному спілкуванні.
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Якщо формальний стиль спілкування вимагає від нас дотримання конкретних правил
залежно від змісту та контексту, то неформальний стиль спілкування не ставить чітких
рамок що до форми висловлювання своєї думки, або ж до використання лексики в одному
чи іншому контексті. Тобто співбесідники вільні у висловлюванні своїх думок.
Аналіз усного спілкування дозволив лінгвістам виділити особливу групу слів, які
дуже часто використовуються співрозмовниками в неформальній обстановці на не
підсвідомому рівні. Данні слова називають «слова-паразити». Їх можна зустріти під
назвами : «нав’язливі» слова, слова-пустушки, зайві слова, слова-бур’яни, що стосується
англійської мови то, вони носять назву «filler words», «time-fillers» або «fillers», також
часто зустрічаються «crutch words» або «crutches». Взагалі, такі слова використовуються
для того, щоб заповнити незручну паузу в діалозі. Л. В. Щерба називав подібні слова
«пакувальним матеріалом» – люди як би вставляють їх між значущими словами, щоб не
дати їм розбитися одна об одну [1, с.74-75].
Як і в інших мовах, слова-паразити англійської мови виникли у середовищі
корінних носіїв мови, тобто там, де англійська мова є спосіб для щоденного спілкування.
Актуальність даної теми полягає в тому, щоб познайомити українську аудиторію з
основними словами-паразитами, які використовуються носіями англійської мови та інші
учасники неформального спілкуванні у діалогах. Для того щоб розрізнити слова-паразити
у мовному потоці, у даних тезах запропоновані найчастіше використовувані слова філери.
Всесвітня онлайн-платформа вивчення англійської мови «Skyeng» на початку 2018го року провела дослідження, яке базувалося на аналізі усного спілкування видатних
людей. В ході дослідження вони сфокусували свою увагу на те які слова-паразити
використовуються під час інтерн’ю. Матеріалом для дослідження служили інтерн’ю таких
знаменитих людей як Емми Уотсон, Кім Кардашян, Аріани Грант, Бенедикта
Камбербетча, Сета Рогана та інших знаменитостей на таких токшоу як «Пізнє шоу зі
Стівеном Кольбером» та «Шоу Еллен Дедженерес» [2, с. 23-29].
Результати дослідження показали, що носії англійської мови не стежать за тим, як
часто вони використовують слова-паразити, навіть якщо це публічний виступ. Яскравим
прикладом цього служить відповідь Сета Рогана в програмі «Пізнє шоу зі Стівеном
Кольбером», в якій актор використовує слово «like» п’ять разів : «Like, honestly, like, the
role was for, like, a Canadian man in his mid-30’s. And I read the script and I was like,
«Perfect». And then my wife was just like, «So, I’m starting auditions next week». And then she
would just kept showing me these auditions of all these guys.»
Як результат дослідження онлайн-платформа вивчення англійської мови «Skyeng»
зробила статистику, яку оформила у наступній діаграмі. (див. діаграма № 1)
Діаграма № 1
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Ми можемо побачити, що найпопулярнішим словом-паразитом серед корінних
носіїв англійської мови є слово «like», а також частіше за інших філерів можна зустріти
«you know», «I see», та «let me think»[3, с. 45-55].
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На базі дослідження онлай-платформи вивчення англійської мови «Skyeng» нами
також було проведено дослідження, результати якого дали змогу побачити які словапаразити використовують студенти Ізмаїльського державного гуманітарного університету,
для яких англійська мова не є рідною, у спілкуванні з іноземцями.
Студентам ІДГУ було запропоновано взяти участь в опитуванні. Вони мали
підкреслити із запропонованого їм списку ті слова-філери, які вони частіше за все
використовують у спілкуванні англійською мовою, або ж написати, якщо слово не було в
зафіксовано у списку. Серед філерів які були запропоновані у списку були : «like», «I
see», «you know», «so», «let me think», «I guess», «kind of», «literally», «I can’t even», «all
right», «well», «stuff like this», «basically», «actually».
Результати проведеного нами дослідження показали, що статистика найчастіших
використовуваних слів-паразитів серед носіїв англійської мови суттєво відрізняється від
найпопулярніших філерів, які використовують студенти Ізмаїльського державного
гуманітарного університету. Результати дослідження дали смогу зробити наступну
діаграму (див. діаграма № 2).
Діаграма № 2

Отже, що перше місце у рейтингу займає не слово «like», як серед носіїв
англійської мови, а слово «so». Студенти надають перевагу цьому слову-паразиту, тому
що під час вимови цього слова, вони розтягують букву «о», і в них є декілька зайвих
секунд щоб оформити в думці своє речення правильно та висловити його. Як і в рейтингу,
який був розроблений онлайн-платформою «Skyeng», друге місце посідає філер «you
know». Учасники опитування використовують часто філер «you know», так як український
аналог цього слова-паразита є «ти знаєш». Цей філер широко розповсюджений в
спілкуванні українською мовою, тому воно лише перекладається англійською та
використовується у діалозі. Улюблене слово-паразит серед американців та англійців
«like», у списку зроблений нами має третє місце, тому що студенти Ізмаїльського
державного гуманітарного університету використовують kсово «like», не як словопаразит, в значені «нібито», а як дієслово, що моє значення «подобається»
Не всі слова-паразити, які використовують студенти університету були зафіксовані
у списку, тому вони мали змогу їх написати, серед таких слів було зазначено : «I think»,
«because», «in this way», «OK», «good», «of course», «smile», «easy», «but».
Результати нашого дослідження довели, що студенти у спілкуванні англійською
мовою, також використовують слова-філери. Рейтинг найчастіших вживаних слівпаразитів серед студентів відрізняється від рейтингу зробленого онлай-платформою
вивчення англійської мови «Skyeng». Порівнюючи результати обох досліджень, треба
сказати, що американці та британці, частіше використовують слова-філери у спілкуванні
ніж студенти. Цей фактор обумовлений тим, що носії мови не звертають увагу на потік
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слів у реченні, в той час коли студенти, для яких англійська мова не є рідною, слідкують
за правильністю послідовності слів у реченні та за іншими факторами.
Цікавий експеримент провели у 2010 році. Жителям США дали вибрати з
невеличкого списку слів-паразитів такі, які їх насправді дратують. Всього в антирейтинг
потрапили п’ять слів і виразів.
Перше місце в цьому списку зайняло прислівник «неважливо» («Whatever») –
проти цього слова виступили 39% учасників опитування. На другому місці опинилося
слово «типу» («Like»), яке назвали найбільш дратівливим 28% жителів США. Третя
позиція, яка набрала 15% голосів респондентів, дісталася висловом «розумієш, про що я» (
«You know what I mean»). Антирейтинг замикають фраза «чесно кажучи» ( «To tell you the
truth») з 10% і вираз «насправді» ( «Actually»), яка отримала 5% голосів. [6]
Отже, слова-філери використовують в усному спілкуванні, в загалом в
неформальній обстановці. Серед носіїв англійської мови, кожне слово може стати
філером, якщо його використовувати після кожного речення, або ж декілька разів в
одному реченні, як наприклад це роблять знамениті люди навіть у своїх публічних
виступах, яскравим прикладом цього є Емма Уотсон. Самі слова-паразити не несуть
собою ніякий негативний підтекст, якщо правильно їх використовувати. Але якщо їдеться
мова про формальне спілкування, то не треба вживати ці слова в кожному реченні, тому
що створюється враження що співрозмовник не має достатніх знать з поставленого
питання. Все ж таки, повністю позбутися слів паразитів у нашому спілкуванні неможливо,
але можна скоротити кількість вживання того чи іншого слова-паразита.
1. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – Ленинград:
Наука, 1974. – 75 с.
2. Erard, M 2008. ’Um...: Slips, Stumbles and Verbal Blunders What They Mean’. – pp. 23-29.
3. Bessant, J 2015. ’Filler-words in Modern English’, pp. 45-55.
4. Swithen, M ’Fillers. What is it? / Mike Swithen // English for you. – 2018. – № 4. – p.12-15.
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6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/30/
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
ШОТЛАНДСЬКИЙ ТА УЕЛЬСКИЙ ДІАЛЕКТИ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНІ
РІЗНОВИДИ БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Емілія Колесниченко
студентка IV курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльский державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Сорока Т.В.
Функціонуючи на протязі декількох століть в умовах іншої, у порівнянні з
вихідною, культурної та природно – географічного середовища, на територіях Північної
Америки, Австралії, Південної Африки тощо англійська мова поступово розчленувалася
на ряд особливих національних варіантів. Цей факт отримав вже досить повне
висвітлення в лінгвістичній літературі, явища регіональної варіативності мови знайшли
своє пояснення в спеціальній теорії. Коли ми розглядаємо співвідношення зазначених
мовних варіантів багато досліджень виходять ніби британський варіант мови є цілком
гомогенним та монолітним. Навіть ті фахівці, які вивчають функціювання англійської
мови у Великій Британії, схильні перебільшувати, що мова є однорідною та
монофункціональною. Іноді беруться до уваги деякі відхилення від загальної лексики –
граматичної системи мови, які вважаються другорядним, та схильні до усунення.
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Тим часом, чим глибше ми пізнаємо закономірності функціонування і розвитку
мови, тим більше зміцнюємося в думці, що варіювання мовної системи, її засобів і
відносин в процесах її взаємодії з середовищем - це її повсякденне й органічний стан.
Навіть в справді одномовній країні (а такі зустрічаються досить рідко) комунікативна
ситуація буває досить складною, в ній беруть участь різні різновиди цієї мови. Тим більше
це відноситься до Великобританії. Ярцева В. Н. пише що, англійська мова не однообразна
і, ймовірно, ніколи такою не була. Територіальна, соціальна, професійна, жанрово стилістична диференціація характерні для будь-якої мови [1].
Коли говорять про офіційну (або державну) мову, зазвичай мають на увазі лише
один різновид мови - так звана стандартна (літературна) мова. Цей різновид визначають
як «мова, якою розмовляють освічені особи. В неї, як правило, відсутні які б то не було
діалектні, локальні або субстандартні явища.
Всі ті різновиди англійської мови, котрі не мали ознаки стандарту, в закордонній
лінгвістиці заведено відносити до так званої «вульгарної» або «безграмотної» мови.
«Безграмотною» цю мову також можна назвати далеко не у всіх випадках. Субстандартні
форми мови широко споживані та освіченими носіями, в залежності від середовища
спілкування і співрозмовників. Лінгвісти поділяють нестандартні мовні різновиди на
територіальні й соціальні діалекти.
Територіальні діалекти англійської мови Великобританії зазвичай ділять на чотири
основні групи. північну, західну – центральну, східно-центральну, південну. В англійській
мові, виявляються численні прояви варіативності, зумовленої її контактами з іншими
мовами. «Мовні системи не тільки співіснують, (підкреслює М. М. Маковський, але і
взаємодіють, взаємопроникають один в одного, нашаровуються один на одного». Отже, в
такому обʼєднанні мов, яке обслуговує комунікативну діяльність держави, обовʼязково
існують різноманітні взаємозвʼязки.) Мовна ситуація «сама є складною, системою –
зазначила В. А. Аврорина, яка складається з компонентів, що лежать в різних площинах,
але скріплених між собою причино - наслідковими взаємозвʼязками.
Однією з перших іншомовних країн, на яку поширилася експансія Англії, був
кельтський Уельс, Англо-норманські королі підкорили його ще в XIII столітті:
Поглинання цього західного сусіда Англією тривало кілька століть, поки 1536 обидві
країни були об'єднані.Політика викорінення місцевої валлійської мови й культури і заміна
їх мовою і культурою Англії проводилася англійськими королями неухильно і нещадно з
самого початку колонізації. В результаті кількість жителів Уельсу, що зберегли свою
етнічну мову, в 1981 році скоротилося до 18,9%. Попри відчайдушні зусилля валлійських
культурно - освітніх товариств, спрямовані на збереження своєї мови як засобу вираження
культури етносу, на введення двомовних шкіл, проголошене законом рівноправність обох
мов і тощо. Природний процес зменшення мовного колективу триває. В даний час в
мовному відношенні Уельс де шукає на три нерівних зони: валлійсько-мовну (найменшу),
змішану й англомовну. Валлійська мова зберігається в тих місцевостях, де переважає
сільське населення і населення, яке працює на дрібних підприємствах. Перемагаючи
валлійську мову в цьому нерівному змаганні, англійська набуває на території Уельсу
помітні відхилення від британського варіанту. На півдні Уельсу використовний
населенням англійську мова майже вільна від впливу кельтського субстрату. Деякі
лінгвісти вважають, що тут вже досягнута кінцева стадія зміни первинної мови
вторинним, в той час як на півночі англійська мова населення знаходиться в значній мірі в
перехідному стані, де рясно змішані елементи обидвих мов.
Відмінними рисами південної англійської мови Уельсу (Welsh English) є:
у фонетиці: монофтонгізація дифтонгів ei> e: (late, sail) ǝu> õ (both, so), ԑə>
ԑ: і ін.;
скорочення довгих голосних а:> а (bath, pass, branch) розширення голосних əe> a
(cat), e> a, o (above, collect), i, ə> ԑ (helpless, ticket, village); наявність додаткових фонем,
наприклад [x] та ін,
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в граматиці: перехід багатьох сильних дієслів в слабкі (bringed, catched, see - d,
drawed) уніфікація зворотних займенників 3 особи однини. і множини. займенника
перших двох осіб: his self, their selves; ототожнення форми причастя II з формою
пріоритету: It was all ate. The window was broke. Not a word was spoke. В англійській мові
Уельсу дієслова have і do втрачають в 3 особі однини закінчення – s: He do to a chapel;
Theyʼre coming to film what have been done. причастя I отримує префікс а – так само тоді,
коли в складі аналітичної форми часу
Continuous: Iʼm a – going. What are you a – doing? Часи Continuous взагалі схильні
тут витісняти часи Indefinite; дієслово be в майбутньому часі елліптуется, зберігається
тільки допоміжне дієслово will в значенні will be He will in minute.
У лексиці англійської мови Уельсу відзначається дуже мало валліцізмів. Це
головним чином назви місцевих свят та фестивалів, кулінарних виробів, емоційні слова та
ін. Поширені випадки зміщення англійського слова: Heʼs got a delight (interest) in football.
He was off (-angry). Heʼs lost (mis- sed) the bus. A rise (raise) in wages [2].
У Шотландії місцева мова ще більше витіснена англійською, ніж валлійський в
Уельсі. Мова скотс розповсюджена на півдні та східної частини Шотландії, її положення
в мовної ситуації дуже нестійке. До числа найважливіших особливостей мови скотс
належать наступні: у фонетиці – відсутність аспірації початкових глухих проривних,
оглушення дзвінких у кінці слова, перевагу «темного» l, вібруючий або одноударний,
великий велярний [х], вимова початкового wh - як f, відпадання після задніх голосних в
словах типу all, full і ін.
Граматиці – нерегулярні форми множини іменників (een «eyes», shun «shoes», «kye
cows»): форми множини вказівних займенників this – thir, that – thae; дві форми
числівника «один» -атрібутівні [ае] / yae (man) і абсолютна (that) ane, yin, een, wan; дві
форми заперечення --na, -nae (-nу) і окрема по (nae), вживання особового займенника he
(рідше.she) "стосовно неістот: He (the tub) was filled with water. He (the weather) was blaain
half a gale. Дієслова shall, may, ought в скотс майже не вживаються. Сьогодні освічені
шотландці розмовляють видом шотландського варіанту стандартної англійської, яка
граматично і лексично практично не відрізняється від загальновживаної англійської, хоча
має помітний шотландський акцент. На відміну від шотландського стандарту,
нестандартні діалекти помітно позначені впливом шотландської мови і значно
відрізняються від інших варіантів англійської. Тому студентам, які вивчають орфоепічну
норму англійської мови, цей діалект буде досить складно зрозуміти [3].
Характерними особливостями цього діалекту є: а) у голосних звуках збереження
після вокального /r/, оскільки шотландська англійська є ротичною мовою; зникнення
звуків /ıə/, /ɜ:/, /ɛə/, /ʋɜ/, наприклад, beer /bır /, bird /bırd /, moor /mʋr/; довжина звуку не є
визначальною для шотландських голосних; не існує відмінності між звуками /æ/ – /ɑ:/,
наприклад hat /hɑ:t/ – dance /dɑ:ns/; в нестантартних діалектах замість дифтонга /aʋ/
зʼявляється звук /u:/, наприклад house /hu:s/, замість дифтонга /ɜʋ/ зʼявляється звук /ɔ/,
порівняймо not /nɔt/ i note /nɔt/;
б) у приголосних звуках – початкові приголосні /p, t, k/ вимовляються без придиху;
звук /l/ твердий (темний) у всіх позиціях; закінчення «-ing» вимовляється /ın/; /r/ як /ʃr/ –
through /ʃru:/ [4].
Отже, територіальний діалект це різновид мови, який значно впливає на її
подальший розвиток. Англійська мова Великобританії лише умовно вважається єдиною
мовною системою. Насправді вона представлена системою різновидів усної та письмової
форми мови, включно з її регіональними різновидами таких як Уельс та Шотландія. Існує
багато видів англійських діалектів, у статті проаналізовано Шотландський та Уельський.
Ці два діалекти відрізняються між собою певними фонологічними та орфоепічними
нормами.
1. Ярцева В. Н. Історія англійської літературної мови / В. Н. Ярцева. – Москва:
Наука, 1985. – 248 с.
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КОНЦЕПТ «МОВЛЕНЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
У ГУМАНІТАРНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ
Дар’я Максименко
магістрантка факультету іноземних мов
Науковий керівник – доц. Сорока Т.В.
1.Лінво-філософське трактування мови і мовлення.
Філософія мови – одне з центральних напрямків досліджень в сучасній західній
філософії, в центрі уваги якого уявлення про мову як ключі до розуміння мислення і
знання. Попередниками філософсько-лінгвістичного напрямку були Аристотель (трактат
«Категорії»), І. Кант (розробка категорій розуму), Ж. Ж. Руссо (ідеї про походження
писемності), Дж. Мілль (внесок в теорію референції), В. Гумбольдт та інші [1, с. 47].
Перехід від філософської класики до періоду філософії мови пов’язаний зі зміною
об'єкта дослідження: на місце «ідей» приходять лінгвістичні сутності – пропозиції та
терміни. Пізнає суб’єкт часто зсувається на периферію пізнавального процесу або взагалі
усувається, і дискурс починає розглядатися як автономний. У той же час так званий
«лінгвістичний поворот» характерний для надзвичайно широкого спектра сучасних ліній
розвитку філософії, в нього потрапляють феноменологія і герменевтика, структуралізм і
постструктуралізм. Сучасна філософія вважає проблематичним відволікатися від мовного
аспекту філософських проблем. Починаючи з другої половини XX століття, всі основні
розділи філософії відчувають як мінімум стилістичний вплив філософсько-лінгвістичних
ходів думки.
Термін «філософія мови» в різний час пропонували: Павло Гнатович Житецький
(1900), пізніше Карл Фослер, М. М. Бахтін, В.Н.Волошінов А.Марті, О. Функе .
Таким чином, філософія мови – це не просто окремо взятий напрям філософських
досліджень, але й особливий стиль філософського мислення, який пов'язаний з
переважним інтересом до питань про способи побудови теорій і з вивченням принципів
впорядкованості засобів вираження знань.
Мова й мовлення – це лише частини більш загального феномена, яким є
мовленнєва діяльність, де мова – мовленєва діяльність – мовлення. Мовна діяльність має
дві сторони: індивідуальну та суспільну, причому зрозуміти їх окремо одна від одної
неможливо. Ф. Сосюр говорить, що мова – це щось визначене в різнорідній множині
фактів мовної діяльності. Її можна локалізувати в тому відрізку кільцевого мовленнєвого
зв’язку, де слуховий образ асоціюється з певним поняттям. Мова – це явище настільки
особливе, що навіть позбавлена дару слова людина не втрачає її за умови, що розуміє
почуті нею мовні знаки. Мова – це сховище акустичних образів, а письмо надає їм
відчутної форми. Як точно зазначив Ф. де Соссюр, «мова – це систематизована сукупність
правил, необхідних для комунікації» [5, с. 85].
Мовлення ж розглядається Ф. де Соссюром в протиставленні поняттю мови, під
яким при цьому розуміється мовна система як упорядкована сукупність структурних
одиниць мови – фонем, слів, граматичних форм, синтаксичних схем, словосполучень і
речень.
Серед відмінностей цих двох протиставлюваних аспектів мови звичайно
підкреслюється
активність,
динамічність,
суб’єктивність,
індивідуалізованість,
довільність, цілеспрямованість, ситуативна зумовленість мовлення і пасивність,
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статичність, об’єктивність, суспільну закріпленість, обов’язковість, незалежність від
ситуації, не цілеспрямованість системи мови. При такому протиставленні мовна система
(мова) здебільшого ставиться на єдиний онтологічний рівень з мовленням, як один з двох
однаковою мірою автономних мовних проявів. Мовлення, навпаки, являє собою
індивідуальний акт волі та розуму, тому ж нерідко розглядається як реалізація мовної
системи [3, с. 59].
Відокремлюючи мову від мовлення, Соссюр відділяє: суспільне від
індивідуального; істотне від другорядного.
Чи не головною заслугою Соссюра перед мовознавством є утвердження системного
підходу до вивчення мови, наголошення на необхідності вивчення мови як системи, тобто
вивчення того внутрішнього в мові, що визначає її суть як засобу комунікації. Властивості
будь-якого мовного елемента визначаються шляхом зіставлення його з іншими
елементами.
Отже, внесок Ф. де Соссюра у мовознавство істотний. Він порушив нові проблеми,
деякі вперше чітко сформулював, деякі переконливо розв’язав, а деякі з них «закрив» на
певний час. Він також визначив коло першочергових завдань мовознавства, спрямованих
на розкриття специфіки мови та її структури.
2. Психологічно-педагогічне визначення мовлення
У психології цей термін іноді розуміється розширено – в обсяг мовлення
включається не тільки діяльність, але певною мірою і система засобів спілкування і
взагалі здійснення цієї діяльності, тобто мова. Мова є одним з найважливіших досягнень
людства. У психології мова теж має величезне значення, вона безпосередньо пов'язана з
рівнем розвитку даної особистості.
Мова в психології грає вирішальну роль в процесах пам'яті, сприйняття, уяви та
мислення. Проблема мови в психології полягає іноді не в тому, що люди говорять на
різних мовах, а в тому, що вони, промовляючи ті ж слова, можуть вкладати зовсім різне
значення, через що і відбувається плутанина [6, с. 29].
Згідно розумінню, поширеному в новітній психології (Л.С. Виготський,
С. Л. Рубінштейн), мова має дві основні функції: засобу спілкування, знаряддя комунікації
та функцію засобу узагальнення, знаряддя мислення. Сучасні психологи виділяють у
промові також функції вираження, впливу, вказівну та ін. На відміну від Бюлера та ін., що
розглядають функції мови, як самостійні й приписують їх різним мовним елементам,
сучасна психологія схильна трактувати їх як включені в одну єдність (всередині до якого
вони один одного визначають і опосередковують), беручи до уваги можливим
атрибутувати ці функції окремих одиниць мови [4, с. 112].
Культури мовлення людини завжди приділяли багато уваги. Це не випадково, тому
що вона свідчить про його ерудицію, інтелект, етику, вихованість. Специфіка
вчительської професії полягає в постійному діяльному контакті з іншими людьми. Робота
вчителя спрямована на формування особистості учня, вироблення певних правил
поведінки, інтелектуальний розвиток. Викладач повинен володіти не тільки
психологічними, спеціальними знаннями, але також і навичками професійного
спілкування. Мова вчителя – основне знаряддя педагогічного впливу й одночасно зразок
для учнів. Професор Л.І. Скворцов дає визначення, згідно з яким «Культура мови» – це
«володіння нормами усної та писемної літературної мови (правилами вимови, наголоси,
граматики, слововживання і т.д.), а також уміння використовувати виразні мовні засоби в
різних умовах спілкування відповідно до цілей і змістом промови» [2, с. 34].
Словникове багатство сприяє образності мови, а через неї – й виразності. Перед
викладачем стоїть серйозне завдання він зобов’язаний за низкою тривог і хвилювань
розгледіти особистість майбутнього людини, якого він створює, перш за все за допомогою
нашої мови. Мова вчителя має бути для учнів еталоном.
3.Мовлення як лінгвістична проблема.
Мова – один з видів специфічно людської діяльності, під яким розуміється зазвичай
комунікативна діяльність, опосередкована знаками мови. У мовознавстві термін «Мова»
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загальноприйнятий для позначення категорії, корелятивної категорії «мови», тобто для
перекладу введеного Соссюром терміна «parole», тоді як терміном «мовна діяльність»
іноді користуються для перекладу терміна «langage».
Згідно Ф. Кайнца і К. Аммер, членування, запропоноване Бюлером, відповідає
лише системі «первинних» функцій мови («діалогічний. Функції»); поряд з ними в мові
можуть реалізуватися і «вторинні» («адіалогічні») функції: етична (вираз ставлення до
співрозмовника), магічно-міфічна і логіко-алетіческая (вираз світогляду). Близьке до
цього розуміння мови Якобсоном, що виділяють відповідно 6 компонентів акту мовлення
(відправник, адресат, контекст, код, контакт і повідомлення) наступні функції мови:
емотивну (вираження почуттів і волі мовця); конативну або вокатівно-імперативну
(направленість і модульність мови); референтну (позначення предметів зовнішнього
світу); метаязиковой, що дає можливість говорити про мову; фактичну (встановлення
контакту) і поетичну (організація повідомлення). Мова як засіб спілкування. Однак всі
подібні системи служать для здійснення тільки біологічних функцій (харчування,
розмноження); вони передаються генетичним шляхом, а не за посередництвом навчання
[7, с. 320].
Мовознавство вивчає мову головним чином, як реалізацію системи мови, а також
окремі види мови. Ці останні розглядаються також поетикою, теорією масової комунікації
та деякими іншими науками. Логіка вивчає мова, як одну з форм здійснення людського
мислення. Психологія досліджує механізми онтогенезу мови і її функції в психічної
діяльності. Механізми і патологія мови вивчаються також у фізіології. Звучання мови
безвідносно до її змісту і функцій досліджує мовна акустика як частина фізики. Нарешті, в
останні роки почався інтенсивний аналіз мови з точки зору теорії зв'язку і перш за все
теорії розбірливості мовних сигналів, а також механізмів їх розпізнавання та умов синтезу
штучної мови. В даний час всі ці дисципліни, що історично склалися як самостійні галузі
знання, у своєму розпорядженні власні системи понять і термінів і діють у відомій ізоляції
один від одного.
Отже, кожний із представлених аспектів дослідження мовлення, безумовно є
важливим для сучасної лінгвістики. Також, саме чинники філософії, педагогіки,
психології, лінгвістики розкривають себе по-різному в науці про мовлення.
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Переклад – це те, що перетворює все так, що нічого не змінюється
Гюнтер Грасс

В свій час англійський вчений Т. Сейворі писав «Переклад майже такий же
стародавній, як і оригінальні праці, і його міцсе в історії таке ж важливе , як і історична
значущість будь-якої іншої галузі літератури. Саме тому, розмірквуючи над питанням
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історії перекладу, важливо звернутись до далекого минулого, коли справжня
перекладацька майстерність робила свої перші кроки.
Цілком очевидним є те, що зародження перекладу, як особливої форми людської
діяльності пов’язується з самими ранніми стадіями розвитку людства, коли почались
перші контакти між різномовними племенами. Зовсім не дивно, що здійснювалось це
виключно в усній формі і мало на меті здійснення інформаційно-комунікативної функції.
Хоча, повністю виключити теорію «мовного обміну» неможливо, адже він цілком міг
здійснюватитись у формі передачі фолькльору. Вказаний період не має чітких
хронологічних рамок, але по своїй суті є попереднім етапом становлення перекладацької
справи.
Традиційно, і цілком виправдано, що витоки європейської культури, в тому числі і
в галузі перекладу, приписуються античній культурі, тобто греко-римській цивілізації.
Але, як стверджує І М. Тронський «Грецька література не знала художнього перекладу»,
що вказує на безсумнівну важливість саме римської культури для даної галузі. Авжеж,
ставити під сумнів існування перекладів власне на грецьку мову не можна, адже цьому
існує досить багато доказів. В працях по історії перекладу можна зустріти згадки про
грецькі версії текстів, які будучи перекладами в своїй суті іншомвних трактатів, якими
кристувались їх автори(написані в кінці IV-IIIст. До н.е. історичні праці вавілонського
жреця Бероса, єгипетського жреця Манефона».
Варто відзначити, що створювались грецькі переклади іншомовних текстів, поперше, за межами Греції, по-друге, лише починаючи з епохи еллінізму, коли грецька мова
стала універсалієм спілкування для широкго географічного ореалу, по-третіх,
виконувались ці переклади людьми, що не були греками від народження і не були навіть
представниками даної культурної традиції, а в більшості випадків – римської. Сам
переклад( в першу чергу художній) виголшувався «винаходом римлям» саме з
перерахованих вище причин.
Уже у ІІ ст. до н.е. знання мови греків стало майже обоов’язковим для римської
знаті. З цього випливає, що дана тенденція по свїй природі мала стимулювати бажання для
освоєння грецького літературного спадку, у тому числі і перекладу. Але вона ж, про,
правда, істрики перекладу згадують не так часто, визначила відому односторонність
римськохї прекладацької традиції. Хоча римлянам були доступні інші багаті
культури:іудеї, єгиптяни, сірійці, ні з жодної іншої мови художніх перекладів не робили.
Саме виненкнення латиномовної літератури традиційно пов’язувється з прекладом
грецьких творів; при чому – по своєрідній іронії долі – тоді як самі греки практично не
перкладали своєю рідною мовою, тврцем йго судилося було стати саме грекові за
походженням Лівію Андроніку, що потрапив у Рим в якості військового полоненого,
займався там педагогічною діяльністю і створив для своїх учнів латинмовну версяю
«Одісеї» Гомера. Як припускають, вибір останньої пяснюється її знаменитістюу
порівнянні з «Ілліадою», а також тим, що місцем подорожей героя поеми були сицилійські
та італійські береги.
Фрагменти перекладу даної праці дозволили зробити виснвок, що перекладач у
значній мірі адаптував текст ооригіналу, скортив його, переказав(а не переклав у повному
сенці цього слова) деякі епізоди, змінивши навіть розмір.
Так був покладений початок основному принципу, визначавшому розвиток
римського літературного перекладу( в противагу інформаційно-комунікаційному):
адаптувати оригінал для культурних потреб читацької аудиторії.
Окрім «Одісеї» Лівій Андронік отримав визнання обробками для римської суени
кмедій і трагеді, продовжуючи працю Гнея Невія, Тита Макция Плавта, Квинта Енея.
Надалі – уже в класичну і післякласичну епохи – відтврювались зразки грецької лірики,
філософської прози, ораторських промов. Так був сформований багатий фонд
перекладеної літератури, що згодом перетворився на фундамент зародження
перекладацьких концепцій.

196

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
Необхідно сказати декілька слів про основні особливості античної традиції
перекладу. Як підкреслювалось раніше, уже в першій пам’ятці перекладу був помічений
його адаптивний характер. Відштовхуючись від цього факта, Л. М. Черфас сформулювала
ці особливості наступним чином:
1) Головною особливістю перекладу є творча обробка форми оригіналу, що
пов’язано з розумінням римлян про абсолютність художніх норм. Римляни вважали, що
стиль, прийнятий у їх час, має стати взірцем для всіх часів. Якщо мова оригіналу
здавалась їм недостатньо вишуканою, вони змінювали її так, щоб вона відповідала їх
нормам.
2) В усіх римських перекладах повністю відсутній історичний підхід. Інакше
кажучи, вони піддавали грецькі оригінали повній або частковій романізації. Будь-який
переклад адаптувався , оброблявся і включався у римську культуру як майже невід’ємна її
частина.
3) Третя важлива особливість римського перекладу – приписування власного
авторства переробленим іншомовним текстам. Вважаючи переклад уже повністю своїм,
римські перекладачі знаходять в перекладах свою власну творчу манеру і смаки.
Звернемося тепер до того, як осмислювалась перекладена література
представниками римської культури. У цьому питанні важливе місце належить Марку
Тулію Цицерону(106-43 рр. до н. е.). Проблемами перекладу він займався протягом усього
життя, починаючи з юнацьких років, коли, з його слів, «став перекладати з грецької
промови кращіх ораторів», і аж до зрілих років, коли, з диктатурою Цезаря, відійшов від
політико-соціального життя і, як писав Плутарх, « основною його діяльністю стало
складати і перекладати філософські діалоги.
Однією із найважливіших цілей перекладу Цицерон вбачав у збагаченні латинської
мови, у тому числі і лексичного її складу. «Перекладаючи латинню, прочитане грецькою,
я повинен був не лише взяти найкраще, але й по оригіналу створити нове». По словам
Плутарха Цицерон уже в досить зрілі роки намагався перекладати на латинь окремі
терміни з фізики та діалектики. Він перший дав латині такі терміни, як «уявлення»,
«сприймання»,зумівши за допомогою метафор зробити їх зрозумілими.
Цицерон вбачає у цьому свою велику заслугу, підкреслюючи, що «більшість не
могла поділитись з своїми братами тим, що вивчали греки, адже не були певні, що
правильно розтлумачать це на латині».
Цицерон констатує, що в римській традиції існує два типи перекладу:
1) ad verbum ex Graecis expressas (дослівний переклад грецьких оригіналів)
2) verba sed vim Graecorum expresserunt (художній переклад грецьких оригіналів, що
передає не слова, а силу грецьких авторів)
Вивчення і знання грецької мови стає дуже важливим в осередку потенційних
читачів, що досить яскраво виражається в діяльності таких представників римської
культури, як Марк Фабій Квінтіліан і Гай Пліній Секунд, відомий, як Пліній Молодший.
Перший, розмірковуючи про методи і прийоми підготовки майбутніх майстрів
красноріччя і підкреслюючи, що майже усі римські оратори вважали переклад грецьких
робіт «Своєю благородною справою», разом з тим підкреслювала, що останній має являти
собою не просто дослівний переклад оригіналу, а творчу обробку, що могла б позмагатись
за першість на літературному рингу.
Другий, будучи, як це відомо, учнем Квінтиліана, розвивав його ідею і вважав, що
займатися перекладом – корисно: завдяки вдосконаленню латино-грецького, чи греколатинського перекладу розвивається точність підбору лексики, багатогранність словесних
фігур, сила викладу думки, і крім того, унаслідок звернення до найкращих праць, розвиток
винахідливості і вміння побачити перекладачем те, що ніколи не зможе побачити простий
читач без допомоги.
Розглядаючи дану особливу тенденцію пов’язану із знанням грецької мови слід
сказати, що вона продовжувала своє існуванні протягом усієї історії античного Риму.
Лише на кінці середньовіччя була зроблена спроба сформувати новий підхід для передачі
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іншомовного тексту. Належала ця спроба «останньому римлянину» Анцию Манлію
Северину Боєцию(480-524).
Боецій був потомком знатного римського роду. Освіту він отримав і Афінах.
Служив італійському остготськму королю Теодориху. Пізніше був страчений за наказом
того ж кроля. Він був носієм класичної римської освіченості і в той же час християнином,
що заклав основі середньовічної схоластики і багато в чому визначивши її образ
перекладами Арістотеля. Він перекладав в першу чергу логічні праці Арістотеля.
Займаючись перекладами, Боецій сформулював власне бачення цілей перекладу. Це
можна прослідкувати у йог словах: «Я боюсь, що прийму на себе вину «дослівного
перекладача», перекладаючи слово в слово. Причина в цьому та, що й у працях, в яких
шукають пізнання речей. Головне не краса мови, а істина».
Саме діяльністю Боеція, яку високо оцінював вже його молодший сучасник Магн
Аврелій Сенатор (490-575). Який теж приклав немало сузиль для збереження культурного
спадку античності, прийнято закінчувати істрію перекладу і перкладацьких традицій
епохи античності. На принципах Боеція будували свої думки про методи та спосиби
передачі тексту з однієї мови на іншу творці Відродження, коли лінгвокультурна ситуація,
враховуючи усю її специфіку, в багатьох аспектах нагадувала давньоримську( звернення
до давньогрецької класики, греко-латинський білінгвізм більшості гуманістів, схоже
розуміння цілей і задач перекладу).
Таким чином, варто зробити висновок, що греко-римська античність стала
першоосновою виникнення і розвитку основних концепцій і тенденцій перекладу і
розглядати сучасний етап у теорії перекладу, не оперуючи діахронічною стороною
питання, не дасть можливість дослідити у повній мірі усі його показники. Крім того
переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Оскільки знання іноземних
мов і в давні часи, і сьогодні не можна назвати масовим, перекладачі виступають
посередниками між народами, які спілкуються в найрізноманітніших сферах життя. Окрім
посередницької функції, перекладні твори виконують і творчу, продуктивну місію, бо
завжди були важливим стимулом розвитку національних мов, літератур, культур.
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–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0
%B4

СВІТОВИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ
СИСТЕМА СЕНСОРІАЛЬНИХ ОБРАЗІВ В РОМАНІ П. ЗЮСКІНДА «ЗАПАХИ»
Лідія Баланаєва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.
Першоелементами психічного життя людини і тварин служать сенсоріальні образи.
Цей термін використовується, щоб відмежувати чуттєвий психічний образ від будь-якого
іншого, перш за все розумового (наприклад, теоретичного) і художнього (який
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запам’ятовується в творах мистецтва) [2, с. 17]. Актуальність звернення до системи
сенсоріальних образів обумовлена тим, що чуттєві художні образи, створювані автором в
романі «Запахи», спрямовані на те, щоб викликати у читача певні асоціації, емоції,
співпереживання, що в кінцевому рахунку веде до максимального наближення до
осягнення авторського задуму і суті ідеї, закладеної в даному творі.
Метою цієї статті є студіювання сенсоріальних образів художнього шедевру у
світовій літературі. Мета дослідження обумовила вирішення таких завдань: надати
визначення поняттю сенсоріального образу; охарактеризувати систему образів у романі
«Запахи»; простежити значення сенсоріальних образів в постмодерністській літературі.
Предмет дослідження – система сенсоріальних образів в романі «Запахи» як відображення
специфічних рис головного героя роману. Об’єкт дослідження складає роман «Запахи» як
яскравий приклад постмодерністської літератури.
Сенсоріальний образ можна ще назвати чуттєвим, таким, що реалізується через
наші органи чуття, передає наші відчуття. Відчуття – відображення властивостей
предметів об’єктивного світу, що виникає при їх безпосередньому впливі на органи чуття.
Відповідно числу органів, що сприймають роздратування, розрізняють п’ять основних
груп відчуттів:
1. зорові;
2. слухові;
3. тактильні;
4. нюхові;
5. смакові [1, с. 13].
Розмаїття відчуттів відображає якісне різноманіття навколишнього світу. Чуттєве
сприйняття включається в цілісний процес сприйняття художнього твору при його
читанні.
Для головного героя роману аромат є першоосновою, яку він пояснює за домогою
таких виразів:
«Im Aroma gibt es Überzeugungskraft, dh stärkere Worte, Offensichtlichkeit, Gefühl und
Wille. Die Überzeugungskraft des Aromas ist unbestreitbar, unwiderruflich, sie dringt in uns
ein, genauso wie die Luft, in die wir einatmen, in unsere Lungen strömt, uns füllt, uns zum
Scheitern bringt» [3].
«В ароматі є переконливість, яка сильніше слів, очевидності, почуття і волі.
Переконливість аромату незаперечна, необорима, вона входить в нас подібно до того,
як входить в наші легені повітря, яким ми дихаємо, вона наповнює, заповнює нас до
відмови» [4].

Позбавлений інших органів почуттів, Гренуй воліє орієнтуватися в світі по
запахам. Це безпомилковий орієнтир, адже ця аура – складний неповторний шифр
особистого запаху, для більшості людей досить невловимим: «Люди можуть закрити очі і
не бачити величі жаху, краси; заткнути вуха і не чути людей або слів. Але вони не можуть
не піддатися аромату. Бо аромат – брат дихання. Аромат проникає в саму глибину, прямо
в серце, і там виносить категоричне судження про симпатії і презирство, про відразу і
потяг, про любов і ненависть. Хто володіє запахами, той володіє серцями людей» [4].
Саме таке відкриття робить Гренуй і вчиться відтворювати будь-які аромати, а потім і
почуття.
П. Зюскінд найчастіше використовує нюховий код, щоб передати ту атмосферу, яка
панувала в середині XVIII століття. Так автор описує людей, міста, вулиці, двори:
«Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns moderne Menschen
kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe
nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die
Küchen nach verdorbenem Kohl und Hammelfett; die ungelüfteten Stuben stanken nach
muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und nach
dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. Der Bauer stank wie der Priester, der
Handwerksgeselle wie die Meistersfrau, es stank der gesamte Adel, ja sogar der König stank,
wie ein Raubtier stank er, und die Königin wie eine alte Ziege, sommers wie winters» [3].
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«У містах того часу стояв сморід, майже неуявна для нас, сучасних людей. Вулиці
смерділи гноєм, двори смерділи сечею, сходи смерділи гнилим деревом і щурячим
калом, кухні – кепським вугіллям і баранячим салом; непровітрені вітальні смерділи
злежалим пилом, спальні – брудними простирадлами, вологими перинами й остросолодкими випарами нічних горщиків. Смерділи селяни й священики, підмастер’я й
дружини майстрів, смерділо весь дворянський стан, смердів навіть сам король – він
смердів, як хижий звір, а королева – як стара коза, узимку й улітку» [4].

Зюскінд використовує настільки докладний опис всього того, що оточувало
головного героя, що читачеві стає моторошно від прочитаного:
«In den Gassen lebten die Menschen so eng, die Häuser auf den fünf bis sechs Etagen
standen so nahe, dass sie den Himmel schlossen, und die Luft stand wie Wasser in den
Gräben und durch die Gerüche hindurch. Es wurde von den Gerüchen von Menschen und
Tieren, der Verdampfung von Nahrung und Krankheiten, Wasser und Stein, Asche und Haut,
Seife und frisch gebackenem Brot dominiert. Tausende und Abertausende von Gerüchen
bildeten einen unsichtbaren Laden, der den Abgrund der Straßen erfüllte. Die Menschen, die
dort vor langer Zeit lebten, schnupperten an dieser Mischung: Immerhin stieg sie wieder aus
ihnen auf, es war die Luft, die sie atmeten und lebten, es war, als würden sie warme
Kleidung tragen – man spürt es nicht am Körper, man spürt ihren Geruch nicht. Aber das
hörte Grenaud zum ersten Mal. Und er hat nicht nur eine Mischung von Aromen in seiner
Gesamtheit wahrgenommen – er hat sie analytisch in die kleinsten und entferntesten
Teilchen aufgeteilt. Sein dünner Geruch zerstreute die Einheit aus dem Dampf und stank in
getrennte Fäden» [3].
«У провулках, люди жили так щільно, будинки в п'ять-шість поверхів стояли так тісно,
що закривали небо, і повітря було стоячим, як вода в канавах, і наскрізь просякнутий
запахами. У ньому переважали запахи людей і тварин, випаровування їжі і хвороби,
води та каменю, золи та шкіри, мила і свіжоспеченого хліба. Тисячі і тисячі запахів
створювали невидиму крамницю, що наповнювала прірви вулиць. Люди, що жили там,
давно принюхалися до цієї суміші: адже вона виникла в них знову, це було повітря,
яким вони дихали і жили, було як заношений теплий одяг – його не відчуваєш на тілі,
його запаху не помічаєш. Але Гренуй все це чув уперше. І він не тільки сприймав
мішанину ароматів у всій її повноті – він розщеплював її аналітично на найдрібніші і
найдальші частинки. Його тонкий нюх розплутував вузол з випарів і смороду на
окремі нитки» [4].

У романі присутня також музична модель передачі запахів, порушена в той момент,
коли оповідач передає слова Гренуя-дитини про те, що його надприродні нюхові
здібності, ймовірно, найкраще було б уподібнити світу музики. Мабуть, найточніше було
б порівняти його з музичним вундеркіндом, який з мелодій і гармоній витягнув абетку
окремих звуків, і ось вже сам складає абсолютно нові мелодії і гармонії, правда, з тією
різницею, що алфавіт запахів був незрівнянно більше і диференційований, ніж звуковий:
«In diesem Modell fällt auf, dass Grenuille, obwohl der Ausgangspunkt hier die Melodie und
Harmonie ist, ein Alphabet aus einzelnen Klängen entwickelt, um später daraus eine eigene
Einheit höherer Ordnung aufzubauen. In dieser Hinsicht ähnelt das Musikmodell der
Technologie des Parfümhandwerks, bei der Substanzen grundsätzlich getrennt, gereinigt und
nur im richtigen Verhältnis gemischt werden. In derselben musikalischen Analogie gab es
außerdem bereits einen literarischen Präzedenzfall, der zwar eher auf den Geschmack als auf
den Geruch, nämlich den berühmten Mundkörper des vierten Kapitels des Romans JK,
zutrifft Guysmans Im Gegenteil, wenn der Erzähler die musikalischen Begriffe des
Geschmacks ausdrückt, begleitet von der Verkostung von Likören» [3].
«У цій моделі вражає те, що, хоча відправним пунктом тут служать мелодії і гармонії,
Гренуй розробляє абетку окремих звуків, щоб в подальшому вибудувати з них свої
власні єдності вищого порядку. В цьому відношенні музична модель виявляється
аналогічна самої технології парфумерного ремесла, де речовини, в принципі, точно так
же сепаруються, очищаються і лише, потім змішуються в потрібній пропорції. Крім
того, у самій цій музичній аналогії вже був літературний прецедент, що відноситься,
правда, скоріше, до області смаку, ніж запаху, а саме знаменитий рот-орган з
четвертого розділу роману Ж.К. Гюісманса «Навпаки», де оповідач виражає
музичними термінами смакові відчуття, які супроводжують дегустацію лікерів» [4].
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Роль звуку для Гренуя можна простежити в надзвичайній жорстокості вбивства
прекрасної дівчини Лори-Ріші:
«Das Geräusch des Schlages war taub und quietschend. Er hasste ihn. Er hasste ihn schon,
weil es in seiner stummen Sache ein Geräusch war. Nur durch Drücken seiner Zähne konnte
er dieses schreckliche Geräusch zerstören. Grenu blieb ein paar Minuten lang kalt und hielt
eine geballte Kurbel fest, als hätte er Angst, dass das Geräusch vom Echo zurückkommen
könnte. Das ist aber nicht geschehen. Er legte den Stock beiseite und nahm die
Angelegenheit auf» [3].
«Звук удару був глухим і скрипучим. Він ненавидів його. Він ненавидів його вже
тому, що це був шум в його безшумній справі. Лише стиснувши зуби він зміг знести
цей жахливий звук. Гренуй ще декілька хвилин стояв застигши, судорожно стискаючи
дубинку, ніби боявся, що звук може повернутись звідкілясь ехом. Але цього не
сталось. Він відклав дубинку в сторону і взявся за справу» [4].

Кожен літературний напрям, кожен жанр, кожен стиль створює свій власний образ
дійсності, і цей образ відсилає читача не стільки до його реального досвіду, до знайомих
фактів життя, скільки до готового «культурного коду», до закріпленого в традиції
поданням про ці факти. Література має здатність укладати різноманітне життя в досить
жорстке ложе сюжетних, образотворчих, жанрових, стильових схем. Переходячи із твору
в твір, від автора до автора, від покоління до покоління, схеми ці можуть набувати рис
повторюваності і впізнаваності. «Запахи» – це характерний для постмодернізму
багаторівневий роман. Його жанр, як і будь-якого іншого постмодерністського твору
визначити непросто, тому що межі жанрів в сучасній літературі розмиті і постійно
порушуються.
Зауважимо, що для постмодерних творів притаманні такі властивості, як зв’язок
автора з текстом, персонажем, простором й часом. Постмодерністи створюють сучасний
«переклад», або «літопис» свого часу. В романі «Запах» за допомогою сенсоріальних
образів письменник створює антиестетичну картину та насичує опис натуралістичними
деталями. Зорові образи, смак, звук і запахи, на чому, власне, і засновані фантастичні
сюжети творів, покликані показати безсилля людини: одну і ту саму дію на початку і в
кінці може спочатку обожнювати, а потім знищити.
Життя, як відомо, дане нам у відчуттях. Зір, звук, нюх – оманливі, ми можемо легко
помилитися в кольорі, або почути промову в шелесті листя. Тільки запах не бреше. У
всього є запах – у любові, страху й ненависті. Запах не обманює, поки не з’явиться
парфумер який є найдосконаліший з усіх брехунів.
1. Гачев Г. Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа / Г. Гачів. – М.,
1972
2. Глейтман Г. Основы психологии / Г. Глейтман, А. Фридлунд, Д. Райсберг. – Спб.: Речь,
2001.
3. Зюскинд П. Парфюмер: История одного убийцы / П. Зюскинд пер. з нім. Венгерова Е;
пер. з рос. Охрімчук І. – Санкт-Петербург: Издательский Дом «Азбука-классика», 2006. – 295 с.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В РОМАНІ МАРГАРЕТ МІТЧЕЛЛ «УНЕСЕНІ
ВІТРОМ»
Вікторія Журьян
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Т.С. Шевчук
Роман американської письменниці Маргарет Мітчелл (1900-1949) «Унесені вітром»
(1936) став бестселером відразу після виходу книги, а однойменний фільм, поставлений в
1939 році режисером Віктором Флемінгом, отримав вісім премій «Оскар». Популярність
роману «Унесені вітром» обумовлена легкістю творчої манери письменниці, яскравими
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характерами і гострою громадянською проблематикою твору, в якому осмислюються
історичні події питання громадянської війни 1861-1871 років між представниками
американського Півдня і Півночі після відміни рабства у країні, а також яскраві жіночі і
чоловічі образи.
Поява цього твору стала вибуховою подією в культурному житті Сполучених
Штатів 1930-х років, адже твір було написано нікому не відомою домогосподаркою з
Атланти, яка запропонувала своє бачення подій громадянської війни між Північчю та
Півднем країни. До неї художні оцінки такого ганебного явища як рабство подавалися у
дусі знаменитого роману американської письменниці Гаріет-Бічер-Стоун «Хижина дядька
Тома» (1852), в якому увага фокусується виключно на фактах нелюдського поводження
рабовласників з афроамериканським населенням країни. М. Мітчелл спромоглася набагато
глибше проникнути у суть питання, окреслити менталітет жителів фермерського Півдня
та індустріальної Півночі, зробила спробу віднестися з розумінням до позиції
представників Півдня у громадянському протистоянні між регіонами після відміни
рабства, безперечно, засуджуючи рабовласництво як соціальне явище.
Як не дивно, при винятковій популярності роману «Унесені вітром», твір не зазнав
глибокого літературознавчого осмислення, оскільки класифікувався як взірець популярної
белетристики. Серед англомовних джерел переважать дослідження, присвячені
осмисленню феномена М. Мітчелл як письменниці: F. Farr «Margaret Mitchell of Atlanta –
the author of Gone with the Wind» (1974) [7]; A. G. Jones «Tomorrow is another day. The
woman writer in the South» (1982) [8]; A. Edwards «A road to Tara. The life of Margaret
Mitchell» (1983) [6]; S. T. Reins «The making of a masterpiece. The true story of Margaret
Mitchell’s classic novel» (2009) [9]; E.F. Brown, J. Willey «Margaret Mitchell’s Gone with the
Wind: A Bestseller’s Odyssey from Atlanta to Hollywood» (2011) [5].
Літературознавче студіювання твору має нечисленну історію і на пострадянському
просторі. Серед найбільш відомих студій – праці Л. Н. Семенової «Південь у літературі
США» в посібнику «Література США» за редакцією Л. Андреєва (1973) [3]; Є. А.
Стеценко «Історія у масовій літературі» (1991) [4]; І. Б. Архангельської «Творчість
Маргарет Мітчелл і південна традиція у літературі США» (1993) [1]; І. Л. Галинської
«Ключі до роману Маргарет Мітчелл «Унесені вітром» (1996) [2].
Актуальність звернення до питання гендерних стереотипів в романі М. Мітчелл
«Унесені вітром» визначена наявністю панорами яскравих жіночих і чоловічих образів у
творі, які стали не тільки уособленням епохи громадянської війни в США, але й утіленням
чоловічого та жіночого начала у різних (інколи протилежних) проявах, що, на наш погляд,
і обумовило шалену популярність твору. Застосування методології гендерних студій
дозволяє осмислити проблематику роману крізь призму гендерних стереотипів, під якими
ми розуміємо моделі знання про гендерні ролі, гендерні норми, гендерно обумовлену
поведінку в межах її варіативності; гендерні психологічні риси (доброчинні та порочні),
гендерну ідентичність, гендерно обумовлені емоції, стосунки, інтереси та вміння тощо (за
інтерпретацією американського дослідника Є Андерсена, наданої в роботі «Feminist
epistemology and philosophy of sсience» (2004).
Наукова новизна цієї розвідки пов’язана з моделюванням системи жіночих і
чоловічих образів твору, визначні риси яких проектуються на менталітет жителів
Південної та Північної Америки та постають їх уособленням.
За нашим спостереженням, опозиція маскулинність / фемінінність в цілому
властива образам Старого і Нового світу американської культури. Старий світ уособлює
фермерський Південь з величезними ранчо та плантаціями; високою дворянською
культурою землевласників, інтелектуальним і споглядальним способом життя еліти, що
втілює риси патріархального світоутрою. Фемінні риси Старого світу, який буде «знесено
вітром змін», втілено у кодексі слідування традиційній моралі, шанобливому ставленні до
таких чеснот, як хоробрість, знатність, благородство. Джеральд О’Хара, батько головної
героїні, є поважним хазяїном плантації, однак усі важливі рішення приймає його дружина,
що формує залежність від жіночого погляду на розвиток господарства. Усі жінки Старого
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світу залишаються у тіні прописаних їм гендерних ролей і якщо офіційні привілеї
належать чоловікам, то реальна влада залишається за жінками.
Новий світ представляє собою американський Південь, який наділений виразними
маскулінними рисами. Їх уособлює мисливський азарт підприємців в процесі розвитку
промисловості, індустріалізації регіону, здатність до зміни існуючого порядку шляхом
відміни рабства і надання усім людям рівних прав. Однак успіх у зароблянні грошей
підприємцями у розбудові Сполучених Штатів досягається усіма можливими способами і
такі поняття, як честь і достоїнство в них не є пріоритетними.
Фемінними рисами наділені такі герої, як Мелані та Ешлі Вілкс. Взірцева дружина,
мати і подруга Мелані є втіленням жіночих чеснот, головними серед яких є порядність,
відзивчивість, жертовність. Її чоловік Ешлі Вілкс є блискучим джентльменом, який
уособлює усі можливі достоїнства Старого світу. Однак перед обличчям соціальних змін
обидва стають безпорадними і нездатними захистити себе у світі, де панують гроші і
комерційні інтереси.
Скарлетт О’Хара і Ретт Батлер, навпаки, наділені відчутними маскулінними
рисами, які засвідчує здатність швидко пристосовуватися до змін, реагувати на них і
знаходити шляхи виходу з кризи. Сумнівним є походження багатства Ретта, який заробляв
гроші на воєнних нуждах під час громадянського протистояння. Скарлетт стає тією новою
жінкою, що здатна самостійно проводити комерційну діяльність, захищати себе у світі
чоловіків, використовуючи свою природну красу виключно в егоїстичних інтересах.
Парадоксально, але ця «нова жінка» – негідниця: погана донька, сестра, жінка, мати і
коханка, яка маніпулює чоловіками у своїх цілях. Між тим, образ Скарлетт викликає живе
співчуття у читача, оскільки під час кризи, саме вона є здатною приймати непопулярні,
але адекватні рішення, як, наприклад, робота власноруч на плантації задля виживання.
Перспективним напрямом подальшого дослідження є моделювання парадигми
гендерних ролей Старого і Нового світу із їх вивченням у динаміці, в процесі соціальних
потрясінь.
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ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА АЛЕГОРИЧНОЇ ПОВІСТІ ДЖОРДЖА
ОРВЕЛЛА «СКОТНИЙ ДВІР» ТА ЇЇ ІСТОРИЧНА ПРОЕКЦІЯ
Іван Татаринов
магістрант факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.
Кожен літературний твір має свою ідею, котра може виношуватися роки і
десятиліття, і автор, прагнучи її втілити, працює, переписує рукопис, шукає прийнятні
засоби втілення.
Тема художнього твору – це саме те, про що там розповідається. Згідно довідковій
літературі – тема – це (від грец. Θέμα «положення») – предмет (суть) будь-якого
міркування або викладу. В літературі – це коло проблем, що утворюють основу
художнього твору. При цьому, ідея художнього твору – це головна думка про те коло
явищ, яке зображено в тексті [4].
Ідейно-тематичні особливості будь-якого твору виражаються у всій образній
системі. У справжній літературі не буває так, щоб система персонажів не відповідала
сюжету, а він, у свою чергу, не відповідав композиції. І це стосується будь-якого елементу
художнього твору і визначається стилем, методом, напрямом, жанром.
Образна система будь-якого твору завжди оригінальна. На неї, серед іншого,
впливають особистий досвід, світогляд письменника, розуміння життя. Алегорична
повість Джорджа Орвелла «Скотний двір» («Animal Farm») – гостросатиричний твір,
пов'язаний з певними історичними подіями та особами. Саме тому його поетику визначає,
в першу чергу, різко негативне ставлення автора до зображуваного. Разом з тим, це і
філософські роздуми над людською природою, над діалектичними закономірностями
соціального розвитку.
Як зазначає Д. Моран, Джордж Орвелл в «Скотному дворі» використовує жанр
байки для показу деяких відомих історичних подій. Він писав: «Кожен рядок будь-якої
серйозної роботи, написаної мною з 1936 року, прямо або побічно спрямована проти
тоталітаризму / ... / «Скотний двір» – перша книга, в якій я абсолютно свідомо намагався
сплавити політичне завдання і завдання художню в одне ціле» [6].
«Скотний двір» – найвідоміший на Заході твір, де показані деякі моменти історії і
подальшого розвитку (або деградації) російської революції. Це феномен радянського
соціалізму та ідеї комунізму, а також прихід до влади диктатора Йосипа Сталіна, показані
в образній системі твору. Завдяки численним алегорій, символам, іншим стежках твір
читається як казка, незважаючи на те, що автор зачіпає серйозні проблеми того часу.
Загальна спрямованість повісті – безумовно сатирична, а перераховані художні прийоми
роблять її цікавою і смішний, але, разом з тим – безумовно трагічною.
Орвелл показав переродження революційних принципів і програм, тобто
поступовий перехід з ідей загальної рівності і побудови утопії до диктатури і
тоталітаризму. У цієї форми правління були деякі прихильники в Великобританії і
Сполучених Штатах, але Орвелл був проти цієї системи.
Як пише дослідник творчості Орвелла В. Недошівін, «одна сценка мучила Орвелла
на схилі років. Він якось в селі побачив десятирічного хлопчика, який тонким прутиком
гнав величезного коня». Його «вразило, що якби тварини усвідомили свою силу, ми не
змогли б панувати над ними, і що люди експлуатують тварин майже так само, як багатії
експлуатують пролетаріат ...» [1]. Звідси, відзначав В. Недошівін, зросла казка «Скотний
двір» – люта сатира на сталінщину, де прямо буде сказано про новий світ брехні, котрий
насильно привласнює собі ім'я правди.
У повісті скидають з влади жорстокого містера Джонса, потім демократична
коаліція тварин швидко призначає свиней на посадові позиції. Свині утвердяться як
панівного класу в новому суспільстві, як це було з радянською номенклатурою. Тварини
характеризують ті самі історичні постаті, образи яких відповідають їхнім стосункам і
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поведінці, тобто фактично їх позиціонування в соціальній і партійної ієрархії, як це і було
в реальному житті в СРСР в ту епоху.
Боротьба між Троцьким і Сталіним відбивається в суперництві між кнурами
Сноуболлом і Наполеоном. В обох – історичних і вигаданих – випадках, ідеальна, але
політично менш потужна фігура Сноуболла (Троцького) виключена з революційного
держави та насильницької влади Наполеона (Сталіна). Те, як Сталін усуває ворогів і
створює свою політичну основу, показано в «Скотному дворі», а саме у вигляді
помилкових визнань і страти тварин, яким Наполеон не довіряв після руйнування млина.
Тиранічне правління Сталіна і в кінцевому підсумку відмова від основоположних
принципів радянської соціалістичної революції представлені у втіленні людських рис і
поведінки у тварин.
Дж. Орвелл твердо вірив в соціалістичні ідеали. Його повість показує найтоншу і
точну іронію там, де письменник зобразив корупцію тварин у владі. Для Орвелла головне
завдання – не стільки засудити тиранію або деспотизм, щоб пред'явити звинувачення,
скільки критика насильства антилюдського сталінського режиму над особистістю, а також
викриття злочинів радянського соціалізму проти законів природи, здорового глузду,
логіки, мови та ідеалів [5].
Крім явного і відбитого в коментарях історичного тла, на ідейно-тематичний рівень
повісті виходить розуміння Дж. Орвелл робітничого класу, який, в силу своєї
неписьменності та історичної недоформованності в умовах Росії, міг виявитися найбільш
податливий до гасел про справедливість, тому що вони, ці гасла, дуже дохідливі. Орвелл
майстерно будує першу промову кабана Майора про пригніченість тварин, про їх
несправедливу залежність від людини. Тема – соціальна справедливість. Навколо неї і
об'єднуються найбільш совісні персонажі – коні Боксер, Кловер, віслюк Бенджамін.
Орвелл пародіює те, що отримало в СРСР назву «стахановського руху» – постійне
перевиконання норми роботи.
Щоб домогтися соціальної справедливості, потрібна революція. Її пародійне
зображення обертається тим, що виникає новий гімн – «Звірі Англії» («Beasts of
England»). Спочатку не просто «бестіарная» (адже вона може бути дуже різною), але саме
«скотинячий» задум стає на ідейні рейки. Виникає ідеологія. Але будується вона на
запереченні здорового глузду тому, що тварини від самого початку позбавлені розуму,
інтелекту. Таким чином, нічого з затіяного ними не може втілитися розумно, тому що
розуму – немає. Це схоже на те, що називається в сучасній логіці «технологічно
неправильно поставлена задача» – очікуваного результату не може бути за визначенням.
Саме такий заздалегідь приречений на провал експеримент над життям і ставлять тварини
в «Скотному дворі». Тому один з тематичних компонентів – безвихідь. Керувати
приходять ті, хто керуватиме не вміє.
Інша важлива тема – неможливість уніфікації інтересів. Біла кобилка Моллі відразу
не поділяє загального інтересу. Вона хоче заплести красиву кольорові стрічки в гриву, то
– щоб їй почухали ніс. Він більше за інших звикла до людей, адже раніше її запрягали в
двоколку колишнього господаря Джонса. Вона хоче жити приватним життям, її зовсім не
цікавлять гасла та ідеї перебудови суспільства. Вона хоче бути ошатною і ситою. Вона
хоче цукру. Врешті-решт вона збігає з «Скотного двору».
Але головне, звичайно, це відображення політичної боротьби Сталіна і Троцького,
Наполеона та Сноуболла, а також ненависна Орвелла виникнення нового правлячого
класу – радянської номенклатури, що супроводжується знаменитою формулою: «Всі
тваринні рівні, але деякі рівніше інших» («All animals are equal, but some an animals are
more equal than others»). Письменник підкреслював, що прихід до влади номенклатури –
це зрада революції.
Цікаво, що прообраз Леніна, відбитий в образі Майора, виглядає куди
симпатичніше і щиріше. Так відбувається, мабуть, тому, що рання смерть Леніна в 1924му році, на думку Дж. Орвелла, не дозволяла точно судити про те, яким би він був згодом.
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Революція, на думку Орвелла, повинна була побудувати зовсім інше суспільство дійсно
рівних людей, а не те, чим став соціалізм в СРСР після 30-х років XX століття.
Ще одна тема – створення армії, скоріше – свого роду «опричнини», покликаної
захищати номенклатуру. Собаки, дресировані Наполеоном, втілюють силові структури
Сталіна, що прославилися жорстокістю. Такими, коротко, є теми повісті.
Звичайно, неможливо серйозно говорити про те, що в повісті є тема любові і
дружби, але очевидно, що в історії Боксера і Кловер вірність і відданість їх один одному
нагадують цілком людські, прихильності. Вони чесні і добрі. Вони гуманістичні (не
«анімалістичні») – це випливає зі сцени бійки, де Боксер страшенно переймається
побачивши, убитого, як він думає, їм конюха – на щастя, потім з'ясовується, що той був
тільки поранений. Тема не-насильства, не-агресії в названих персонажах «Скотного
двору» показує, що звичайний терплячий чесний добрий трудяга просто піддається
пропаганді та агітації, дуже мало їх розуміючи. Орвелл не раз підкреслює, що розумом
Боксер і Кловер не відрізняються. Так виникає узагальнення: найбільш чесні працьовиті
представники «худоби» не витримують потім життя на знос, а фраза Боксера: «Я буду
працювати ще більше» [2] – «I will work harder!» [7] пародіює щось на зразок радянських
трудових, дуже сумнівних, рекордів.
Таким чином в ідейно-тематичній складовій алегоричної повісті Джорджа Орвелла
«Скотний двір» чітко простежується її історична проекція. При цьому головні ідеї
полягають, в тому, щоб розширити уявлення читачів про світ і звільнити від ілюзій: є
жорсткі закони і економіки, і політики, і біології, і за «технологічно невірно поставлених
завданнях» позитивного результату не може бути ніколи. Ідеї повісті – в застереженні від
повтору вже скоєних історичних помилок. Кінцівка повісті в сцені, де свині не
відрізняються від людей і навпаки – люди від свиней - це найжорстокіша картина втрати
людської гідності за тоталітарних режимів. Це застереження від будь-яких ідей
поневолення одними інших.
1. Недошивин В. Свиньи и... звезды. Проза отчаяния и надежды Дж. Оруэлла / В.
Недошивин. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://orwell.ru/a_life/stars/r/r_stars1.htm
2. Оруэлл Дж. Скотный двор / Перевод Л. Беспаловой. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://lib.ru/ORWELL/animalfarm.txt_with-big-pictures.html
3. Оруэлл Дж. Скотный двор / Перевод И. Полоцка. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступа: http://orwell.ru/library/novels/Animal_Farm/russian/rsd_lb
4. Словарь литературных терминов. – Литературная энциклопедия терминов и понятий / Рос.
акад. наук, ИНИОН, Федер. прогр. книгоизд. России; гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. - М.:
Интелвак, 2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litterms.ru/#p
5. Шапинов В. Джордж Оруэлл: стукачество, плагиат, социальный заказ. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://dzd.rksmb.org/liter/shap01.htm
6. Moran, Daniel. CliffsNotes on Animal Farm. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cliffsnotes.com/ literature/a/animal-farm/animal-farm-at-a-glance?lcitation=true
7. Orwell G. Animal Farm / G. Orwell. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.orwell.ru/library/novels/ Animal_Farm/english/eaf_go.
8. Paxman Jeremy. The genius of George Orwell / Jeremy Paxman. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/5453633/The-genius-of-George-Orwell.html
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ЖАНР «ПОДОРОЖІ» В НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.
Анастасія Шишман
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.
Описи мандрівок зустрічаються у світовій літературі з давнини. В античності
існував розподіл опису подорожей по морю (перипли) і по суші (периєгези). Але в
сучасному літературознавстві досі немає єдиної думки щодо меж і ознак подорожі як
літературного жанру, що обумовлює актуальність звернення до проблеми ознак жанру
подорожі.
Метою цієї статті є визначення поняття «подорож» як жанру художньої літератури
та дослідження розвитку жанру подорожі у німецькій літературі. Наукова новизна роботи
полягає в синтезуванні різних спроб визначити «подорож» як літературний жанр. Для
досягнення мети були поставлені наступні завдання: відобразити полеміку щодо різних
визначень поняття «подорож» як жанру художньої літератури, прослідкувати історичний
розвиток жанру подорожі на матеріалі німецької літератури кінця XVIII- початку ХІХ ст.
У 1960-ті роки в радянському літературознавстві записки подорожувальників як
вид текстів не отримав чітких жанрових визначень. В «Короткому словнику
літературознавчих термінів» М.П. Венгерова і Л.В. Тимофєєва поняття «подорож»
трактується як «твір, в якому розповідається про реальну або вигадану подорож в чужому
та малознайомому краї» [4, с. 124]. У наведеному формулюванні позначений лише
предмет зображення, характерний для цієї групи текстів. Наприкінці ХХ ст. С. Гумінський
дав визначення поняттю «подорож» як жанру, в основі якого лежить опис мандрівником
достовірних відомостей про будь-яких, в першу чергу, невідомих або маловідомих
читачеві країнах, землях, народах у формі заміток, записок, щоденників, журналів, нарисів
чи мемуарів [1, с. 314-315]. У числі сучасних дефініцій жанру подорожей слід визначити
те, яке дає В.О.Михайлов у науковій праці «Еволюція жанру подорожі в творах
письменників 18-19 ст.». Він зазначив, що подорож являється жанром художньої
літератури, в основі якого лежить опис реального або уявного переміщення мандрівного
героя, який описує невідомі або маловідомі іноземні, вітчизняні реалії та явища» [2, с. 45].
Таким чином, автор відносить жанр подорожі до художньої літератури.
У ґрунтовному дослідженні М. Шадріної «Еволюція мови подорожей» немає
єдиного визначення цього жанру. Автор пропонує умовне позначення групи відповідних
текстів жанру «подорожі» і підкреслює, що обране нею поняття визначається досить
широко і його межі рухливі. Авторка наводить ряд синонімічних термінів, які
зустрічаються в літературознавстві. Серед них: записки подорожей, література
подорожей, подорожня проза, нариси по дорозі, подорожні записи та інші. Термін
«літературні подорожі» вживається стосовно тих творів мандрівної прози, які
відображають особливості творчого світосприйняття героя-оповідача і насичені ознакми
белетристичного стилю. М. Шадріна вважає, що характер відбору дорожнього оповідного
матеріалу і його стилістичне втілення знаходяться в прямій залежності від соціальнопрофесійного статусу людини [5, с. 42]. Таким чином, в основу визначення жанру
подорожі автор ставить фігуру героя (оповідача).
На сьогоднішній день існує ще багато визначень жанру подорожі. Кожний
літературознавець трактує це поняття зі своєї точки зору, опираючись на певні знання та
досвід. Але безперечним залишається те, що «подорож» являється самостійним жанром
літератури. Його атрибутивні ознаки виявляються в принципах жанрової свободи,
присутності документальних елементів разом з художнім вимислом та особливої ролі
образу автора.
Поштовхом до розвитку літератури жанру подорожі в Європі став роман Лоренца
Стерна «Сентиментальна подорож Францією і Італією» (1768), який значно вплинув на
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зародження й розвиток творів цього жанру в літературі Німеччини. Його головною
особливістю є поєднання чутливості з легким гумором і любов’ю до природи. Стерн
називав свій твір «мирною мандрівкою серця у пошуках природи та душевних
пориваннях, які здатні вселити в нас більше любові до ближніх і до всього світу, аніж ми
зазвичай відчуваємо [3, с. 56]. В кінці 18 ст. наука та мистецтво слова остаточно
зблизилися в жанрі літературної подорожі та встановили традиції цього жанру,
відчутними ознаками якого було виразне суб’єктивне начало, представлене в егодокументах, як-от: мемуари, щоденники, листи тощо.
В німецькій літератури першим яскравим завоюванням жанру подорожі стала
книга «Італійська подорож» Й.В. Гете (1786). Цей твір ввібрав в себе весь накопичений
досвід еволюції жанру і став новим етапом на шляху його утвердження. Книга німецького
класика змінює уявлення про зовнішній, усталений подорожній нарис, що володіє своїми
канонами і традиціями, робить його внутрішнім, більш інтимним і «глибоким».
«Італійська подорож» – це практично протилежність традиційного подорожнього нарису.
Спочатку подорожні записи були відчужені від особистості оповідача. Але, Гете виводить
на перший план особистість поета, яка стає головню. Об'єктивізм втрачає свою
першорядність.
Крім того, спостерігається різка трансформація форми літературної подорожі: Гете
робить її душевним і теплим, не схожим на точні фіксації думок його попередників.
Письменник підносить нове бачення Італії, говорить про неї не як пасивний спостерігач, а
як справжній художник і майстер слова. Тому особистість розповідача висувається на
перший план, адже докладні описи нівелюють своєрідність творчого сприйняття.
У художній манері Гете в жанрі подорожнього нарису представлений матеріал
превалює над фактографічним відображенням побаченого. Усталена літературна подорож
на той момент була представлена документальним описом з традиційною структурою.
Гете збагатив її філософією, роздумами на тему мистецтва, виведенням моральної і
загальнолюдської проблематики.
Наступним ключовим твором у жанрі подорожі для німецької літератури стала
збірка Генріха Гейне «Шляхові картини» (1834), у яку увійшли враження авторамандрівника впродовж 1824-1828 рр. від подорожей країнами Європи: Германії, Англії,
Франції, Італії. «Шляхові картини» Г. Гейне прийнято вважати пізнім відлунням
«Сентиментальної подорожі» Стерна. Дійсно, ці книги багато чим схожі. Це і загальний
характер, манера розповіді, поєднання смутку і радості.
Таким чином, жанр подорожі в Німеччині розвивався під впливом сентименталізму
Л. Стерна і новаторським баченням Й.В. Гете. Принциповою відмінністю творчої манери
німецьких авторів (Гете, Гейне) є виразна публіцистичність, документальна точність
матеріалу, біографізм, намагання зрозуміти і пояснити внутрішні причини політичних
подій, що потрясали Європу у першій третині ХІХ ст. Ці книги слугують безцінним
матеріалом для розуміння політичних поглядів авторів-самовидців для розуміння
глибинних шарів історико-культурного контексту доби.
1. Гуминский В.М. Путешествие / В. М. Гуминский // Литературный энциклопедический
словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – С. 314-315.
2. Михайлов В. Эволюция жанра путешествия в произведениях русских писателей XVIIIXIX вв .: Дис ... канд. филол. Наука / В. Михайлов. – Волгоград, 1999. – 224 с.
3. Стерн Лоренс. Сентиментальное путешествие / Стерн Лоренс. – М. : Гослитиздат, 1940. –
248 с.
4. Тимофеев Л. Краткий словарь литературоведческих терминов / Л. Тимофєєв,
Н. Вергеров. – М.: Учпедгиз, 1963. – 511 с.
5. Шадрина М. Г. Эволюция языка «путешествий»: Дис ... д-ра филол. Наука /
М. Г. Шадрина. – М., 2003. – 394 с.
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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ
МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАУК
BLOGGER.COM – САМООСВІТА ТА САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
Олександр Односум
студент 3 курсу факультету управління адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльский державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Пінтійська О. В.
Є люди, які кинули роботу, почали подорожувати і писати про це в блозі,
заробляючи тим самим гроші на нові подорожі. Є ті, хто таким чином ділиться з іншими
своїм досвідом вихованням дитини, секретами продуктивності або стилю. Варіантів
багато. Відносно всіх цих людей можна сказати, що блог змінив їхнє життя.
Блог – ідеальний спосіб прояснити думки. Не зациклюйтеся на одній темі,
цікавитися всім. Через якийсь час зрозумієте, що багато тем насправді мають загальні
елементи, а проблеми можна відносити в певні категорії і вирішувати їх буде значно
легше [2].
Blogger – веб-сервіс для ведення блогів, за допомогою якого будь-який користувач
може завести свій блог, не знаючи мов програмування, не піклуючись про встановлення та
налаштування програмного забезпечення та давно всім набридлого і нудного HTML коду.
Blogger запущений в кінці 20 століття компанією Pyra Labs. Це був один з перших
проектів, який призначених для ведення блогу, він крокував у сторону підвищення
популяризації цього виду діяльності в інтернеті.
У 2003 році компанія Pyra Labs стала дочірньою компанією Google, умови
придбання не розголошувалися. Після придбання всі важливі функції, які Pyra Labs
надавала користувачам за гроші, компанія Google зробила безкоштовними, тим самим
відкривши нові шляхи як для старих так і для нових користувачів. Пізніше співзасновник
Pyra Labs Еван Вільямс покинув Google [1].
У 2004 році Blogger вирішили радикально змінити, основні зміни включали в себе
доступ користувачів до виправлення CSS шаблонів їх сторінок, архівування блогів,
коментарі, можливість публікації постів по електронній пошті.
У серпні 2006 року Blogger перейшов на нову бета-версію движка із назвою
Invader. Всю інформацію поступово почали переносити на сервера Google, а також
з'явилися деякі інші поліпшення, такі як редагування шаблонів сторінок, можливість
обмеження доступу читання блогів для ведення закритих, або приватних блогів.
У грудні 2006 року статус бета був знятий.
Наступного року процес переходу на сервера Google був завершений.
2018 року Blogger підключив підтримку HTTPS для кастомних доменів.
Існував «Blogger for Word» – плагін, який був у вільному доступі для Microsoft
Word. Дозволяв користувачеві записувати документ Word безпосередньо в їх блог, а також
редагувати їх в блозі у мережі та поза її зоною. У 2007 році Google заявила, що Blogger for
Word більше не буде працювати на нових версіях Blogger'а.
Blogger надає користувачеві отримувати певний прибуток за розміщення
рекламних банерів у власному блозі з використанням сервісу AdSense. [1]
На сервісі є можливість колективного ведення блогу.
На платформі як один з можливих гаджетів, інтегрована технологія Google Friend
Connect, що дає можливість користувачеві додати соціальні функції до свого блогу.
Blogger має безліч різних шаблонів, як стандартних, так і аматорських.
Під час першого входу на сервіс, потрібно буде виконати декілька пунктів:
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Увійдіть в Blogger використовуючи аккаунт Google.
Натисніть Новий блог.
Введіть назву блогу.
Виберіть адресу блогу (URL).
Виберіть шаблон який пропонує сервіс, або можете створити свій власний шаблон.
Натисніть кнопку Створити блог!
Після реєстрації та налаштування дизайну, Вас автоматично перекине на головну
сторінку, де Ви будете працювати с Blogger:

Мал. 1. Інтерфейс сервісу Blogger.com.
Вас зустріне меню, яке знаходиться ліворуч. Пропоную «пройтись» по ньому.
Меню Повідомлення. У цьому пункті можна побачити всі Ваші повідомлення в
блозі, скільки в нього переглядів, а також є можливість редагувати їх та видалити. Щоб
створити нове повідомлення потрібно клацнути на відповідну кнопку Створити
повідомлення. Інтерфейс для написання тексту схожий з інтерфейсом Microsoft Word,
тому проблем з написанням тексту бути не повинно.
Меню Статистика. Тут можна переглянути статистику Вашого блогу, дізнатися
скільки людей його відвідувало, коли, у який час та яку саме статтю.
Меню Коментарі. У цьому меню відображаються коментарі відвідувачів вашого
блогу.
Меню Дохід. За допомогою свого блогу можна заробляти гроші. Для цього
потрібно зареєструватися в сервісі Google AdSense, після реєстрації вам нададуть
можливість встановити рекламу у вашому блозі, залежно від її розташування, один клік
від відвідувача буде приносити на Ваш рахунок від 0.3 до 0.7 центів.
Меню Дизайн. У цьому меню можна встановити різні додаткові корисні віджети
для вашого блогу, наприклад Підписатися.
Меню Тема. У меню Тема можна змінити вигляд вашого блогу за допомогою
шаблонів які пропонує сервіс, або за допомогою своєї картинки.
Меню Налаштування. У налаштуваннях можна змінити назву свого блогу, його
URL адресу, додати нових авторів.
Хочу продемонструвати свій власний блог, як приклад:
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Мал. 2. Приклад готового блогу.
Мій блог «Gigabyte» пов’язаний з комп'ютерами та цікавими програмами для
нього.
Так у статті "Перші кроки в Visual Basic" я розповів відвідувачам мого блогу, як
створити свою першу найпростішу програму, встановив відповідні послідовні скріншоти,
для того щоб користувачу було зрозуміліше, та встановив посилання на завантаження
програми Visual Basic.

Мал. 3. Стаття «Перші кроки у Visual Basic».
Я не збираюся зупинятися у введені блогу і завжди коли в мене є вільний час, я
залюбки готовий написати нову статтю.
Майже кожна людина має потребу в творчому вираженні. Це дозволяє створювати
щось нове, а значить пишатися собою і відчувати себе корисним.
Вести блог можна абсолютно різними способами, використовуючи велику кількість
інструментів у вигляді подачі тексту, графіки, стилістики.
Навіть програмісти примудряються подавати свій матеріал оригінальним чином.
Що не шкодить змісту, а це головне. Ідея повинна бути подана цікаво і творчо, тоді вас
стануть читати більше людей [2].
Розвиваючись як особистість і показуючи це в блозі, Ви притягує таких же людей.
Заробляєте репутацію і повагу, набуваєте досвід.
Спілкуватися в житті і мережі – це, звичайно, різні речі, проте вони багато в чому
схожі. У вас є час подумати над статтею чи відповіддю, проаналізувати інформацію,
з'ясувати факти. Але закони спілкування однакові в будь-якій ситуації. Підвищуйте
навички комунікації і шукайте підходи до різних людей.
Сервіс Blogger.com – це чудовий сервіс для саморозвитку і подання своїх ідей для
великої аудиторії. Він може бути корисним як для майбутніх викладачів так і для
додаткового заробітку, який може перерости в основний. Я раджу всім скористатися хоча
б один раз, подивитися, що це таке і якщо вам сподобається, то бажаю вам творчого
натхнення і багато підписників.
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1. Історія Blogger. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/Blogger.
2. Яким чином ведення блогу може змінити життя. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://4brain.ru/blog.
3. Блог «Gigabyte». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gigabytecompukter.blogspot.com/.

СТВОРЕННЯ САЙТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CMS WORDPRESS
Олександра Сльозник
студентка ІІІ курсу факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Пінтійська О.В.
Історія появи найпопулярнішою системи для ведення автономних блогів WordPress
веде свій початок з 12 червня 2001 року. Саме тоді Мішель Валдрігі приступив до
розробки движка b2, який ляже в основу CMS WordPress. Через рік, у 2002 році до
проекту розробки b2 приєдналися Метт Муленвег і Майк Літтл. Творцем WordPress
вважається Метт Муленвег, який змінив ім'я b2 на WordPress, значно оновив движок і
отримав права на торговельну марку.
27 травня 2003 року відбувся перший реліз WordPress версія 0.70, а рівно рік
потому з’явилася підтримка плагінів – версія 1.2, названа на честь відомого
американського джазового музиканта Чарльза Мингуса. [2]
Надалі поліпшені версії WordPress виходили практично щорічно. У 2005 році, коли
Метт Муленвег заснував власну компанію Automattic і цілком присвятив себе розробці
проектів з WordPress, з’явилися Strayhorn (версія 1.5 – управління сторінками і
шаблонами) і Duke (2.0 – нова панель адміністратора і завантаження зображення).
Приблизно з 2004 року на засновника та ідейного натхненника CMS Вордпресс
регулярно виходили венчурні капіталісти, відмінно відчувають потенціал новаторської
розробки. Метту пропонувалися дуже серйозні суми як за сам проект, так і просто за
можливість його агресивної монетизації. Щоб ви приблизно представляли ті цифри, від
яких знаходив мужність відмовлятися Мулленвег, я лише скажу, що в 2007 році він не
спокусився на пропозицію в $ 200млн. Цей хлопець гідний поваги: в одну мить він міг
стати мільйонером, просто дозволивши наживатися на своїх користувачів, але зумів
побороти спокусу.
І все ж перед засновником CMS стояла дуже серйозна задача. Суть її в наступному:
оскільки прийнято рішення залишити Wordpress доступним і безкоштовним, необхідно
все ж десь знаходити фінанси на забезпечення життєздатності CMS. Як не крути, а щоб
справа рухалася, потрібні витрати і хоча б мінімальні вкладення в розвиток. І вихід був
знайдений!
Ідея була проста і витончена одночасно: брати гроші потрібно тільки з тих, для
кого оплату не буде відчутна жодним чином: з компаній, корпорацій, фондів і так далі.
Саме так і було створено підзвітності Wordpress Foundation компанія Automatic.
Перераховувати всі види її діяльності досить довго. Можна лише сказати, що компанія
володіє Aksimet (привіт, боти!), Gravatar, надає послуги з продажу платних додатків,
налаштування серверів, підтримці працездатності майданчиків на Wordpress для
корпоративних клієнтів і так далі.
До речі, якщо у вас в голові закралася крамольна думка, що з моменту початку
монетизації CMS Wordpress стала надприбутковим проектом на кшталт Facebook, то я
змушена вас засмутити. Так, якісь гроші Automatic заробляє, але вони абсолютно
непорівнянні з колосальним статусом платформи. Близько $ 40 млн. В рік – ось який
сумарний прибуток системи, практично перевернула Мережа та грає на сьогоднішній день
одну з ключових ролей в її розвитку [1].
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Чому так мало? Справа в тому, що на чолі Wordpress стоїть конкретна людина, яка
готова йти на будь-які жертви, аби тільки не відлякати своїх користувачів. Вордпресс – це
не проект для заробітку мільярдів, а життєва позиція і світогляд. І Метт Мулленвег
розуміє це як ніхто інший. Він впливовий і відомий в свої 30 з невеликим років. Він може
хоч завтра отримати сотні мільйонів. Все це так, але йому це просто не потрібно.
Йому важливіше те, щоб Wordpress і надалі залишалася найбільш доступною,
зручною і улюбленої CMS в світі. І я впевнена, що сьогоднішня слава WP ще зміцніє
багаторазово, оскільки у платформи і справді колосальний потенціал укупі з
багатомільйонною армією відданих фанатів.
Нові версії WordPress робили продукт все більш успішним і зручним для
користувача. У редактор було додано правопис і автозбереження, поліпшений інтерфейс,
з'явилися підтримка віджетів, тегів, atom, функція відстеження змін і управління темами з
панелі адміністратора, вбудований графічний редактор і пакетне оновлення плагінів.
Версія 3.1 Reinhardt збагатила WordPress AdminBar'ом, а 3.3 Sonny поліпшила
роботу з планшетами. Останнє за часом оновлення WordPress 3.4 Green сталася 13 червня
2012 року інтегрувала WordPress з Twitter і вдосконалила кошти настройки. [2]
Багаті можливості, які надає движок WordPress, по достоїнству оцінили
професіонали індустрії. У 2007 рік платформа WordPress перемогла на Packt Open Source
CMS Award. У 2009 році була визнана кращою на Open Source CMS Award. 2010 рік перемога в категорії «Зал слави CMS» на Open Source Awards. У 2011 WordPress був
визнаний відкритим веб-додатком року на щорічному конкурсі The Critters.
Історія розвитку WordPress, як ідеальної платформи для ведення автономних
блогів, створення сайтів та інтернет-магазинів - тільки починається. Можливості, які надає
движок WordPress дійсно величезні, команда розробників не зупиняється на досягнутих
успіхах. Проект розвивається, з’являються все нові версії, плагіни і сервіси, які роблять
движок WordPress оптимальним рішенням, як для ведення бізнесу, так і для
самовираження. Якщо у вас виникають питання, як приєднатися до численної, дружній
родині користувачів WordPress по всьому світу, ви можете звернутися до фахівців, які з
радістю вам допоможуть. [3]

Мал. 1. Інтерфейс сервісу WordPress.
Сьогодні я хотіла би вам розповісти докладніше про сам WordPress. Про цю
платформу я дізналася на гуртку «Створення сайтів за допомогою WordPress». Ми почали
створювати власні сайти. На нашому сайті, творцями якого є Олександр Односум,
Сльозник Олександра та Тєтяна Куштєр, ми хотіли б об`єднати студентське життя. На
ньому будуть представлені заходи, які проходять на факультеті, роботу студентської ради
факультету та просто повсякденне життя факультету.
Коли з`явилася ідея створювати такий сайт, нам треба було її втілить у реальність.
Ми прийнялись за роботу. У цьому не має нічого складного. Для того, щоб створити сайт
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у WordPress, вам не обов`язково знати мову гіпертекстової розмітки HTML. Треба
зареєструватися на WordPress.
Після реєстрації нам пропонується обрати назву нашого сайту, тему та ціль.
Потім ми повинні вигадати адресу нашого сайту, щоб його було легше знайти.
4 кроком обраємо тарифний план. WordPress надає право обрати платні та
безкоштовний тарифи. Безкоштовний – оптимальний варіант для студентів.

Мал. 2. Перша стаття на сайті «Будні студентів»
Після цих дій наш сайт створений. Треба його трохи прикрасити темами, статтями,
вигадати емблему сайту.
Отже, WordPress – дуже проста та зручна платформа для створення сайтів, блогів.
1. Як з’явився Wordpress. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.seoded.ru
/istoriya/internet-history/wordpress.html.
2. Історія WordPress. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://salesgeneration.ru/blog
/other/istoriya-wordpress/.
3. Як створити сайт на WordPress: повне керівництво для новачків. – [Електронний ресурс] –
Режим
доступу:
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-sayt-na-wordpress-polnoe-rukovodstvo-dlyanovichkov.html.

ПІДГОТОВКА ДО ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
Олександр Федюра
студент ІІ курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Абросімов Є.О.
Олімпіада з програмування (інформатики) – інтелектуальне змагання, на якому
відбувається рішення різних завдань на ЕОМ, для вирішення яких необхідно придумати та
застосувати будь-який алгоритм або програму на одній з мов програмування. Як правило
учасникам видається комплект з декількох завдань. Завдання вважається вирішеним, якщо
учасники змогли скласти програму, яка правильно працює на тестах, підготовлених журі.
Тести учасникам невідомі [1].
Головна мета проведення олімпіади – акцентувати увагу суспільства на
інтелектуальних змаганнях серед студентів, підвищення професійного рівня молодих
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фахівців, розвиток зв'язків між вищими навчальними закладами, а також налагодження
контактів між студентами з різних міст і країн. У той же час, ІТ-компанії, які
приєднуються до проведення олімпіади, отримують відмінний шанс знайти нових
співробітників. Також вже склалася практика проведення разом з олімпіадою презентацій,
семінарів і лекцій, на яких фахівці ІТ-компаній діляться своїм практичним досвідом і
знаннями, а також знайомлять молодих програмістів із завданнями, що стоять перед
галуззю на поточному етапі. Підготовка до олімпіади складається переважно з двох
етапів:
1. Навчитись розробляти алгоритм рішення поставленої задачі(бажано вміти
знаходити декілька рішень, та вміти вибрати найефективніше);
2. Вивчити мову програмування(обрати одну з тих, яка дозволена на олімпіаді), за
допомогою якої вміти реалізувати алгоритм рішення задачі, а саме C, C++, Java, Python та
інші [2].
На жаль, для учасників олімпіади, не існує єдиного способу вивчення алгоритмів,
за яким гарантовано можна буде успішно виконати усі завдання. Єдиним шляхом
вивчення алгоритмів, вміння їх складати - є постійне тренування, постійне рішення
алгоритмічних завдань.
Погодьтесь, що зрозуміти цей процес підготовки, слухаючи одні лише абстрактні
поняття та теоретичні відомості, без наочного та реального прикладу досить складно.
Тому було вирішено розповісти на власному прикладі як відбувається підготовка до
олімпіади з програмування.
Маючи базові знання з алгоритмізації та знання деяких мов програмування, ми
розпочали з реалізації простих алгоритмічних завдань таких як:
1.
Визначити значення N-ого елементу послідовності Фібоначчі (послідовність
Фібоначчі - числова послідовність, в якій перші два числа – або 1 і 1, або 0 і 1, а кожне
наступне число дорівнює сумі двох попередніх чисел). Алгоритм при цьому буде
наступний(див. мал. 1):
a. Ввести номер N елемента, який визначається.
b. Ініціалізувати два перших елемента a і b значеннями 1, і якщо N <= 2 вивести 1
c.
Виконувати
нижченаведені
дії
N-2
рази
d.
Скласти
a
і
b,
присвоївши
результат
третьої
змінної
c.
e.
Поміняти
початкові
значення:
a
=
b,
b
=
c
f. Вивести значення b.

Мал. 1. Послідовність Фібоначчі та алгоритм реалізаціі

215

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
2. Визначити, чи є число паліндромом (необхідно розділити число n на дві половини
однакової довжини, відкинути середню цифру в разі непарної довжини n і перевірити
рівність однієї з частин реверсної записи іншій частині) (див мал. 2).

Мал. 2 Алгоритм, за яким можна дізнатися чи є число паліндромом
Ці задачі не викликали ніяких труднощів, тому наступним кроком було розпочати
розв’язувати приклади олімпіадних завдань зі спеціального сайту e-olymp(див рис. 3), які
мають класифікацію за рівнем складності, та за тематикою. Прикладом однієї з таких
задач є наступна: n піратам вдалося справедливо розділити скарб із m золотих монет –
кожен отримав свою частину відповідно до свого піратського рангу і стажу.
Наймолодший пірат взяв a монет, а кожен наступний пірат брав на одну монету більше,
ніж попередній його колега. Останнім був капітан, якому дісталося вдвічі більше від
запланованого, очевидно, що після нього монет більше не залишилося. Скільки було
піратів разом з капітаном, якщо відомі a та m. Так як капітан без команди просто пірат, то
n > 1.

Мал. 3 Сайт з прикладами олімпіадних завданнь e-olymp.com
На жаль, майже жодне з олімпіадних завдань не сприяє розвитку практичних
навичок для застосування у реальних проектах, і навіть погіршує вже набуті. Необхідність
розв’язувати складні завдання за короткий проміжок часу примушує учасника аби яким
шляхом досягти правильного результату, що призводить до написання коду, який розуміє
тільки він, що є неприпустимим у реальній компанії, де над одним проектом можут
працювати десятки а то і сотні розробників, для них розуміння коду одне одного є
найголовніше. Тому ми з викладачем вирішили зробити експеримент, та спробувати
створити власну ігру, тим самим у процесі розробки вирішувати реальні алгоритмічні
завдання.
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Для реалізації була обрана проста гра на папері яка має назву “Загородження”, суть
якої в позиційній боротьбі за простір. На поле 8х8 (тобто розміру шахівниці), гравці один
за одним креслять невеликі лінії, які перекривають 2 будь-які клітини поспіль: наприклад
гравець 1 проводить вертикальну лінію. Гравець 2 робить те ж саме, але його лінія не
може перетинати або стикатися вже з існуючими. У міру заповнення поля, залишається
все менше вільного простору. Гравець, який не може більше накреслити свою лінію
програє(див. мал. 4).

Мал. 4. Паперова гра «Загородження»
Перше що необхідно було зробити це визначитись із мовою програмування та
фреймворком або середовищем для розробки ігри. Наш погляд пав на мову програмування
Lua та фреймворк Love2D. Обирати C# та Unity або C++ та Unreal Engine не раціонально,
бо часу на їх вивчення в нас не має. Ці технології є досить складними, і за таки короткий
час спроба до їх опанування ні до чого не призведе.
Чому Lua? Ця мова досить проста для освоєння, простіше ніж JavaScript та Python.
Вона популярна в розробці відеоігор, як частина чогось більшого (cryEngine, GMod,
OpenComputers в Minecraft, etc), і якщо в грі присутній моддінг – з дуже високою
ймовірністю, використовується Lua.
LÖVE – фреймворк для двовимірних ігор. Він відрізняється відсутністю зайвого і
низьким рівнем взаємодії з залізом, що дозволяє робити свій движок навколо фреймворка
(для самонавчання / подальшого застосування) або відразу програмувати ігру. Простота
фреймворка дозволяє писати прототипи або навіть міні-ігри тим, хто не є програмістом,
концентруючись на процесі програмування, а не на освоєнні конкретної технології.
Прикладом досить популярної, створеної за допомогою Lua та Love2D – є гра Move or Die.
Під час експерименту нами була створена гра, розробка якої складається з наступних
етапів:
1. Love дозволяє за допомогою коду відмальовувати графіку. І перше що необхідно
було зробити - намалювати поле гри 8х8 клітинок. Робимо це за допомогою послідовного
відображення 9 горизонтальних та вертикальних ліній (див. мал. 5).

217

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.

Мал. 5. Схема відображення поля
2. Маючи координати x та y курсору миші, розробити подію яка при натисканні
відображає крапку в центрі клітини, в якій було натиснуто.( формула –
math.floor(координата / cell_size) * cell_size + half_cell + half_line) (див. мал.6 та мал. 7)

Мал. 6. Відображення крапки на полі

Мал. 7. Алгоритм знаходження центру клітинки, за координатами курсору
3.
Маючи координати двох крапок намалювати лінію(див. мал. 8).
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Мал. 8. Відображення лінії, що з’єднує 2 крапки
4. Навчити комп’ютер робити хід. Для цього необхідно ввести змінну, в якій
зберігати чий зараз хід, та після ходу змінювати її значення на наступного, тобто
почергово після ходу змінювати хід компьютера на хід ігрока та навпаки. Логіка ходу
компьютера майже нічим не відрізняється від ходу користувача, за однієї лише
відмінністю, що клітинки обирається випадково, з доступних клітин.
5. Наостанок, необхідно зробити перевірку на наявність ходів та за їх відсутності
визначити переможця.
Далі буде наведена невелика статистика. Кількість рядків власноруч написаного
коду – 602; кількість рядків коду сторонніх бібліотек – 217; загальна кількість рядків коду
всього проекту – 819.
Закінчивши розробку проекта нам вдалося: розробити ігру, поглибити знання з
алгоритмізації та структур даних, опанувати нові технології (Love2D), почали працювати з
ООП, що є домінуючою парадигмою , незалежно від сфери програмування, та компанії, в
якій ви працюєте, яка розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють між
собою.
Підбиваючи підсумки необхідно сказати що підготовка до олімпіади може бути
цікавою, та складатися не тільки з розв’язування одноманітних алгоритмічних завдань,
але також застосовуючи метод проектної розробки, під час якої вирішувати реальні задачі,
набути ще й практичних та корисних у майбутньому навичках.
1. Олимпиада по программированию. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпиады_по_программированию.
2. Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з
програмування. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/if/wpcontent/uploads/sites/92/2014/03/Metod.pdf.
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ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БОТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ С
ПРОТИВНИКОМ
Д. Горбань, Т. Соколов, А. Гринченко
студенты IV курса
направление «Программная инженерия»
профиль «Разработка программно-информационных систем»
филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбница
Научный уководитель – доц. Тягульская Л.А.
Искусственный интеллект – эта такая область информатики, изучающая
интеллектуальные возможности с помощью вычислительных устройств.
Искусственный интеллект современных компьютеров довольно высокого уровня, но не до
того уровня, чтобы их поведенческие способности не уступали хотя бы самым
примитивным животным.
Многие убеждены, что человек не сможет разработать искусственный интеллект,
который смог бы достичь разума человека. В то же время другие убеждены, что с
помощью электронных схем, построенных по образу и подобию мозговых структур,
возможно, удастся создать искусственный интеллект.
Идея создания искусственного интеллекта существует с давних пор. Человек давно
проявлял интерес к созданию своего двойника, который смог бы рассуждать также как
человек.
В данной работе мы постарались разработать логику интеллектуального бота на
основе человеческой, проводя параллели между мышлением человека и работой машины.
Актуальность исследования определяется тем, что в современном мире, в век
информационных технологий, системы искусственного интеллекта являются весьма
популярным
направлением
использования
компьютера
и
позволяют
повысить эффективность, а также исключают возможность ошибки из-за человеческого
фактора.
Объект исследования – алгоритм интеллектуального бота.
Предметисследования – применение алгоритма, построенного на основе
человеческой логики, в игре жанра Roguelike.
Цель исследования – приблизиться к созданию искусственного интеллекта для
оптимизации всех областей человеческой деятельности.
Перед нами была поставлена следующая задача:
Дан исходный код Roguelike-игры. В переводе на русский Рогалик.Игра состоит из
нескольких случайно сгенерированных уровней. Чтобы перейти на следующий
уровень, нужно дойти до клетки типа “выход”. Игрок,
дошедшийдовыходанапоследнемуровне,проходитигру.Остальныеправила можно
понять, немного поиграв или почитав код. Задача – написать бота, который
проходит эту игру.
Также были сформулированатребования к решению:
 Бот должен проходить игру с seed-ом 0 до 4уровня.
 Бот не должен зависать науровне.
 Совместимость с основной версиейпроекта.
 Проект не должен зависеть от локальныхизменений.
 Не допускается использование обманных методов (рефлексия).
Roguelike (буквально «Rogue-подобные» (игры), сленг «рогалик») — жанр
компьютерных игр, в частности, поджанр компьютерных ролевых игр. Характерными
особенностями классического roguelike являются генерируемые случайным образом
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уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа — в случае его гибели игрок не
может загрузить игру и должен начать еёзаново.
К особенностям игры можно отнести:
 Игра имеет единый режим и единый набор команд.
 Игра предоставляет
игроку
свободу
со множеством
вариантов
прохождения.
 Игрок должен самостоятельно исследовать найденные предметы и открывать
ихсвойства.
Элементы поля:
+ - бонус к здоровью, восстанавливает 50 единиц здоровья.
@ - противник.
@ - обозначение нашего бота.
# - стена.
! - выход
* - ловушка, отнимает 50 единиц здоровья.
$ - бонус к атаке и защите, могут быть разными.
Типы противников:
Dimwit (с англ. «тупица») - довольно примитивные противники,
совершаютслучайныешагиврадиусесвоегодвижения.Атакуюттольковтом случае, если в
радиусе 1 клетки встретился нашбот.
Replitoid – более умные противники, есть возможность преследования. Но попрежнему, нет возможности обхода стен и обхода ловушек. С каждым уровнем
увеличивается атака и здоровье, что делает их довольно грозным противником.
ArenaFigher – противник-босс, встречается на 6 уровне. Только после уничтожение
данного юнита игра будет пройдена.
Реализация алгоритмаинтеллектуального бота
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Разработать стратегию постановки цели длябота.
2. Реализовать алгоритм нахождения кратчайшего пути до текущей цели.
Цель должна быть актуальной, т. е. соответствовать потребностямбота.
Для этого сначала происходит оценка ситуации. Высшим приоритетом является
восстановление здоровья, поскольку данный жанр игру предусматривает «смерть
навсегда». Следующим по приоритету идет выбор оружия, чтобы получить бонусы к
атаке и броне, что позволит сражаться с наименьшими потерями. При этом, если на пути
встречаются враги, бот сможет отразить удар, а затем продолжить путь к своей цели.
Когда врагов не осталось, подобран наилучший бонус из имеющихся на уровне, и
здоровье восстановлено, можно двигаться к выходу.
После того как цель назначена, запускается функция нахождения пути к данной
цели. Были проанализированы большинство популярных алгоритмов, и выбран самый
актуальный для данной задачи алгоритм – А*. Суть данного алгоритма заключается в
следующем:
Создается 2 списка вершин – ожидающие рассмотрения и уже рассмотренные. В
ожидающие добавляется точка старта, список рассмотренных пока пуст.
Для каждой точки рассчитывается F = G + H. G – расстояние от старта до точки, H
– примерное расстояние от точки до цели. О расчете этой величины я расскажу позднее.
Так же каждая точка хранит ссылку на точку, из которой в нее пришли.
Из списка точек на рассмотрение выбирается точка с наименьшим F. Обозначим
ее X.
Если X – цель, то мы нашли маршрут.
Переносим X из списка ожидающих рассмотрения в список уже рассмотренных.
Для каждой из точек, соседних для X (обозначим эту соседнюю точку Y), делаем
следующее:
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Если Y уже находится в рассмотренных – пропускаем ее.
Если Y еще нет в списке на ожидание – добавляем ее туда, запомнив ссылку на X
и рассчитав Y.G (это X.G + расстояние от X до Y) и Y.H.
Если же Y в списке на рассмотрение — проверяем, если X.G + расстояние от X до
Y < Y.G, значит мы пришли в точку Y более коротким путем, заменяем Y.G на X.G +
расстояние от X до Y, а точку, из которой пришли в Y на X.
Если список точек на рассмотрение пуст, а до цели мы так и не дошли
– значит маршрут не существует.
Была реализована функция оценки расстояния до цели. Эта функция должна
выполнять несколько условий:
1. Функция никогда не переоценивает расстояние доцели.
2. Дляэто функции расстояния выполняется неравенство треугольника. Например,
предположим у нас есть три точки – A, B и C. Для путейAB B-C и A-C должно быть верно следующее неравенство: A-B + B-C >= A-C.

Рис. 1. Диаграмма классов
1. Алгоритм
А.
–
https://ru.wikipedia.org/wiki/A*

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Людмила Драгієва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Радкіна В.Ф.
Молодій генерації сьогодні потрібні вміння розв’язувати складні проблеми,
критично аналізувати події, порівнювати альтернативні точки зору, відстоювати власну
позицію, приймати зважені рішення.
Розвиток критичного мислення стає найактуальнішим за часів інтенсивних
соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових
політичних, економічних обставин, без ефективного вирішення проблем. Тому, очевидно,
є життєва необхідність формування критичного мислення для вітчизняної освітньої
системи. Освіта – є першочерговим розвитком того типу мислення, що дає змогу
адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем. Мета
сучасної школи – навчити молодих людей самостійно здобувати знання, знаходити
найоптимальніші розв’язання певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати
власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності.
Школа - модель суспільства і тільки в ній необхідно поставити дитячу особистість у центр
усієї діяльності, зробивши її посередником у взаємодії суб’єктів навчання.
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Критичне мислення – це процес, який починається з постанови проблем,
продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення
щодо розв’язання, поставленої проблеми; це здатність людини чітко виділити проблему,
яку необхідно розв’язати; самостійно знайти, обробити й проаналізувати інформацію;
логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; здатність мислити
мобільно, обирати єдино правильне розв’язання проблеми ; бути відкритим до сприйняття
думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.
Критичне мислення є досить складним процесом творчого опрацювання
інформації, пов’язаного з її усвідомленням, переосмисленням та творчою генерацію ідей у
результаті такої діяльності. Завдання педагога – допомогти особистості зрости в успіху,
дати відчути радість від подолання труднощів. Справжній учитель – той, який сам
переживає радість пізнання, завжди прагне розділити її з учнями, створити «ситуацію
успіху», справжню ситуацію успіху, яка базується на здобутих знаннях.
Отже, проблема формування критичного мислення на сьогоднішній день
залишається однією із загальновизнаних напрямів у закордонній педагогіці й психології.
Дослідженням технологій критичного мислення присвячено праці багатьох науковців, а
саме Ш. Амонашвілі, Б. Бейер, О. Бєлкіна-Ковальчук, В. Береза, В. Біблер, А. Бідл,
Е. Боно, А. Брушлинський, Д. Дьюі, Д. Кларк, М. Ліпмен, О.Пометун, Д. Халперн та ін.
Критичне мислення визначається як здатність людини:
- помічати невідповідності поведінки або висловів іншої людини
загальноприйнятій думці або ж нормам поведінки;
- осмислення істинності або хибності положення, теорії, нелогічність
виcловлюваня, вміння реагувати на них;
- вміти відокремлювати невірне або помилкове від вірного, правильного, а також
аналізувати, доводити, спростовувати, оцінювати завдання і предмети, показувати зразок
поведінки т.д. [1].
Враховуючи, що критичне мислення - це здатність аналізувати інформацію з
позиції логіки і особистісно-психологічного підходу, педагоги та психологи
рекомендують стратегії навчання, які спрямовані на розвиток мислення учнів. Коста та
його колеги вважають, що для того, щоб учні навчилися мислити критично, їм необхідно
розвивати шість видів розумової діяльності [2]: згадування (відновлення в пам'яті фактів,
уявлень і понять), відтворення (робота за зразком чи алгоритму), обґрунтування,
реорганізація (перетворення вихідних умов завдання в нову проблемну ситуацію, що
дозволяє знайти оригінальне рішення), співвіднесення (зв'язування набутих знань з
засвоєнням раніше або з особистим досвідом), рефлексія: дослідження (дослідження самої
думки та причин ії появи).
Формування та розвиток критичного мислення повинно йти не стихійно, а
систематично під керівництвом вчителя, в тому числі при розвитку франкомовної
комунікативної компетенції в усіх її складових [3].
Своєрідність критичного мислення у тому, що його результати виявляються не
лише у логічних висновках, а у конкретних образах, що відрізняє його від мислення
наукового. Для повного розкриття критичного мислення важливо виховати певні навички,
які розвивають спостережливість, логічність, уяву і саму здатність мислити образами.
Тож, під критичним мисленням у навчальній діяльності розуміють сукупність якостей та
умінь, що обумовлюють високий рівень дослідницької культури вчителя та учня, а також
«мислення оцінювальне, рефлексивне», для якого знання є не кінцевою, а вихідною
точкою, аргументоване та логічне мислення, яке базується на особистому досвіді та
перевірених фактах.
Умови життя в сільському соціальному середовищі породжують наступну
проблему: сучасна сільська школа дещо відірвана від інформаційних та науковокультурних центрів. Сьогодні мережа Інтернет забезпечує учням необмежений доступ до
великого обсягу інформації, яку він має навчитися відбирати критично. Завдяки
соціальним мережам він може спілкуватися з носіями мови, застосовувати отримані на
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уроках французької мови комунікативні навички і вміння. А це розширює можливості
розкриття індивідуальних особистісних здібностей і талантів дитини, вміння швидко
адаптуватися до сучасних вимог суспільства, освоювати його інформаційний простір,
змінюватися і удосконалюватися на основі самостійного набуття знань, знаходити шляхи
розв’язання завдань у будь-яких нестандартних ситуаціях. Тим самим звужується спектр
особистісного вибору дитини. Кожен вчитель в такій ситуації обирає свій шлях
розв’язання завдань сучасної іншомовної освіти. Важливим кроком на цьому шляху є
створення в кожному закладі освіти ситуативного іншомовного середовища, яке сприяє
формуванню позитивного ставлення, природної потреби оволодіння іноземною мовою
через навчання в ситуації психологічного комфорту, відкритості і демократичності. У
такому середовищі долається бар’єр переходу до іншомовного спілкування, активізуються
мисленнєво-мовленнєві процеси, і, як наслідок, розвиваються уміння і навички
критичного мислення. В учнів формується установка на сприйняття і аналіз інформації,
використання її у нестандартних ситуаціях, зокрема в іншомовному спілкуванні, де
особливе місце має прийняття незалежних, виважених рішень на основі різнобічних
продуманих аргументів. Він відчуває потребу до висловлювання іноземною мовою своєї
точки зору на запропоновану тему (усно або письмово – в жанрі особистого листа, есе,
доповіді та ін.), до активної участі у дискусіях.
Особливо важливо створити це середовище в умовах багатонаціонального регіону,
де учні змалку знаходяться в полілінгвістичному оточенні. Тому доцільно вчити учня не
лише правильно ставити запитання, але й спрямовувати увагу в необхідне русло,
розмірковувати над мовою, робити висновки та висловлювати самостійні судження в
іншомовному мовленнєвому спілкуванні.
Потреба знайти відповіді на ці виклики підштовхнув мене до пошуку більш
ефективних технологій у навчанні французької мови, зокрема технології розвитку
критичного мислення.
Впровадження системи навчання французької мови на основі методів і прийомів
КМ в навчально-виховний процес дозволяє вирішувати наступні завдання:
‒ розвивати мисленнєво-мовленнєві здібності учнів, комунікативні мовленнєві
компетенції;
‒ створювати психологічні комфортні умови під час навчання французької мови;
‒ навчати учня розмірковувати над побудовою власної траєкторії вивчення
французької мови;
‒ сприяти розвитку критичного мислення учнів, що відповідає вимогам Державних
стандартів та загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
З метою реалізації завдань навчання французької мови на основі методів і прийомів
критичного мислення нами розроблено змістове наповнення системи: комплекс вправ і
завдань, процедура їх використання на різних вікових етапах навчання відповідно до
базової моделі розвитку навичок критичного мислення «Мотивація – Осмислення –
Рефлексія».
При викладанні французької мови перша фаза (motivation-évocation) орієнтована на
формування особистісного інтересу до вивчення мови, отримання нової інформації та
ціннісного ставлення до предмета. Оскільки на цьому етапі мають поєднуватися
індивідуальні та групові форми роботи, то участь школярів у навчальному процесі
активізується. Розуміння відповідей на запитання «На якій мові я розмовляю? Які мови я
чую навколо? Що я знаю та можу сказати?» сприяє формуванню уявлення «Про що хочу
дізнатися?». Таким чином, здобуті раніше знання виводяться на рівень усвідомлення.
Тепер вони стають базою для засвоєння нових знань, що дає учням можливість більш
ефективно пов’язувати нову інформацію з раніше відомою, розмірковувати над мовним
середовищем.
Для створення комфортного психологічного та мовного середовища можна
використовувати, наприклад, роль чергового. Від формального виступу вчитель з учнями
переходять до імпровізації (в залежності від теми уроку). На цій фазі можна
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використовувати ще такі вправи як: «Пошук запитань», «Дошка питань», «Le jeu des
contraires», «Le tremblement de terre», «L’horloge», «Le vocabulaire mural», розминка
«Павутиння», таблиця «Знаємо – Хочемо дізнатись – Дізнались» («З-Х-Д»), «Ключові
терміни», «Кластер («Гронування»), «Вірно-невірно», «Парна (групова) мозкова атака»,
(середня школа), «Коло ідей», «Проблемні питання», таблиця «З-Х-Д», «Ажурна
пилка»(старша школа).
Головним завданням другої фази (réalisation) є активне отримання інформації,
співвідношення нового з відомим, систематизація, аналіз власного розуміння. Учень
отримує можливість замислитися над природою мови, що вивчається, у міру
співвідношення старої і нової інформації вчиться формулювати питання, визначає власну
позицію. Під керівництвом вчителя і за допомогою своїх товаришів школярі відповідають
на ті запитання, які самі поставили перед собою під час осмислення, коли вступали в
контакт з новою інформацією, читали текст, проглядали фільм, слухали вчителя,
спілкувались з носіями мови в мережі Інтернет, вчаться записувати у вигляді запитань те,
що не зрозуміли для з’ясування в майбутньому. Крім того, вчаться класифікувати
отриману інформацію і виокремлювати нове. Кожен висловлюється про те, як знайти
шляхи розв’язання проблеми, вчиться робити припущення, прогнози. Вчитель приділяє
особливу увагу роботі з учнівськими версіями та судженнями, допомагаю учням
сформулювати та висловити свою думку. Найбільш цінними є неординарні, нестандартні
судження і роботи. Намагаюсь, щоб на моїх уроках учні аналізували продукцію своїх
однокласників, ставились до неї критично, але доброзичливо. Подальше формування й
закріплення знань відбувається в інших формах навчання. У груповій роботі мають бути
присутні два елементи – індивідуальний пошук та обмін ідеями, де особистий пошук
неодмінно передує обміну думками.
Для цієї фази пропонуємо такі вправи, як: «Тонкі питання», «Товсті питання»,
«Взаємні запитання», «Встанови логічну послідовність пропозицій», «Карта Франції»,
«Землетрус», «Сніжний ком», «Припущення на основі запропонованих слів»,
«Спрямоване слухання та обміркування», «Метод спільного опитування (опитування
думок)», (середня школа), «Маркування тексту», «Подвійні щоденники», «Прес-метод»,
«Спрямоване слухання та обміркування», «Метод спільного опитування (опитування
думок)» (старша школа).
Третя фаза (réflection) спрямована на підведення підсумків і систематизацію нової
інформації, формування власного ставлення до навчального матеріалу та формулювання
запитань для подальшого просування в інформаційному полі. На цій стадії учні думають
про зв’язок з тим, що вони вивчали на уроці, закріплюючи нові знання, активно
перебудовують свої уявлення з тим, щоб включити в них нові поняття. Остання стадія
рефлексії – творче застосування здобутих знань, сформованих умінь і навичок та побудова
власної траєкторії навчання. Аналіз власних розумових операцій складає серцевину цієї
фази.
На цій фазі використовують такі вправи, як: «Парна мозкова атака» (парне підбиття
підсумків), «Залиште за мною останнє слово», «Павутинка дискусії», «Повернення до
кластерів», «Сенкан», «Заповни таблицю (малюнок)», Таблиця «З-Х-Д» (середня школа),
«Есе», «Дискусія», «Сенкан», таблиця «З-Х-Д» (старша школа).
Результатом даного етапу навчання є, з одного боку, особистісний розвиток і
мовленнєва продукція самих учнів, з іншого, засвоєння й особистісна оцінка ними
загальноприйнятих досягнень людства, у тому числі й освітніх стандартів. Рефлексія
виявляє «сухий залишок» навчання французької мови, позначає усвідомлені дітьми
освітні результати, виявляє проблеми, які при цьому виникли. Форми освітньої рефлексії
різні: усне обговорення, письмове анкетування, графічне зображення змін, що
відбуваються. Учням зазвичай подобається графічна рефлексія, коли треба накреслити,
наприклад, графік зміни їхнього інтересу (самопочуття, рівня пізнання, особистої
активності, самореалізації тощо) протягом уроку, теми тощо. Наприклад, застосування
Європейського мовного портфоліо на уроках французької мови дає можливість учням
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задокументувати свої досягнення на шляху до плюрілінгвальної компетенції через запис
різного роду навчального досвіду стосовно мов, якими він володіє. Рефлексивні учнівські
записи – безцінний матеріал для аналізу й коректування мною навчального процесу. Щоб
учні розуміли серйозність рефлексивної роботи, вчителі-практики виконують огляд їхніх
думок, відзначаю тих, у кого глибина самосвідомості підвищується. Подібна робота, як
правило, формує постійну потребу у рефлексивному самоаналізі.
1. Ліндсей Г. Творческое и критическое мышление [Текст] / Г. Линдсей, Р.Ф. Томпсон,
К.С.Халл // Хрестоматия по психологии: психология мышления / сост. Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.:
АСТ. 2008. – С. 119.
2. Дженні Л. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних
предметів» / Л. Дженні, С. Куртіс, Мередит та Чарльз Темпл. – М., 1998. – 125 с.
3. Мухина Е.А. Развитие критического мышления у учащихся: Автореф. дисс. канд. пед.
наук / Е. А. Мухина. – Сочи, 2002. – 21 с.

ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Антоніна Дорошенко
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.пед.н. Смирнова І.М.
Технологія (від грецького: TECHNE - мистецтво, артистичність, вміння і грец гия вивчення) означає сукупність методів та інструментів для досягнення бажаного
результату; спосіб перетворення бажань в потреби. Технологія включає в себе
послідовність операцій і процедур, вона тісно пов'язана із засобами, обладнанням,
інструментами і матеріалами.
Сучасні технології засновані на досягненнях науково-творчого прогресу і
спрямовані на виробництво продукту: матеріал технологія створює матеріальний продукт,
інформаційна технологія (ІТ) - інформаційний продукт.
Технологія також наукова дисципліна, яка розробляє і методи і інструменти для
виробництва. У розмовній мові технології прийнято називати опис виробничих процесів,
інструкції по їх реалізації, технологічних вимог і т.д. Технологія і процес часто називають:
видобування корисних копалин, транспорт і переробка, які є основою виробничого
процесу.
Творчістий контроль у виробництві також є частиною технології. З розвитком
технологій, що стосуються технологів, інженерів, конструкторів, протворчих
потенціалмістів і інших фахівців.
До появи технології домінувало мистецтво - людина зробила щось, але це було
отримано в якості подарунка - чи подарунок він отримав чи ні. За допомогою технології,
навпаки - то, що було доступно для пристроїв стали доступні для всіх. Наприклад,
будівництво кам'яної сокири можна розглядати як акт мистецтва, а й як технологія. У
першому випадку сокиру є унікальним (може бути), але зі смертю власника мистецтва
виготовлення осей, мистецтво зникає.
У другому випадку майстерності залишиться назавжди, але якість продукту
(ймовірно) не буде настільки високо.
Момент переходу від мистецтва до технології фактично початок сучасної людської
цивілізації і дає можливість подальшого вдосконалення і розвитку. З плином часу
технологія зазнала значних змін, і якщо коли-небудь технологія була просто звичкою,
сьогодні технологія являє собою комплекс знань (часто званий ноу-хау), отриманих, іноді
в вартості дорогих і складних досліджень.
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Технології не слід розглядати як передову техніку. По суті, це показує зв'язок
безперервності між продуктом і процесом між поняттями і процедурами між рефлексами і
діями.
Сьогодні освіта розглядається всюди як ключ до економічного процвітання завтра
в якості пріоритетного інструменту для боротьби з безробіттям, як двигун науковотворчістого прогресу, як необхідна умова культурної життєздатності громад все більш
структурованим навколо дозвілля, як носій соціального прогрес і рівність, в якості гарантії
для підтримки демократичних цінностей і паспорта для індивідуального успіху.
У всьому світі освіта перебуває в центрі економічних і політичних дискусій, і що в
глобальному інформаційному суспільстві породжує завищені очікування.
Це є ключовим напрямком сучасної освіти є створення глобального освітнього
співтовариства. Незважаючи на всі відмінності, незважаючи на всі суперечки, хоча різні
стратегії і зрозуміти світ ближче в освіті - сертифікати, які в першу чергу глобальний
характер знань, що не визнана і «відчуває себе некомфортно» в рамках існуючих
підрозділів; формування глобальних стратегій, в тому числі питань освіти; Уніфікація
системи освіти в усьому світі економіки; конвертує всі наші, у звичайних людей,
глобальних страхів.
Творчіста революція має величезний вплив на сучасних формах зайнятості:1
автоматизація призводить до нового поділу праці між людиною і машиною і
для зниження рівня зайнятості; замінює роль людей в процесі праці - замість виконання
рутинних завдань, такі як конвеєрна лінія або в бухгалтерії, сьогодні він повинен
реагувати більш на непередбачені обставини, для управління процесами в різних галузях;
перехід від індустріального світу з чітко визначеними і відносно низьких
трудових вимог суспільства, що характеризується зростанням, складність, зі збільшенням
взаємодії, але зі зростаючою невизначеністю.
Парадоксально безробіття в цьому суспільстві в поєднанні зі збільшенням попиту
на робочу силу з вищепереліченими компетенціями. Відповідь на систему технічної освіти
є розвиток загальної освіти, де вони можуть бути побудовані ці загальні компетенції. Це
повинно дозволити будівництво технологічної бази, що дозволяє студентам зрозуміти
творчісту культуру суспільства.
Поява технології в освіті є ключовим, нова тенденція в останні три десятиліття.
Тенденція досить довга, щоб бути в змозі узагальнювати справжню ситуацію, хоча і
передбачаюча майбутнє в цій області, що межує з областю фантастики.
Підтримка технології індивідуалізації навчання; доступ і участь в інформаційних
мережах в якості нової форми соціальної участі, сприяє підвищенню гнучкості процесу
навчання, який більше не обмежений в часі і просторі, а також інтернаціоналізації освіти.
Ймовірно, тільки в освіті буде скоро реалізації «глобального села».
Нові технології дозволяють досягти максимально можливої кількості людей
одночасно і відкривають нові перспективи для ідеї рівності освітніх можливостей,
скоротити витрати виключно для освітніх продуктів; до сих пір досягли неймовірного
багатства ілюстрації та подання інформації, а також дивовижні можливості в області
моделювання.
Важливо відзначити, що інформаційні технології, наприклад, призводять до різних
видів робіт, пов'язаних з обробкою інформації, комунікації в новому інформаційному
середовищі.2
Проте проблеми в системі освіти в цілому, суть нової технології вбудовуються
заперечення традиційної моделі з точкою зору набуття знань і спілкування і взаємодії між
освітніми суб'єктами.

1

Іванов, С. Попереднє освіту, 2005.
2

Г ен чева, М., К урс лек ц і й , Варн а, 2006.
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У той же час творчі розробки, як правило, їх впровадження в більшою мірою
залежати від ринку і створення нових більш складних нерівностей в освіті. У зв'язку з
цим, як видається, можливість нового державного втручання в нормативну структуру
простору для перетворення освітніх стандартів для роботи в цьому просторі для нового
формулювання моделей педагогічної підготовки і перепідготовки кадрів для будівництва
моделі і регулювання освіти для дорослих.
Освітня діяльність держави забезпечити дотримання принципів:
- рівність доступу до освіти для всіх, на основі здібностей кожного, незалежно від
фінансового становища і культурного середовища;
- якість освіти, забезпечення поставок необхідного обладнання.
Навчання з упором на технології, має набагато більш глобальний характер
творчістої освіти, так як вона спрямована на розуміння причинно-наслідкових зв'язків і
основні підходи ділового життя на планеті. Цей тип навчання напрямних учителів
технологій , щоб відповісти на питання: «Що він робить», «Як ся маєте?», «Чому ви це
робите?», «Чому ви це робите?».
Основною метою конструктивнох творчих дій, виникає з тенденцій в техніці і
технології, які впливають на процес зростання і особистісного розвитку.
При вирішенні завдань технологічної підготовки відповідно до вимог сучасної
цивілізації виявлені можливості для формування людей з високим рівнем інтелекту і духу
підприємництва в ринковій економіці.
1. Cмирнова І.М. Концептуальні засади розвитку інформаційно-технологічної підготовки
майбутніх учителів технологій в умовах компетентнісного підходу / І.М. Смирнова // Нова
педагогічна думка. – 2016. №4 (88). – С. 50–54
2. Драгієва Л. В. Теоретичні основи технології підготовки вчителів трудового навчання / Л.
В. Драгієва // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2009. Вип. 26. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2009_26_12
3. Карпова І. Г. Соціально-педагогічні чинники виявлення творчого потенціалу студента у
позанавчальній діяльності вищого навчального закладу / І. Г. Карпова // Соціалізація особистості :
[зб. наук, праць / за заг. ред. проф. А. И. Капської. - Том XXXI. - : НПУ ім. М. П. Драгоманова,
2008. - С. 166-180.
4. Смирнова І.М. Аналіз стану висвітлення проблеми підготовки майбутніх учителів
технологій у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі / І.М. Смирнова // electronic journal «the
theory and methods of educational management» edition 2 [16] [2015].– Режим доступу:
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_16
ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І НАУКОВИЙ ВИНАХІД
Сергій Лєвшаков
магістрант факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Федорова О. В.
Вивчення специфіки технічної творчості і пов’язаних з ним наукових винаходів –
це головна думка багатьох дослідників. Ще Френсіс Бекон порівнював винаходи з
лабіринтом, заплутані перехрещення і підступні ходи якого не можна розгадати без
практичного досвіду. Однак той, хто розгадав таємницю лабіринту, може розкрити її
іншим, щоб застерегти їх від невдач і сліпого блукання. Такий шлях свідомого
використання узагальненого досвіду людства, знань про механізми творчості для
оптимізації процесу створення винаходів використовують новатори техніки, що
опанували основами наукової методики технічної творчості. Згадаємо вислів німецького
вченого і винахідника XIX століття Юстуса фон Лібіх: «Винахідник – це людина, яка
створює нову або удосконалює відому думку так, що вона стає дієвою або придатною до
реалізації, він йде в бік від протоптаної стежки, не знає більше, куди йде, і з тисяч, може
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бути, один досягає мети, він не знає походження своїх думок і не може дати звіт про свою
діяльність» [6, с. 8].
Однією з фундаментальних праць з творчого процесу технічного винаходу є книга
чеського мислителя Б. Больцано «Учення про науку», четверта частина якої називається
«Мистецтво винахідництва». На сторінках цієї праці автор виклав методику процесу
винахідництва, що складається з евристичних правил і методів. Терміном «мистецтво
винахідництва» Б. Больцано позначає евристику – науку про творче мислення [1, с. 282].
Першим спільним правилом він вважав визначення мети і відсікання непродуктивних
напрямків пошуків. Далі з’ясовується основне питання завдання, аналізується відоме
знання і визначаються висновки з цього знання. Потім висуваються пробні припущення і
гіпотези, робляться спроби вирішити задачу різними методами, критично перевіряються
власні і чужі судження і рішення, проводиться відбір найбільш цінних суджень,
оцінюються судження, рішення і ситуації. У книзі Б. Больцано містяться й спеціальні
правила вирішення творчих завдань. До спеціальних правил винахідництва Б. Больцано
зараховував знаходження цілеспрямованих завдань, виявлення уявлень, що з'явилися в
підсвідомості, оцінку їх реальності, обсягу, аналогів, а також логічні операції та прийоми
мислення. Він розглянув різні види умовиводів, які найчастіше трапляються.
У XVIII столітті Д. Г. Штейнбарт розглядав питання створення винаходів в своїх
працях з практичної логіки. Він вважав, що кожен винахід створюється на базі відомого,
існуючого шляхом зіставлення відомих даних, предметів, ідей методами їх поділу,
об'єднання, комбінування. Основними джерелами винаходів Д. Г. Штейнбарт вважав
виявлення прихованих властивостей предметів, визначення причин змін і функціонування
речей, виявлення корисності предметів і явищ, знаходження аналогій.
Проблеми наукової і технічної творчості широко висвітлені в працях
Г. Гельмгольца. За його свідченням, здогади щодо вирішення творчої проблеми приходять
в результаті всебічного розгляду її, що дозволяє подумки оглядати всі її глибини і вузли.
Без тривалої попередньої роботи це здебільшого неможливо.
Англійський натураліст і матеріаліст XVIII століття Д. Прістлі вважав, що творчі
знахідки шукають, як мисливець шукає здобич в лісі, і що значну роль відіграє
випадковість. Він запропонував метод здійснення несподіваних аналогічних
експериментів,
вважаючи,
що
найсміливішими
й
самими
оригінальними
експериментаторами є ті, хто, «надаючи свободу своїй уяві, допускають поєднання самих
далеких одна від одної ідей» [8, с. 250]. І, хоча багато з цих ідей згодом виявляться
фантастичними, деякі можуть привести до найбільших і капітальним відкриттів.
Французький психолог Т. Рибо вважав основним джерелом винаходів уяву. Він
принципово заперечував можливість створення методики винахідництва, проте вказував
на велике значення методів об'єднання, роз'єднання і аналогії, широко застосовуваних
сучасними винахідниками. Він писав, що «людина винаходить тільки тому, що здатна
складати нові поєднання з ідей» [10]. Велике значення Т. Рибо надавав аналогіям. Його
праці було використано при створенні ряду практичних методик винахідництва. Так,
наприклад, широко відома в США методика винахідництва – так звана «синектика» –
запропонована в наш час В. Гордоном і вдосконалена його послідовниками, рекомендує
застосовувати елемент уособлення, одухотворення технічного об'єкта й символічної
аналогії разом із використанням метафор (по Т. Рибо – містичної уяви) й метаморфоз
(перенесення на підставі приватної подібності).
Величезне значення науковому винаходу в технічній творчості надавав І. Кант. У
своїй праці «Антропологія з прагматичної точки зору» він писав: «Геній – це талант
винаходу того, чому не можна вчити або навчитися. Так, можна навчитися від іншого, як
треба робити хороший вірш; але від інших не можна навчитися тому, як скласти хороший
вірш, бо це саме собою має випливати з природи автора. Тому не можна вірш замовити і
отримати за хорошу плату, як фабрикат, його треба очікувати немов натхнення, про який
сам поет не може сказати, як воно проявляється, тобто треба очікувати випадкового
розташування, причина якого йому невідома [...] Геній тому сяє , як миттєве, що виникає
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через проміжки і знову зникає, явище, не тим світлом, яке можна запалити коли завгодно і
підтримати, поки це потрібно, а як мерехтить іскра, яку щаслива хвилина натхнення
вибиває з продуктивного уяви» [4, с. 426]. Не менш цікавим є висловлення І. Канта про
наслідування у творчості: «Наслідування є щось, абсолютно відмінне від мавпування.
Наслідування не так далеко від генія, як це прийнято думати. Немає ніякого духовного
прогресу, ніякого винаходу без того, щоб людина не наслідувала заздалегідь відомому в
новому відношенні. Так, Ньютон, наслідує падіння яблука, і Кеплер, наслідує
гармонійним відносинам, заслужили ім'я законодавців неба. Наслідування прикладів
також послуговує керівної ниткою для геніїв, але тільки не тому, що в цих прикладах є
буквального і помилкового, не їхня буква, але їх дух ... Не було б ні одного великого
винаходу, яке не могло б розглядатися як якесь відповідне ставлення до попередніх
відкриттів» [5, с. 500].
Відомий вчений-хімік В. Оствальд був гарячим прихильником створення винаходів
у науково-технічній творчості. На думку В. Оствальда, винахідництву можна навчитися.
Він висловлював надію, що мистецтво винаходів великою мірою буде ставати загальним
надбанням і врешті-решт стане настільки ж необхідною і повсякденного приналежністю
побуту духовного життя, як наприклад, їжа, читання і письмо. Винаходити можна,
дотримуючись певних принципів. Творчість Т. А. Едісона, на його думку, являє
ілюстрацію цієї тези. В кінці XIX і на початку XX століття відбулися великі зміни в
характері творчості. Якщо раніше за творчими знахідками відправлялись, як мисливець за
здобиччю в ліс або в поле, який не знає, що він знайде і чи знайде взагалі що-небудь, то
зараз, на думку В. Оствальда, полювання замінюється продуманої «облавою» і потрібно
бути невмілим мисливцем, щоб упустити винахід-здобич. Оригінальні погляди на
технічну творчість висловив Д. С. Пірсон. Крім традиційного для американських
дослідників і докладного списку контрольних питань, при вирішенні творчих інженерних
задач він звернув особливу увагу на подолання бар'єрів, що гальмують творче мислення, в
числі яких він називає бар'єри сприйняття, бар'єри культури, бар'єри середовища і
емоційні бар'єри. Д. С. Пірсон вивів так зване «рівняння творчості» [7, с. 48] і навів
конкретні приклади того, як за допомогою цього рівняння вирішуються різні творчі
інженерні завдання.
На думку французького математика А. Пуанкаре розвиток творчості полягає в
створенні нових корисних комбінацій; він стверджував, що безплідні комбінації навіть не
приходять в голову винахіднику, що в цьому відношенні винахідника можна порівняти з
екзаменатором другого ступеня, який запитує тільки кандидатів, допущених до іспитів
після першого випробування. Спільні думки висловлював інший вчений – Ф. Йейтс, який
стверджував, що успішна розробка винахідницької ідеї залежить від цілого ряду чинників.
В першу чергу важливо виявити можливості практичного використання ідеї, її новизну,
зацікавленість достатньої кількості людей у використанні ідеї. Доцільно знайомитися з
результатами аналогічних закінчених робіт і приймати рішення про продовження або
припинення творчих пошуків в світлі отримані даних.
Теорію технічної творчості, яка отримала назву техно-еврилогія, намагався
створити в наші часи патентознавець П. К. Енгельмеєр. За його ініціативою в 20-х роках
був заснований Еврилогічний інститут, в якому вивчалася в основному літературна та
художня творчість. Значний внесок у розвиток методики технічної творчості вніс
П. К. Енгельмеєр, котрий вказував, що технічна творчість має стати суттєвою частиною
державного господарства і не може носити випадкового або надзвичайного характеру. Для
докорінного поліпшення стану він пропонував конкретні заходи, стверджуючи, що
«найближчими завданнями держави і громадських організацій є: 1) пробудження волі до
творчості; 2) навчання творчості; 3) об'єднання творчих сил; 4) напрямок творчої роботи в
сторону найбільшого економічного ефекту» [2, с. 192]. Відомий дослідник сучасний
творчих здібностей В. Г. Розумовський пропонує навчати молодих новаторів техніки
методам аглютинації, збільшення або зменшення, розчленування, об'єднання, заміщення,
аналогії і відомості складного до простого [9, с. 103-117]. Інший сучасник І. О. Іванов
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наполягає на необхідності розв'язання винахідницьких та раціоналізаторських завдань, що
включають наступну роботу: перетворення шкідливого явища або процесу в корисні,
зміну кількості операцій, робочих елементів і функцій, ідеалізацію, інверсію,
функціональну аналогію, розкладання функції на елементарні, поєднання функцій,
розподіл функцій, приведення до єдності функцій і структур, зміну стану, форми,
положення технічного об'єкта в просторі, зміну зовнішнього середовища, перенесення
відомих рішень в інші області, методику використання нових наукових відкриттів [3,
с. 89].
Спроби дослідити винахід з позиції творчості робили ще за часів античності і до
сьогодення. Безсумнівно, розробки винаходів залежить від володіння основами
конструювання, оптимального використання матеріалів, вміння звести ідею до найбільш
простого варіанту, обліку і вимог щодо надійності і довговічності об'єкта. Важливими
чинниками є також сприйнятливість і досить широкий кругозір новаторів техніки,
невпинне експериментування і ставлення до створення кожної окремої частини об'єкта як
до самостійного винахідницького завдання.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИЧОК УЧНІВ
НА УРОКАХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Людмила Драгієва
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Олена Курдюкова
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Радкіна В.Ф.
Велика конкуренція на ринку праці,в тому й числі серед кваліфікованих робітничих
кадрів в Україні та країнах Європи, робить таку адаптацію особистості нагальною
потребою в сьогоднішніх реаліях. Можливість людини мобільно пристосовуватись до
нових змін, швидко реагувати на зміну соціальних та споживчих залежить не лише від
багажу теоретичних знань та практичного досвіду виконання конкретної роботи, але й
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більшою частиною – від змоги особистості спрогнозувати проблемні ситуації, здійснити
творчий пошук їх вирішення та ефективного використання змін на користь своєї
професійної діяльності. повсякденної діяльності та добробуту всієї країни вцілому. Таким
чином, перед сучасною освітою гостро постає питання щодо формування особистості,
спроможної до здійснення творчого пошуку, володіючої стресостійкістю та необхідним
рівнем теоретичних знань та навичок. Це висуває на перший план проблему формування
творчих навичок особистості, бурхливий розвиток яких припадає на час шкільної освіти,
а значить, вимагає від останньої забезпечення педагогічних, організаційних,
психологічних вимог та реформації підходів навчання з метою оптимального поєднання
теоретичних, творчих та практичних навичок особистості, що стає можливим лише на
уроках трудового навчання.
Плюралізм наукових думок щодо особливостей формування творчих здібностей
учнів у процесі навчання обслуговуючих видів праці не обійшов стороною і визначення
педагогічних вимог. Так, Литовченко В.А. визначає такий комплекс педагогічних вимог:
а) інформаційне збагачення змісту проблемними (творчими) завданнями і завданнями
«відкритого типу»; б) організаційне включення учнів у творчу діяльність з використанням
специфічних методів навчання [1, c. 69].
Толмачова Т.В. говорить про виділення наступного ряду педагогічних вимог:
особистісно-орієнтована технологія викладання навчального предмету; процес
формування творчих здібносте учнів має відбуватись у три етапи: вступний, основний та
підсумковий; процес формування творчих здібностей учнів має відбуватись як
безперервний перехід від одного рівня розвитку творчих здібностей до іншого; навчання
обслуговуючим видам праці має відбуватись на основі рефлексивно-креативного,
процесуально-технологічного підходів навчання; сумісна творча діяльність педагога та
учнів; створення творчого оточення на уроках з обслуговуючої праці [2, c.139].
На думку Зиміної О.О. варто виділяти такі педагогічні вимогу формування творчих
здібностей учнів на уроках з трудового навчання: 1) створення творчої атмосфери на
уроці; 2) проявляти співчуття до невдач творчого пошуку учня, уникати несхвальної
оцінки творчих ідей дитини; 3) сприяти самостійній роботі учнів з виготовлення виробів,
самостійній творчій діяльності учнів; 4 )будувати пізнавальні завдання на
міждисциплінарній, інтегративній основі; 5)сприяти розвитку психічних властивостей
особистості, що лежать в основі розвитку творчих здібностей - пам'яті, уваги, мислення,
уяви; 6) підбирати завдання з урахуванням раціональної послідовності їх пред'явлення: від
репродуктивних, спрямованих на актуалізацію наявних знань, до частково-пошукових,
орієнтованих на оволодіння узагальненими прийомами пізнавальної діяльності, а потім і
до власне творчих; 7) система пізнавальних завдань повинна вести до формування
швидкості думки, оригінальності, допитливості, вміння висувати і розробляти гіпотези [3,
c. 8-9].
В методичних рекомендаціях з формування креативного мислення в процесі
навчання різних освітніх установ, як правило, зустрічаються такі педагогічні вимоги
викладання трудового навчання, як: 1) розробка механізмів залучення дітей в різні види і
форми творчої роботи; 2) забезпечення умов та можливостей творчої самореалізації учнів
ї вибору індивідуальної траєкторії творчого пошуку під час виготовлення виробів;
3) багатоваріантність пропозицій та проблемних ситуацій на уроках трудового навчання;
4) педагогічна підтримка творчих ідей та задумів учнів щодо виготовлення особливих
моделей, виробів, підробок на уроках; 5) визначення педагогом трудового навчання
пріоритету інтересів учнів та розробка уроків трудового навчання на підставі задоволення
цих інтересів в процесі трудової діяльності; 6) введення соціально-педагогічного
партнерства у процес викладання трудового навчання (запрошення спеціалістів з різних
видів робіт на уроки трудового навчання, демонстрація їх професійних вмінь учням,
тощо); 7) постійне підвищення кваліфікації педагога трудового навчання, спрямоване на
знищення шаблонів викладання, формальності у процесі викладання, тощо [4, c. 21].
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Науковці та педагоги-практики погоджуються, що сучасний навчальний процес має
будуватись не на протиставленні інформаційної і творчої функції навчання, а на засадах
глибокого й ефективного їх поєднання. Педагогічна теорія і практика свідчать, що знання,
отримані механічно, фактично, не можна використати з метою продукування нових знань,
тобто, в творчій діяльності. У зв’язку з цим тільки дослід, уміле спостереження,
дослідження об’єктів у їх взаємозв’язку сприяє засвоєнню реальних фактів і розвиває
здібність до самостійної думки. Тому в інтересах розвитку творчих здібностей особистості
її навчання має будуватися таким чином, щоб засвоювалась не форма, а зміст. Таким
чином, розвитку творчості сприяє реалізація принципу радості напруження; учитель не
передає учням «готові» знання, не пропонує стандартних рішень, не підкреслює окремих
авторитетних поглядів, а створює атмосферу бачення конфліктних ситуацій, логічних
суперечностей, заохочує оригінальні судження.
Формування творчих навичок учнів у процесі викладання трудового навчання
вимагає розроблення технології такого навчання у відповідності з педагогічними
вимогами, принципами навчання та із підбором найкращих методів та засобів навчання,
що сприятимуть ефективному формуванню творчих здібностей та навичок учнів. Така
технологія повинна, по-перше, мати у своєму розпорядженні засоби, які дозволяють
моделювати навчальний процес в різних умовах; по-друге, бути спрямованою на
формування різних рівнів творчих навичок; по-третє, надавати діагностичний
інструментарій; по-четверте, забезпечувати оцінку різних рівнів творчих навичок.
Зміст технології навчання дисципліни повинен ґрунтуватись на: відповідності
змісту запропонованого обсягу знань загальним вимогам і завдання навчально-виховного
процесу; - можливості формування та розвитку творчої індивідуальності й соціальної
активності в педагогічному процесі; - на обліку матеріально-технічного забезпечення шкіл
для уроків із запропонованих видів творчості в процесі створення виробів. В основу такої
технології навчання повинні бути покладені компоненти творчих здібностей: здатність до
творчості та інтерес до неї.
Розробка зазначеної технології має базуватись на послідовності етапів формування
творчих навичок учнів, які в свою чергу мають включати два складники: – базовий
компонент, який і визначає структуру змісту предмета, висуває нові основні вимоги до
знань, умінь і навичок; – комплекс навчально – творчих завдань, спрямованих на
виявлення й розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості учня.
На наш погляд, ефективний процес формування творчих навичок учнів має
включати такі етапи, як: 1) підготовчий, який полягає у виявлені рівня сформованості
творчих здібностей учнів. На даному етапі педагог трудового навчання має визначити
теми навчання, за якими слід розробити творчі завдання, які в свою чергу покликані
вивити сформовані творчі навички учнів;
2) головний, який передбачає використання різних методів і засобів навчання,
спрямованих на формування творчих здібностей учнів. На даному етапі здійснюється
безпосереднє проведення нестандартних уроків з трудового навчання та виготовлення
виробів на підставі творчих задумів учнів під керівництвом та контролем педагога;
3) допоміжний, який передбачає використання окремих видів творчої діяльності,
спрямованих на творче самовираження особистості учня. На даному етапі у процесі
викладання трудового навчання акцент робиться на застосуванні здебільшого креативних
та діяльнісних методів навчання;
4) підсумковий етап, суть якого зводиться до аналізу ефективності використання
різних форм та засобів навчання у формування творчих навичок учнів. На даному етапі
здійснюється відстеження предметного рейтингу учнів їх науково-дослідної роботи,
участі у турнірах, заповнення карт творчого зростання учнів, дослідження динаміки
успішності та якості засвоєння трудового навчання.
Особливість запропонованих етапів діяльності полягає в тому, що вони носять
відкритий, динамічний характер і зорієнтовані на творчу співпрацую вчителя й учня. Це
означає, що кожний наступний етап може змінюватися й варіюватися в процесі взаємодії
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двох суб`єктів навчальної діяльності через їх індивідуальну мотивацію, інтелектуальний
творчий діалог.
Тут слід сказати, що безперервність трудового навчання характеризується зміною
індивідуально-особистісних особливостей, учнів, а саме:
1) в учнів 1-4 класів формуються початкові трудові навички і позитивне став-лення
до праці і світу професій, вони не мають багажу теоретичних знань та досвіду вирішення
творчих завдань, а значить здатні лише до розв’язання проблемних ситуацій на підставі
копіювання дій вчителя;
2) в учнів 5-7 класів формується інтерес до обслуговуючих видів праці, заснованого
на включеності учнів у суспільно корисну діяльність, такі учні вже здатні до здійснення
репродукції творчих задумів та рішень проблемних питань.
3) в учнів 8-9 класів формується професійна спрямованость, усвідомлення своїх
інтересів, мотивів вибору творчих рішень, формується власний механізм здійснення
творчого пошуку. Такі учні здатні до активного творого пошуку за умови спрямування
педагогом у необхідні напрямки такого пошуку.
4) в учнів старших класів формуються здібності до абсолютного самостійного
творчого пошуку, виділення проблем, багатоваріантності рішень, них формуються
комунікаційні здібності щодо протистояння точок зору інших людей та захисту власних
творих ідей й результатів творчої праці, механізми зламу стереотипів. Такі учні схильні
до саморозвитку творчих здібностей не лише на уроках трудового навчання, але
використання набутих творчих навичок для вирішення проблем у повсякденнму житті.
Врахування таких особливостей формування творчих здібностей взалежності від
віку учнів сприяє розробці технології навчання, в основу якої покладений тематичний
принцип планування, розрахований на вивчення матеріалу блоками, що забезпечить
варіативність і гнучкість. Суть такої технології навчання полягає:
- у подачі матеріалу, великого за обсягом, на початку вивчення теми, що
вивчається, і його глибокому вивченні;
- у чіткій, послідовній організації навчального процесу на уроках, що створює
умови для звільнення часу на формування творчих здібностей учнів у наступному блоці,
практичному їх вираженню під час виготовлення виробів з різних видів обслуговуючої
праці;
- варіантів і розробки конструкторських особливостей технічного моделювання;
-у зв’язку уроків з трудового навчання з рядом інших дисциплін: математикою,
фізикою, образотворчим мистецтвом, історією, кресленням.
На нашу думку, структура технології трудового навчання, направлена на
формування творчих навичок учнів має включати такі види робіт: 1) активну роботу
вчителя й учнів: цілісну подачу матеріалу, використання повідомлень учнів, заздалегідь
підготовлених з окремого питання, складання інструкційних карт під час засвоєння
матеріалу; 2) контролююча роботу вчителя, спрямована на визначення рівня
сформованості окремого рівня творчих здібностей учнів та корекція творчих завдань;
3) самостійну роботу учнів щодо використання прийомів творчого пошуку та навичок
реалізації творчих задумів.
Отже, під творчими здібностями варто розуміти пізнавальну самодіяльність
особистості, що полягає у готовності до пошуку нестандартних рішень у швидкоплинних
умовах оточуючого середовища та успішність виконуваної діяльності. Оскільки процес
пізнавальної самодіяльності не є одномоментним, очевидною стає можливість розвитку
таких здібностей через призму соціальних очікувань, моральних цінностей, емоціональної
забарвленості повсякденної діяльності особистості.
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МЕТОДИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ
Марінела Станєва
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Драгієва Л. В.
Основним завданням освітнього процесу сьогодні є підготовка компетентного,
мобільного, цілеспрямованого, творчого педагога, який реалізє свої можливості в
художньо-творчій і професійній діяльності, що особливо актуально для вчителя
технології, оскільки він працює з новими навчальними дисциплінами дизайнерського
профілю.
У педагогіці існують різні класифікації методів навчання відповідно до їх
спрямованості на рішення специфічних педагогічних завдань, пов'язаних з професійною
підготовкою студентів. Як правило, такі методи поділяються на три групи: 1) методи, що
спрямовані на оволодіння теоретичними знаннями; 2) методи, що спрямовані на
оволодіння практичними вміннями і навичками; 3) методи, що спрямовані переважно на
розвиток інтелектуальних, наукових якостей і здібностей. В процесі навчання основам
дизайну майбутніх вчителів технологій, викладачі зосереджуються на використанні двох
перших груп, що пов’язано з безпосередньою метою викладання основ дизайну студентам
педагогічних освітніх установ.
Відповідно до джерела отримання знань визначають словесні (джерело отриманих
знань – усне чи друковане слово), наочні (джерело – предмети, явища, наочні посібники)
та практичні (джерело – практичні дії) методи.
І. Словесні методи – є такими, що дозволяють за короткий період часу передати
великий об’єм інформації щодо особливостей проектування та конструювання виробів,
естетики, ергономіки, визначити коло проблем та вказати шляхи їх вирішення. До
словесних методів належать розповідь, бесіда, пояснення, дискусія, робота з друкованим
джерелом. Результатом використання словесних методів є мотивація майбутніх вчителів
технологій до дизайнерської діяльності через здійснення емоційного впливу під час
виразного роз тлумачення образів та дизайнерських понять.
На сьогодні, одним з популярніших методів викладання основ дизайну, основою
якого вважається практична сторона навчання, є тренінг. Перевагою застосування такого
методу навчання при підготовці майбутніх вчителів технологій є можливість вивчення
проблеми з різних точок зору, під час тренінгу кожен студент має можливість висловити
свою думку з приводу того чи іншого питання дисципліни «Оснвои дихайну». Окрім того,
тренінг готує учнів до дій в реальних життєвих ситуаціях, а також підвищує їх мотивацію.
ІІ. Наочні методи – використовуються одночасно зі словесними та практичними
методами навчання та переслідують мету наочно-чуттєвого ознайомлення майбутніх
вчителів технологій з явищами, процесами за допомогою малюнків, зображень, схем,
тощо. Результатом використання наочних методів є розвиток зорової, емоційної пам’яті
майбутніх вчителів щодо знань, отриманих з курсу «Основи дизайну» та їх практичного
застосування. Наочні методи поділяються на метод ілюстрацій, демонстрацію,
відеометодику.
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ІІІ. Практичні методи передбачають виконання студентами визначених вправ та
практичних, лабораторних робіт, ділових та рольових ігор. Результатами практичних
методів є отримання досвіду із застосування дизайнерськи знань та здібностей у
професійній діяльності майбутнього вчителя технологій.
На перший план практичних методів висувається вміння застосовувати на практиці
теоретичні знання з основ дизайну. Такі методи сприяють поглибленню дизайнерських
знань і умінь, покращують якість вирішення завдань, вчать виправляти помилки і
контролювати свої дії, активізують пізнавальну діяльність студентів. Практичні методи,
безсумнівно, краще інших сприяють привчанню студентів до добросовісного виконання
завдань, сприяє формуванню дизайнерських навичок, які необхідні в майбутній
професійній педагогічній діяльності вчителів технологій.
Здійснивши критичний аналіз педагогічної літератури та наукових до-сягннь у
галузі викладання дизайну, ми дійшли висновку, що існує певна класифікація методів, які
найкраще дозволяють формувати у майбутніх вчителів технологій естетичні знання і
навички, і тим самим – забезпечувати розвиток їх дизайн-мислення. До таких методів
відносяться:
1. Пояснювально-наочний метод – включає демонстрацію, лекцію, ви-вчення
літератури, використання дидактичних посібників. Результатом такого методу навчання є
отримання теоретичних знань з основ дизайну, а недоліком - відсутність можливостей для
ровитку творчих здібностей студентів.
Даний метод навчання є таким способом організації спільної діяльності педагога і
учнів, при якому педагог повідомляє готову інформацію стосовно відповідної теми курсу
«Основи дизайну», а студенти – сприймають, усвідомлюють і фіксують її в пам’яті. Як
правило, даний метод у практичному викладанні основ дизайну майбутнім вчителям
технологій використовується разом з демонстрацією, ілюстрацією або відео методикою.
Недоліком даного методу є те, що він не розвиває творче мислення майбутніх вчителів
технологій, яке є необхідною складовою їх професійної компетентності.
2. Дослідницький метод – включає дослідну та експерементаьну роботу студентів
щодо практичного застосування знань з основ дизайну при здійсненні практичної
професійної діяльності. Результатом методу є формування індивідуального дизайнмислення студентів. Недоліком методу є його залежність від матеріально-технічних
можливостей учбового закладу створити необхідні організаційні вимоги до процесу
навчання. Цей метод застосовується у формі організації та проведення лабораторних і
практичних робіт, при вирішенні протягом декількох уроків тематичних міжпредметних
(інтеграційних) навчальних проблем з основ дизайну (наприклад, при розгляді основ
педагогічного дизайну як розділу дисципліни «Овноси дизайну») при вирішенні цілісної
проблеми творчими групами учнів, тощо.
3. Проблемний метод – заснований на бесіді викладача зі студентами щодо
конкретної теми з дисципліни «Основи дизайну». Результатом застосування такого методу
є здобуття учнями логічного та критичного мислення, знань з основ дизайну та їх
можливостей у професійній діяльності майбутніх вчителів техології. Недоліком
застосування методу є ймовірність нав’язування поглядів викладача та впливу на
світосприйняття студентів, а також обмеженість в часі для індивідуального підходу до
кожного студента.
Проблемний метод навчання основам дизайну визначається специфікою
художнього методу пізнання і творчості, в чуттєво-сенсорному і дієвому засвоєнні
способів створення дизайн-проектів. Проблемне навчання стимулює внутрішню
мотивацію навчання; підвищує пізнавальний інтерес; формує самостійність; розвиває
творчі здібності, уяву; розвиває комунікативні навички; підвищує міцність засвоєння
вивченого; формує переконання; тощо.
4. Частково-пошуковий метод – полягає в практичній діяльності учнів, яка націлена
на формування професійних компетенцій майбутніх вчителів технології. Результатом
застосування методу є отримання практичних дизайнерських навичок студентами, що
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вивчають дисципліну «Основи дизайну», а недоліком – його залежність від активності
суб’єктів навчання та можливостей вишу забезпечити необхідні організаційні умови
процесу навчання.
Специфіку частково-пошукового методу навчання складають такі риси: знання
студентам не пропонуються в готовій формі, їх необхідно добувати самостійно; викладач
здійснєю не викладання нових знань, а їх пошук за допомогою різних засобів; студенти
під керівництвомвикладача самостійно міркують, вирішують пізнавальні завдання,
аналізують проблемні ситуації, зіставляють, узагальнюють, роблять висновки, внаслідок
чого у них формуються усвідомлені міцні знання з основ дизайну. Однією з варіацій
даного методу вважається евристична бесіда з таких тем курсу «Основи дизайну», як
колористика, шрифтологія, тощо.
5. Метод неперервної дизайн-підготовки, який полягає в реалізації дизайнпідготовки на засадах системного, компетентнісного, діяльнісного, суб’єктноорієнтованого та практико-орієнтованого підходів до навчального процесу. Результатом
застосування методу є активізація пізнавальної діяльності майбутніх вчителів технологій,
пробудження в них бажання до саморозвитку та самовдосконалення в майбутній
професійній діяльності [1].
Ефективність методу непреривної дизайн-підготовки цілком залежить від уміння
викладача з основ дизайну зацікавити предметом студентів та породити в низ бажання
самостійного розвитку дизайнерських навичок не лише на предметі курсу, але й поза ним,
на заняттях з курсу «Технологія» та в майбутній професійній діяльності.
Сутністю даного методу є використання пропедевтичних знань, отриманих
студентами у початковій та середній школі з предметів естетичного циклу (світової
художньої культури, на якій вивчалися архітектурні стилі, та образотворчого мистецтва,
на якій вивчалися кольорові сполучення, основи колористики та композиції) на
практичних, лабораторних, семінарських занняттях з основ дизайну, їхнього детального
поглиблення та зміцнення.
6. Метод комп’ютерних технологій, який полягає у використанні сучас-них
комп'ютерних технологій в підготовці майбутніх вчителів технології. Результатом
використання даного методу є розвиток творчих здібностей та професійних комптенецій
майбутніх вчителів технологій та соціальних очікувань і вимог до їх майбутньої
професійної діяльності.
Метод комп’ютерних технологій широко застосовується при проведенні
практичних та лаболаторних занять, однак можливе їх застосування під час лекційних і
індивідуальних. Як правило, реалізація даного методу на індивідуальних заняттях
зводиться до використанням передових технологій. Наприклад, студенту або групі
студентів – майбутніх вчителів технології, що проявляють підвищений інтерес до основ
дизайну, пропонується ознайомитись з основами програми 3D-моделювання, освоєння
програмного забезпечення пакетів ілюстративної графіки таких редакторів, як Photoshop,
Corel Draw, in Design та ін. Безсумнівно, оволодіння студентами можливостями передових
розробок в області дизайну дозволить ефективно і результативно застосовувати їх у своїй
майбутній професійній діяльності [2].
7. Метод дизайн-проектів, який орієнтований на самостійну діяльність учнів індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного часу і націлений на
створення конкретного результату творчих здібностей учня та застосування отриманих
знань з основ дизайну. Результатом методу є розвиток пізнавальних та творчих здібностей
студентів педагогічних закладів.
В підготовці майбутніх вчителів технології в області дизайну, даний методу
спрямований на систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань та
практичних умінь, досвіду проектної діяльності в області дизайну; на застосування цих
знань при вирішенні конкретних проектних і науково-методичних завдань, що стоять
перед майбутнім вчителем технологій та вимогою до його професійної діяльності в
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сучасному світі. Власне кажучи, метод дизайн-проектів дзволяє визначити ступінь
підготовленості майбутнього вчителя до професійної творчої діяльності в школі.
Як правило, реалізація методу дизайн-проектів передбачає виконання системи
вправ і завдань, поетапну розробку проекту, при цьому вводні вправи спрямовані на
актуалізацію теоретичних знань основ дизайну. Так, наприклад, при розгляді теми
«Шрифтова графіка» студентам може пропануватися створення мистецької асоціації
літери, яка розглядається як об'єкт художньої стилізаціі.
8. Метод ціннісного спрямування, який полягає в інтеграції навчального матеріалу
з основ дизайну та соціальними та культурними вимогами до особи майбутнього вчителя
технологій та його професійної діяльності. Окрім того, метод ціннісного спрямування є
обов’язковою умовою професійного зростання майбутніх вчителів технологій як
педагогів, орієнтованих на гармонійний розвиток особистостей їх учнів, підвищення рівня
їх мистецької та соціальної культури. Сутність методу полягає у створені викладачем з
основ дизайну
таких педагогічних ситуацій учбово-пізнавальної діяльності, які
орієнтовані на: 1) особисте усвідомлення та присвоєння цінності студентами отриманим
знанням з дизайну та їх практичного застосування у професійній педагогічній діяльності
вчителя технологій; 2) переведення заннь та навичок з основ дизайну на міжпредметний
рівень та над предметних понять в умовах навчальної альтернативи та навчального
проектування. Результатом такого методу є адаптація студентів до практичної
професійної діяльності.
Під час педагогічної практики викладання основ дизайну майбутнім вчителям
технологій, даний метод найчастіше використовується під час ознайомлення з основними
поняттями екологічного, ландшафтного дизайнів. Проте даний метод не може бути
використаний окремо від інших методів навчання.
9. Метод рольової гри, полягає у виконанні студентами завдань з лисципліни
«Основи дизайну», спрямованих на розкриття особивостей окремої теми кусу за
відведеними ролями. Результатом рольової гри є посилення рефлексії учнів, розвиток їх
створчих дизайнерських та комунікативних здібностей, критичного мислення. Тут слід
відзначити, що рольові ігри в процесі навчання основам дизайну, як правило, провадяться
після проходження окремого модулю з дисципліни та служать методом закріплення
отриманих знань та дизайнерських навичок. Прикладом застосування методів рольових
ігор є рольова гра «Дизайн класної кімнати», яку можна провадити після вивчення понять
дизайну інтер’єру, колористики.
10. Метод ділової гри, який полягає в моделюванні ситуацій, що стосу-ються
практичного використання дизайнерських знань та навичок студентами профільної
школи.Результатом є отримання практичного досвіду з практичного застосування
дизайнерських навичок у професійній педагогічній діяльності.
Ділова гра є своєрідною технологією навчання, яка змінює логіку освітнього
процесу. Замість традиційної траєкторії – від теорії до практики – вона дає можливість
перейти від індивідуального досвіду і застосування його в ігровій псевдопрофесійний
діяльності майбутніх вчителів до теоретичного осмислення розглянутих в навчальному
курсі «Основи дизайну» проблем.
Ділова гра – це не просто спільне навчання, це навчання спільної діяльності, умінь і
навичок співпраці між студентами. Специфіка навчальних можливостей ділової гри як
методу активного навчання полягає в наступному:
– процес навчання максимально наближений до реальної практичної діяльності
майбутніх вчителів технологій. Це досягається шляхом використання в ділових іграх
реальних модулів навчання з технологій за програмами середньої школи;
– організації діяльності з активізації отриманих теоретичних дизайнерських знань,
переводу їх в діяльнісний контекст. Те, що в традиційних методах на-вчання надається
кожному студенту без урахування його готовності і здатності здійснити необхідне
перетворення, в діловій грі набуває статусу методу. Відбувається не механічне
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накопичення інформації, а діяльнісне розподілення майбутньої професійної педагогічної
діяльності вчителів технологій.
Слід відзначити, що проведенню ділових ігор передує розробка єдиних вимог до
окремих етапів: 1. Цільова установка проведення гри; 2. Сценарій всіх етапів ділової гри;
3. Структура конкретних ситуацій, що відображають процес, що моделюється або явище;
4. Критерії оцінки, отриманих в ході гри результатів; 5. Рекомендації щодо подальшого
вдосконалення професійних умінь і навичок майбутніх вчителів технологій [3].
Методи ділової та рольової ігор мають великий вплив на чуттєво-емоційну сферу
майбутніх вчителів технологій, яка формує позитивне ставлення до майбутньої
професійної діяльності та предметного й просторового оточення студентів у реальному
житті.
Безсумнівно, в процесі навчання основам дизайну майбутніх вчителів технологій,
пріоритетним є інноваційні методи навчання, які полягають у плідній співпраці вчителя та
студенті та спрямовані на активізацію творчої діяльності студентів, оскільки вони є
ефективним засобом виховання працьовитості і естетичного смаку студентів, моральних і
соціальних якостей їх особистостей, до яких висуваються високі вимоги сучасним
суспільством. Оскільки освіта стає розвиваючою лише в умовах взаємозв’язку цілей,
завдань, змісту і технологій навчання, коли професійні навички вбудовані в форму
співпраці суб'єктів педагогічного процесу, то найбільш повно відповідають вимогам до
підготовки сучасних всебічнорозвинених, високопрофесійних педагогів технологій такі
методи, як: метод дизайн-проектів, метод ціннісного спрямування, метод модульного
навчання, рольові та ділові ігри, метод комп’ютерних технологій.
Очевидним є і той факт, що підготовка майбутнього педагога потребує
використання всіх методів навчання, оскільки лише їх гармонійне та оптимальне
поєднання забезпечує не лише формування теоретичних знань з основ дизану у майбутніх
вчителів технологій, але й розвиток їх творчих здібностей, критичного мислення, зорової
пам’яті, активації пізнавально-дослідницької діяльності, прагнення до саморозвитку та
самовдосконалення студентів у своїй майбутній педагогічній професійні праці.
1. Кучер С.Л. Концептуальні засади організації неперервної дизайн-підготовки майбутніх
учителів технологій / С. Л. Кучер // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда
Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 222-227.
2. Шишкіна Н. Д. Використання сучасних комп’ютерних технологій в підготовці
майбутніх вчителів технології з дизайну костюма / Н. Д. Шишкіна // Молодий вчений. – 2017.
№25. – С. 326-329.
3. Поривкіна А. А. Ділова гра як метод інтерактивного навчання на уроках
суспільствознавства в освітніх установах СПО / А. А. Поривкіна // Молодий вчений. – 2015. – №3.
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ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ
Віктор Узун
магістрант факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльськйи державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.пед.н. Смірнова І.М.
Сучасний етап розвитку української школи вирізняється пошуком нової парадигми
розвитку. З одного боку основний акцент пропонується зробити на компетентностному
підході, якій відповідає європейському погляду на освіту, а з іншого – необхідно, згідно
прийнятих також в європейському співтоваристві нормативно-правових актів, забезпечити
можливість для збереження та розвитку матеріальної і духовної культури населення. В
контексті цієї роботи особливий інтерес викликають елементи традиційної культури
етнонаціональних груп, які можуть бути збережені при правильному підході к організації
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уроків технології. Ефективність підходів до організації уроків визначається рівнем творчої
особистості вчителя дисципліни «технологічна освіта» як носія сучасних знань з різних
напрямів технології та отриманих в процесі історико-географічного розвитку елементів
матеріальної і духовної культури населення, які фактично відображають технологічне
надбання спільноти.
Творчий розвиток особистості як мета професійної педагогічної освіти передбачає
удосконалення естетичного пізнання світу. Цим зумовлено виникнення нових напрямів у
вищій педагогічній освіті, що передбачає загальне естетичне становлення особистості.
Окремої уваги потребує специфіка підготовки учителів технологій з огляду на те, що існує
необхідність естетичної і художньої підготовки. Дизайн дає можливості майбутньому
учителю технологій набути власного бачення і проявити особистий суб’єктивний погляд
на соціальне і матеріальне оточення.
Традиційно дизайн досліджувався в межах мистецтвознавства. Звернення до його
дослідження в системі культурних цінностей зумовлено об’єктивною потребою в
усвідомленні чисельних проблем інтенсивного розвитку сучасної культури, яка вступила в
період постмодерністської репрезентації традиційних сенсів і значень, відкриття нових
картин світу, уявлень про цінності, що є результатом духовного повороту в
самосвідомості сучасної цивілізації.
Педагогічна творчість є безпосереднім проявом не тільки вузькопрофесійних, а й
соціальних орієнтацій, адже власна особистісно-опосередкована ідея народжується у
вчителя на основі як теоретичних знань, так і власного досвіду. Тому креативність,
зокрема художньо-педагогічна, зумовлює екстеріорізацію цінностей, придбаних учителем
в процесі загальнокультурного та професійного розвитку. Такf творчість стає механізмом
перекладу особистісних смислів ставлення до світу, які увійшли у внутрішнє психічний
стан, в конкретні зовнішні дії. Цей механізм забезпечує творчу продуктивність
рефлексивного плану особистості вчителя, так як основою педагогічної творчості
виступає нерозривний зв’язок її етічних, естетичних і професійних основ [1, с. 29]. Ця
залежність особливо актуальна в професійній роботі вчителя технологічної освіти.
Єдність трьох потенціалів особистості – аксіологічного, художнього і творчого –
забезпечує смислове розширення соціальної суб'єктивності і активізує розвиток
екологічно значущих ціннісних орієнтацій. Якщо в межах аксіологічного і художнього
потенціалів відбувається концептуальне розуміння позиції співрозмовника щодо природи
Придунайського краю, то креативний потенціал обумовлює повноцінний акт
самовираження власного погляду в процесі професійної самоактуалізації. Саме в межах
творчого потенціалу реалізується естетичне осягнення екологічної цінності
життєтворчості як найважливішого феномена природи. Естетична виразність будь-якої
форми життя у Всесвіті найкраще опановується індивідом, особливо в процесі праці, яка
матеріалізується, по-перше, в певних знакових системах, по-друге, – в продуктах
креативної діяльності. Тому художня творчість можна пояснювати як об'єктивний факт
ставлення до природи, як спосіб реалізації екологічної культури особистості [2, с. 88].
Процеси глобалізації ставлять нові вимоги перед етнонаціональними групами і
нормативно-правовою базою, що регламентує їх взаємовідносини. В умовах коли нація
все ще ототожнюється з конкретним господарством, необхідно забезпечити збереження
історичного надбання етнонаціональних груп, до яких вони звертаються в критичних
умовах. На думку Е.Г. Кочетова, все зростаючому рівню техногенного розвитку, яке
ставить під питання виживання людини, починають протистояти етноекономічні системи.
Їх генезис пов’язаний з етнонаціональними системами, які в процесі боротьби за власне
існування беруть у постіндустріального суспільства елементи, які не порушують їх
цілісність, і мають перейти в новий рівноваговий стан. Необхідно забезпечити гармонічні
взаємовідносини людини та середовища його життєдіяльності [3, с. 211].
Кожному етносу властиві специфічні способи засвоєння умов власного існування,
спрямовані на збереження та відтворення умов його життєдіяльності, які складають
етнічну культуру. Вона, на відміну від національної, творцем якої є інтелігенція,
240

Науковий пошук студентів ХХІ ст. Збірник студентських наукових праць.
створюється стихійно за участю всієї спільноти. Культура багато в чому визначає
особливість життєдіяльності членів конкретної спільноти.
Етнонаціональні групи є невід’ємною частиною складної системи «населення –
навколишнє природне та техногенне середовище». Природне середовище значною мірою
визначає характер господарського освоєння території, специфіку сучасного
землекористування, особливості відтворення та розселення населення тощо. Це свідчить
про значний взаємозв’язок між його характеристиками та матеріальною і духовною
культурою етнонаціональних спільнот.
Враховуючи, що специфіка етнічної життєдіяльності населення найбільш повно
відображають особливості життєдіяльності населення на рівні територіальних громад в
сільської місцевості найбільш вагомим чинником суспільного розвитку є специфіка
ведення господарства. Для виявлення принципових відмінностей необхідно розглянути,
насамперед, наступні характеристики природокористування: структуру посівних площ
сільськогосподарських культур (на основі ф. № 29-сг); фактичне використання земель;
врожайність основних сільськогосподарських культур.
Наведемо наступні приклади використання цієї інформації задля організації уроків
технологічної освіти. Так, сучасна структура посівних площ південно-західної частини
Одеської області є зерново-технічною з переважанням традиційних для регіону
традиційної озимини, кукурудзи, багаторічних трав, частка яких значно зменшується.
Саме на вирощуванні цих культур зараз робиться акцент на сільськогосподарській праці.
Однак, програма переходу Українського Придунав’я необхідно традиційні для
етнонаціональних спільнот регіону види праці – для старообрядців – це рибальство, для
болгар – ефіроолійні (насамперед лаванда) тощо.
Доволі широкий прояв мають природно-географічні чинники розвитку
етнонаціональних спільнот. Стан ландшафтної оболонки визначається як рівнем
сучасного антропогенного навантаження, так і історико-географічними особливостями
природокористування. Необхідність аналізу історичної ретроспективи зв’язків між
людиною і природним середовищем обумовлює актуальність проблеми залучення
екологічного підходу в етногеографічні дослідження. Етнонаціональні групи є
невід’ємною частиною складної системи «населення – навколишнє природне та
техногенне середовище». Природне середовище значною мірою визначає характер
господарського освоєння території, специфіку сучасного землекористування, особливості
відтворення та розселення населення тощо. Це свідчить про значний взаємозв’язок між
його характеристиками та матеріальною і духовною культурою етнонаціональних
спільнот. Тобто, сучасні комплексні етногеографічні дослідження неможливі без
застосування екологічного підходу. В цьому контексті системо визначальне значення має
пропаганда екологізація праці мешканців регіону, яка формується ще в школі. Цей підхід
маж багато аспектів. Так, наприклад, замість хімічних добрив необхідно використовувати
природні добрива, що дозволить місцевим виробникам отримати статус підприємств
екологічного землеробства. А це – вихід на європейський ринок сільськогосподарської
продукції, який не квотується.
В процесі розвитку суспільства змінюється характер його взаємодії з навколишнім
середовищем. На тлі все зростаючої ролі соціально-економічних факторів в суспільній
життєдіяльності відбуваються зменшення її залежності від природно-географічних умов
території розселення. Вплив природних умов проявляється опосередковано, через
розміщення виробництва. Природні ресурси, які виступають як предмет праці, дещо
іншим чином впливають на життєдіяльність населення. Цінність природно-ресурсного
потенціалу, його роль в функціонуванні суспільства залежить від рівня науковотехнічного прогресу. В процесі розвитку продуктивних сил поступово збільшується
енергоємність виробництва, ступінь комплексної переробки різних видів ресурсів.
В завершення наведеного огляду зробимо наступні висновки. Оволодіння
практичними навичками творчого відображення сприйняття довкілля засобами
технологічної освіти є необхідною складовою в структурі професійної культури учителя,
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оскільки цей процес забезпечує успішне формування багатьох творчих якостей - гармонії,
образності, неординарності, індивідуальності, гнучкості, високої асоціативності,
нестандартності композиційного мислення, а також розвиває інтуїцію, потяг до
незвичайних педагогічним рішенням, здатність передбачати результати виховання.
Технолог-педагог в процесі креативного освоєння природи виробляє новий погляд
на творчість як надійний спосіб забезпечення гармонійної взаємодії учнів з природою
досконалої форми. Поступово приходить впевненість в тому, що саме креативність
знищує протиріччя між раціональним і емоційним пізнанням природи в технологічній
діяльності. Так народжується особистісна концепція корекції ціннісних орієнтацій
студентів шляхом створення сприятливої зони-ситуації для розвитку творчого ставлення
до природи. Цей процес посилює педагогічну рефлексію, активізуючи готовність вчителя
не тільки організовувати технологічну діяльність вихованців, а й бути суб'єктом цієї
діяльності, тобто адекватно виявляти власну творчу індивідуальність як алгоритм
ціннісно-творчого ставлення до природи, до життєдіяльності особистості.
Формування креативності вчителя технологічної гідно завершує процес розвитку
аксіологічного, художнього і технологічного потенціалів педагога. Створюється необхідна
основа для оптимальної інтеграції екологічних та художньо-естетічних орієнтацій у
світовій культурі вчителя. Цей процес вимагає подальшого обґрунтування та перевірки
системи формування професійної готовності педагога до самоактуалізації особистісних
потенцій в ході навчання і виховання у дітей гуманістичного світосприйняття
навколишньої дійсності засобами технологічної освіти.
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«своїй» ділянці маршруту.
Комбіноване перевезення відрізняється від змішаного використанням більше двох
видів транспорту. Використання змішаних (комбінованих) видів транспортування часто
обумовлено в логістичній системі структурою дистрибутивних каналів: відправка великих
партій вантажу провадиться з заводу-виробника на оптову базу залізничним транспортом
(з метою максимального зниження витрат), а розвозка з оптової бази в пункти роздрібної
торгівлі – автомобільним [5, с. 939].
Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних транспортних
та експедиторських компаній:
- розвиток виробничо-технічної бази, інфраструктури транспортного сервісу,
інформаційних систем підтримки логістичного процесу для здійснення транспортування;
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- удосконалення діючий системи документообігу та митних процедур оформлення
вантажів;
- підвищення рівня взаємодії та інформаційного зв'язку між учасниками
перевізного процесу, терміналами, складами, митницями, іншими підприємствами і
споживачами їх послуг;
- створення єдиної нормативно-правової бази, прийняття сучасних законів у галузі
транспортної логістики;
- впровадження сучасних логістичних технологій транспортно-експедиційної
діяльності [4, с. 317].
1. Афанасенко І. Д. Логістика постачання / І. Д. Афанасенко-СПб: Пітер, 2010. – 386 с.
2. Волгін, В. В. Логістика приймання та відвантаження товарів: практичний посібник / В.
В. Волгін. – М.: Дашков і Kº, 2009. – 457 с.
3. Гаджинський, А.М. Логістика: підручник для вищих навчальних закладів за напрямом
підготовки «Економіка» / А. М. Гаджинський. – М.: Дашков і Kº, 2013. – 420 с.
4. Голубчик, А.М. Транспортно-експедиторський бізнес: створення, становлення,
управління / А. М. Голубчик. – М.: Трансліт, 2011. – 317 с.
5. Логістика: інтеграція та Оптимізація логістичних бізнес-процесів у ланцюгах поставок:
[підручник] / В. В. Дибська [та ін.]. – М.: Ексмо, 2008. – 939 c.

ЛОГІСТИКА В ТОРГОВІЙ КОМПАНІЇ
Анастасія Волкова
студентка IV курсу факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Степанова Н.О.
До сих пір діяльності відділень логістики недостатньо приділялась увага. Розвиток
й фінансування відбувалось неритмічно й лише начальниками складів, начальниками
транспортних відділів та директорами з логістики.
Брак технології у функціонуванні транспортного відділу й складського комплексу,
відсутні у компаній мірила оцінювання ефективності діяльності розкривають сутність
більшості логістичних служб торгівельних компаній .
Як результат, з’являються специфічні проблеми: зриви поставок, крадіжки,
пересортиця, неточне маркування, недовантаження, затримки, спорожнений пробіг
транспорту, текучість штатів й так далі.
У разі стабільного обсягу функціонування, це становище супроводжується
постійними наріканнями зі сторони клієнтів, невиправданими затратами, невдачами
діяльності торговельних служб. Отож настроювання системи логістики у компанії - один
із найважливіших задач [1, с. 223].
Торгова зона – місце, де трапляється купівля-продаж товарів. Вона включає простір
існування потенціальних покупців. Торгівельні зони розділяють відносно частоти
відвідування їх.
«Первинна торгівельна зона» – територія, де проживають споживачі при їх
систематичному відвідуванні торгівельних об'єктів.
«Вторинна торгівельна зона» – рідкісне відвідування торгівельних об’єктів.
У «третиннії торгівельній зоні» знаходяться покупці, які купують тільки іноді.
Є два основних виду стратегій у торгівельній зоні: стратегія, яка має спрямованість
на досягнення переваги стосовно частини на ринку на певному простору, і стратегія
систематичного розширювання мережива своїх торгівельних точок у багатонадійному
районі.
Стратегія зони домінування. Компанія, котра відкриває у місті свої торгівельні
точки, бажає досягнути панівного стану перед суперниками та майже цілком охопити
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ринок. Результатом виконання цієї стратегії є надійна підтримка зі сторони покупців, що
блокує можливість проникнення на цей простір конкурентів.
Стратегія широкого охоплення – стратегія функціонування у торгівельній зоні у
діапазоні єдиного району. Дана стратегія характеризує, як впроваджувати комбіновані
інвестиції різноманітних господарських ресурсів: колективу, матеріальних ресурсів,
грошових коштів, інформації [2, с. 154].
Стратегія конкурентних магазинів. Загальне правило полягає в тому, щоб не
розміщувати свої торгівельні точки у торгівельних зонах, де магазини-суперники мають
привілей. Навіть якщо, розмістивши магазин, і пощастить проводити бій на рівних, то
буватиме боротьба на виснаженість для двох боків. Проте у разі, коли суперник ще не
підкорив торгівельну зону тотально, вільно попробувати завзято зайнятися розміщенням в
цьому місті своєї сіті.
Логістика в оптовій торгівельній системі націлена на виконування функцій,
зв’язаних з виконуванням таких призначень переміщення товару: замовлення, придбання,
доставка, інформаційний супровід, накопичення, сортування та відпуск товарів [3, с. 345].
До роздрібної торгівлі відносяться усі види роботи, пов’язані з продажем товарів і
послуг безпосередньо покупцям для власного, некомерційного вживання. До роздрібної
торгівлі відносяться будь-яка організація, що займається реалізацією товару, являючись
виробником, магазином чи простим лоточником. Роздрібна торгівля здійснюється через
магазини, торгівельні точки поза магазином.
Ріст конкуренції на українському ринку вимушує бізнесменів користуватися
різними методами для збереження прибутку за рахунок зменшення розходів. Головним
напрямом по зменшенню затрат є консолідація учасників товароруху.
Вживання логістичної системи при консолідації торгівельних, транспортних й
виробничих процесів, потребує здійснювання автоматизації керівництва переміщенням
товарів. Основний елемент вдалої роботи інтегрованих процесів потребує однієї
інформаційної політики. Для усіх учасників консолідації потрібно користуватися єдиною
вимогою до вхідних і вихідних документів, яка не допускає подвійного читання.
Інформаційні системи являють собою тільки частину логістичних систем, яка погоджує
поруч з інформацією, ще техніку, технологію, планування та економіку ділянок руху
товарів [4, с. 123].
Вживання однієї технологічної системи з роботи з товаром та інформацією,
сполучена техніка, вчасне одержання й обробка заявки, погоджене планування - це те, що
дозволяє вчасно довести товар до споживача з найменшими затратами, не припустивши
псування і збитків.
Вживання логістичних систем потребує наявність витривалих господарських
зв'язків між учасниками руху товару. Тільки у стабільних компаньйонів з бізнесу постає
необхідність користуватися прозорістю систем обліку затрат, появляється шанс
розроблення та застосування погоджених технологій переробітку тягарів й інформації.
Стрімке вживання новітніх технологічних методів спричинює інтегрування
господарської діяльності різноманітних торгівельних структур. Виділяються зовнішні (по
взаємовідношенню до торгівлі) та внутрішні чинники інтеграції у сфері.
Світова та вітчизняна практика свідчить, що вживання логістики дозволяє чимало
збільшити ефективність торгівлі.
Спільний ефект від вживання логістики, як правило, перевершує суму ефектів від
удосконалення показників. Це пояснюється виникненням у логістично-організованих
систем важливої для ринку здібності убезпечувати поставку належного вантажу, потрібної
якості, у належній кількості, у підходящий час, у потрібне місце з щонайменшими
затратами.
Отож, точно видно, що для торгівельної компанії логістика грає одне з головних
значень. Тим часом, логістика складається з ряду частин, оцінка діяльності та
взаємозалежності котрих виведуть менеджмент компанії до ефективних вирішень.
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У логістиці все взаємопов'язане: технології, матеріально-технічні бази і мотивації
колективу. Значуще відхилення від норми на певному з аспектів призведе до збою у
роботі підрозділу в цілому. Тому варто бути дуже уважним та витримувати певну
суворість, мати силу волі. Крім цього, у ході розроблювання етапів запровадження варто
ураховувати неформальні стосунки й зв'язки всередині компанії, мотивування й інтереси
усіх центральних агентів перемін. Саме службовці компанії, на плечі яких ляжуть усі
тягарі реалізації процесу запровадження, зможуть чи зробити його невідворотним, чи
нездійсненним.
1. Бабаев Л. К. Основы логистики: учебник для студ. высш. уч. зав. / В. К. Бабакин М. : Юристъ, 2016. - 389 с.
2. Васильев М. Р. Решения логистических проблем / Л. А. Воронин. – М. :
Экономика, 2009. – 278 с.
3. Заблоцький В. К. Організація логістики : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
К. П. Заблоцький – Львів: Новий світ, 2014. – 556 с.
4. Равікович Є.І. Логістика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц /
Є. І. Равікович. – К.: КНЕУ, 2010. – 245 с.

РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Яна Домбровська
студентка ІІІ курсу факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Метіль Т.К..
У сьогоднішніх реаліях розвитку ринкової економіки та вдосконалення управління,
розробки нових стратегій розвитку підприємств, значна увага приділяється саме витратам
підприємства, як основного обмеження прибутку й успішного функціонування
підприємства. Отримання оптимального ефекту з найменшими витратами залежать від
того, яким чином підприємство вирішить питання зниження та оптимізації витрат
виробництва. Прийняття управлінських рішень керівництвом організації неможливо без
оцінки та аналізу наявних витрат виробництва, що й обумовлює актуальність даної теми
дослідження.
Науковцями розроблені різні підходи до вирішення питання по зниженню витрат,
однак в сучасних умовах господарювання використання багатьох з них гальмується
необхідністю значних інвестицій. Тому пошук методів оптимізації в системі управління
витратами підприємства стає першочерговим завданням.
В сьогоднішніх умовах основа забезпечення можливості зниження цін на
продукцію полягає у визначення чинників зниження витрат виробництва. Тому доцільним
є питання виявлення резервів зниження витрат на підприємстві, що має ключове
економічне значення в зростанні ефективності виробництва.
Так, автор Л. Голубовський у статті «Аналіз сучасних методів управління
витратами» проаналізував сучасні методи управління витратами та встановив необхідність
індивідуального підходу до вибору існуючих систем управління витратами, а також
формування власних систем управління з урахуванням галузевих особливостей,
організаційної структури і масштабності корпорації [1, с. 188].
У статті Адвокатової Н.О. за 2015 рік «Управління витратами та оптимізація їх
структури – напрямок щодо удосконалення господарської діяльності підприємства»
визначено основні засади управління витратами та запропоновані напрямки зниження та
оптимізації їх структури, що дозволять ефективніше використовувати економічні ресурси
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підприємства, знизити собівартість продукції та, як наслідок, максимізувати прибуток [2].
В більшості організацій головними шляхами зниження витрат можна назвати такі:
−
підвищення технічного оснащення виробництва, котре забезпечується
застосуванням нової, прогресивної технології, використанням нових, якісніших, видів
сировини та матеріалів;
−
застосування інноваційного обладнання;
−
удосконалення організації праці на підприємстві за рахунок зміни форм і
методів праці, вдосконалення структури управління, зниження рівня витрат на нього, а
також зменшення транспортних витрат;
−
перегляд обсягів і структури продукції, зниження матеріаломісткості і
трудомісткості товарів;
−
краще застосування природних ресурсів, використання більш дешевих
матеріалів, переробка, безвідходні технології виробництва;
−
застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію
матеріалів та енергії;
−
зменшення матеріальних витрат, оскільки в багатьох організаціях саме вони
займають найбільшу частку в структурі витрат;
−
ліквідація непродуктивних витрат і втрат;
−
оптимальне дотримання технологічної дисципліни, що призводить до
скорочення втрат від браку;
−
розробка прогресивних систем внутрішньовиробничих економічних
відносин, котрі дозволяють економити всі види ресурсів, підвищувати якість продукції
тощо.
Резерви зниження загальногосподарських витрат передбачають спрощення та
здешевлення апарату управління, економію на управлінських витратах. Значні резерви
зниження собівартості полягають у зниженні втрат від браку. Тому керівництву
організацій слід зводити дані втрати до мінімуму. Ще одним резервом зниження витрат на
виробництво продукції можна вважати зростання продуктивності праці та економію
заробітної плати. Тобто, основними чинниками зниження витрат виробництва є
скорочення тих затрат, котрі мають найбільшу частку в структурі.
Не менш важливим резервом зниження витрат підприємств, є дотримання всіх
основних принципів оптимального розміщення продуктивних факторів – скорочення
шляхів між виробником та покупцем, між виробництвом та сировинною базою.
Отже, постійне зниження витрат організації забезпечує не лише максимізацію
прибутків, але й дає державі додаткові джерела як для подальшого розвитку суспільного
виробництва, і для поліпшення матеріального становища працівників. Перелічені заходи
дадуть змогу збільшити обсяг продажів і знизити витрати підприємства, що дозволить
організаціям вкладати кошти, що вивільнилися, в розвиток та розширення виробництва,
що, в свою чергу, надасть можливості для придбання нової техніки та підвищення
ефективності виробництва та, як наслідок, підвищить рівень рентабельності організації в
цілому.
1. Голубовський Л. Аналіз сучасних методів управління витратами / Л. Голубовський //
Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 187-192.
2. Адвокатова Н.О. Управління витратами та оптимізація їх структури -напрямок щодо
удосконалення господарської діяльності підприємства. / Н. О. Адвокатова // Економічні інновації.
– 2015. – Вип. 60(1). – С. 7-12.

ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ ТА РОЗВИТОК ЇХ ФОРМ:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Марина Капсамун
студентка І курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
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Виникнення та розвиток товарного виробництва супроводжується появою та
еволюцією грошей – наймобільнішим і найгнучкішим видом власності. Від їх успішного
функціонування залежить реалізація величезної маси товарів і послуг в сучасному
суспільстві, стабільність і ефективність економічної системи. Водночас гроші самі є
товаром, який користується попитом і пропозицією і має певну ціну. Тому еволюція
грошей супроводжується виникненням грошових систем, на розвиток яких впливають
закони товарного виробництва і підпорядковуються у свою чергу властивим лише цьому
виду власності законам, порушення яких є передумовою виникнення інфляції. Отже,
закономірності виникнення та еволюції грошей і грошових систем, закони їх розвитку,
основні причини інфляції, її сутність та наслідки для народного господарства є важливим
об’єктом дослідження економіста.
У сучасному світі кожна людина щодня стикається з грошима, розплачуючись
ними в магазинах, на автозаправках, або здійснюючи електронні перекази та платежі.
Здавалося б, без грошей життя в сучасному світі неможливо, але як тоді наші предки
обходилися без них, і економіка України не стояла на одному місці?! Але при цьому, не
дивлячись на те, що купюри з водяними знаками вже давно стали частиною нашого життя,
мало хто замислюється над тим, що таке «гроші» [3, с. 54-55].
Перше і найочевидніше для людини – це фінансова свобода. Маючи достатньо
грошей, людина взмозі дозволити собі займатися улюбленою справою, працювати не
тому, що змушена це робити заради виживання, а тому що любить ту справу і отримує
задоволення. Також, коли людина перестає бути рабом заробітної плати, це дає набагато
більше можливостей – можна дозволити собі більше ризикувати, ставити перед собою
дійсно серйозні і масштабні цілі та реалізовувати себе.
Гроші – це металеві або паперові знаки, що є мірою вартості товарів і послуг. Ці
«банківські квитки» ні що інше, як специфічний товар, що, з одного боку, володіє
максимальним показником вартості, а з іншого – мізерно малою собівартістю. Купюри з
водяними знаками вже довгі століття є одними з найважливіших економічних ресурсів.
Суть полягає в тому, що самі по собі гроші не мають майже жодної цінності, адже це
просто папір [1, с. 37-38].
При переході нашої країни від планової до ринкової економіки роль грошей значно
зросла. Якщо раніше деякі товари були дефіцитом, люди шукали будь-яку можливість
раціонально витратити власні кошти, то на сьогоднішній день такої проблеми не існує,
адже дефіцитом тепер стали самі гроші.
Як відомо, раніше гривнями називали прикраси, які були зроблені, переважно, з
дорогоцінних металів (золота або срібла), які носили на шиї («на загривку»). Можна
припустити, що гривня як грошова одиниця з’явилася в період VIII-IX століть н.е., коли
при здійсненні торгових операцій, або при сплаті данини розраховувалися гривнями. Але
це також можна піддати сумніву, аджу в той час переважав бартерний обмін [2, с. 97].
Для сучасної людини, як і для його далекого предка, гроші таять у собі щось
містичне. Вони здатні проникати в наш внутрінній світ й будити жадібність, ревнощі,
заздрість і страх. Більшість людей вірить, що більшість їх повсякденних питань можна
було вирішити завдяки певної кількості грошей [3, с. 78-79].
Існує дві основні концепції походження грошей: раціоналістична та еволюційноісторична. Перша пояснює походження грошей у якості результату угоди між людьми, які
зрозуміли, що для поліпшення умов обміну необхідні спеціальні інструменти. Згідно
другої концепції, гроші з’явилися в результаті тривалого історичного процесу розвитку
економіки, як результат розвитку обмінних процесів.
Досліджуючи дане явище, науковці виявили, що у кожного народу гроші були
виражені в різних видах продукції, а саме: сіль (Африка), бавовняна тканина (Канада),
мідні браслети (Монголія), золотий пісок (Африка), коні, раковини (Південна Америка на
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островах Океанії) і навіть сушена риба (Ісландія), шкури звірів (Канада, Росія, Україна) [4,
с. 18-20].
До наших днів дійшли найрізноманітніші перекази про древні гроші. Опишемо
деякі з них. Розвиток грошей складається з чотирьох етапів. На першому етапі гроші були
виражені у вигляді різних товарів. Використовувалися такі гроші для взаємних
розрахунків і покупках залежно від яскравості пір’я: чим яскравіше бухта, тим дорожче
вона використовувалася при обміні. Як зазначалося раніше, гроші виникли в результаті
розвитку торгівлі як технічний засіб, що полегшує обмін товарами. Адже без грошей може
відбутися тільки прямий обмін, коли у кожного з партнерів є те, що потрібно іншому.
Другий етап свідчить про те, що гроші виступають універсальною мовою, за
допомогою якого легко домовляються між собою продавці та покупці. Саме тому
головним грошовим товаром стали золото і срібло, та служать основою грошових систем
провідних країн світу. Першими видами грошей було золото, так як на відміну від товарівеквівалентів мало такі властивості як рідкість, довготривалість та попит.
Третій етап розвитку грошей полягає в тому, що починаючи з XI століття в обігу
були шестикутні гривні, які служили одиницею платежу до татаро-монгольського ярма. У
XIII столітті новгородські злитки срібла почали іменуватися «рублями», і це слово
поступово витіснило гривню. Вважається, що це пов’язано з тим, що остання поділялась
на кілька рівних частин, що і дало назву новому грошовому знаку [2, с. 107-108].
Перші паперові гроші з’явилися в Китаї у XII столітті. Спочатку паперові банкноти
в нашій країні завжди можна було обмінювати на золоті монети, але потім дорогоцінний
метал, остаточно втративши свої грошові властивості, перестав бути валютою, і пристрій
фінансового обігу в державі набув форми тієї грошової системи, яку ми бачимо зараз.
Четвертий етап свідчить про те, що гривня як офіційна валюта України була
введена спеціальним указом президента України Леоніда Кучми 25 серпня 1996 року. Для
обміну карбованців на гривні знадобився курс валют. Однак, Україна не була готова
друкувати величезну кількість банкнот, тому перша партія побачила світ в Канаді. Уже з
вересня 1996 року почався процес обміну карбованців-купонів на гривні. Співвідношення
було приблизно наступне: 100 000 карбованців прирівнювалися до 1 гривні. Процедура
обміну закінчилася в 1998 році [1, с. 99-100].
Також слід виділити таку категорію як світові гроші, що являють собою грошові
кошти, які обслуговують міжнародні економічні відносини. Функцію світових грошових
коштів можуть виконувати будь-які національні гроші, які вільно конвертуються.
Основними формами світових грошових коштів є:
 вексель;
 банкнота;
 чеки;
 квазі-гроші (електронні гроші);
 кредитки.
Зазначимо, що гроші виконують наступні функції:
 Міра вартості. Товари прирівнюються і обмінюються між собою на підставі ціни
(вартості цих товарів, виражених в кількості грошей).
 Засіб звернення. Гроші використовуються в якості посередника в обігу товарів.
Для цієї функції вкрай важливі легкість і швидкість, з якою гроші можуть обмінюватися
на будь-який інший товар. При використанні грошей товаровиробник отримує
можливість, наприклад, продати свій товар сьогодні, а купити сировину лише через день,
тиждень, місяць і т.д.
 Засіб платежу. Гроші використовуються при реєстрації боргів і їх сплати.
Наприклад, суму боргу можна висловити в грошах, а не в кількості купленого товару.
 Засіб нагромадження. Гроші, накопичені, але не використані, дозволяють
переносити купівельну спроможність в майбутнє. Функцію засобу нагромадження
виконують гроші, які тимчасово не беруть участі в обороті [4, с. 121-123].
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На основі викладеного матеріалу можна зробити настпуні висновки:
 сутність грошей закладена у 4 функціях, які вони виконують: міра вартості, засіб
платежу, засіб нагромадження, засіб звернення. Кожна функція розглядається в органічній
єдності з іншими;
 виникнення грошей пов’язане з розвитком обміну, торгових відносин. Перші
гроші були призначені для полегшення ринкового співробітництва. Благородні метали з
часом були витіснені паперовими грошима.
 Знання історії виникнення й еволюційного розвитку грошей — ключ пізнання
глибинних теоретичних проблем, що розкривають суть і сучасне застосування грошей у
повсякденному житті.
1. Бочан І.О. Глобальна економіка: Підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К.: Знання, 2007.
– 403 с.
2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З.Г. Ватаманюка, С.М. Панчишина.
– К.: Альтернативи, 2003. – 608 с.
3. Михайловська І. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник / І. М. Михайловська, К. Л.
Ларіонова. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 431 с.
4. Савлук М. Гроші та кредит: Підручник для вузів за спец. «Фінанси та кредит» /
М. Савлук, К.Г. Зуллас, А.М. Коряк. - К.: Либідь, 2002. – 330 с.
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адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Степанова Н.О.
Ключовим компонентом системи контролінгу на будь-якому підприємстві це
управлінський облік. На підставі законодавства країни кожне підприємство веде
бухгалтерський (фінансовий) облік. Але для того, щоб прийняти вірне управлінське
рішення в системі контролінгу потрібно вести спеціальний управлінський облік, який
можна синхронізувати з фінансовим обліком та виділяти його як окремий блок [1, c. 656].
Розглянемо більш детальніше, що таке управлінський облік та для чого він існує.
Поняття управлінського обліку найчастіше визначається як внутрішній облік будь-якої
організації, який слугує для надання, в будь-який момент, управлінцям підприємства
необхідної фінансової інформації для прийняття вірних управлінських рішень.
Інформація, яка надається управлінцям повинна бути представлена не просто у виді звіту,
але й вірно тлумачити цей звіт. Управлінський облік має бути чітким, зрозумілим,
простим та якісним для його користувачів.
Найголовніше питання, на яке повинен відповідати управлінський облік це : «Яка
кількість прибутку було отримано»?
Існує думка, що управлінський облік виник внаслідок недоліків традиційної
бухгалтерії, так як дані бухгалтерської звітності не можуть бути придатні для управління
підприємством, оскільки вони хронічно застарівають і позбавлені оперативності, не дають
інформації для прогнозу господарської діяльності та прийняття своєчасних управлінських
рішень.
На зарубіжжі існують багато різних підходів до цього питання. Наприклад, в
Німеччині для управлінського і фінансового обліку існують спеціальні плани рахунків; в
США управлінський облік являє собою окремий блок всередині фінансового; у Франції
використовується два плани рахунків, а взаємодія між ними здійснюється через спеціальні
рахунки. Управлінський облік в Україні інтегрований бухгалтерським обліком. [5, c.48]
Управлінський облік слугує лиш засобом для досягнень великих успіхів у бізнесі,
він не є самоціллю [7, c. 279].
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Існує 4 основні цілі управлінського обліку:
1. Надання інформаційної допомоги управлінцям для прийняття оперативних
управлінських рішень.
2. Контроль та прогнозування, планування економічної ефективності діяльності
підприємства.
3. Вибір найефективніших шляхів розвитку підприємства
4. Надання бази для ціноутворення.
Функціями управлінського обліку є: планування та координація майбутнього
функціювання підприємства; оперативність управління; оперативний контроль та оцінка
ефективності підприємства [2, c. 192].
При веденні управлінського обліку на підприємстві необхідно дотримуватися
принципу економічності, який означає, що витрати на підтримку системи управлінського
обліку повинні бути істотно менше вигоди від її функціонування.
Завдання, які виконує управлінський облік це: визначення очікуваного доходу від
того чи іншого економічного заходу; складання прогнозу рентабельності випуску нових
видів виробів; складання прогнозу фінансового положення фірми на перспективу та
фінансова оцінка варіантів розвитку підприємства.
Існує велика кількість методів управлінського обліку ,які класифікуються по
різним ознакам. Але один із найпоширеніших є метод «Директ-костинг» . В основі ,якого
лежить те, що це система обліку собівартості продукції, яка базується на поділі загальних
витрат підприємства на постійні, які не залежать від кількості продукції, виробленої за
одиницю часу, і перемінні витрати, що змінюються, прямо пов'язані з кількістю продукції,
виробленої за одиницю часу.
При вирішенні завдань контролінгу по розділах «планування» і «облік, контроль
витрат і результатів і аналіз відхилень» з усіх систем управлінського обліку найбільш
підходящими для цілей контролінгу є системи обліку по плановій собівартості (стандарткостинг) у поєднанні з різними варіантами обліку за усіченою собівартості. Саме ці
системи забезпечують максимум інформації для прийняття управлінських рішень.
Використання методів обліку витрат не дає належного ефекту в управлінні
витратами, якщо на підприємстві не застосовується система розробки бюджетів, яка
дозволяє не тільки визначати планові витрати структурних підрозділів, але й оцінювати
ступінь виконання плану.
Так, як контролінг та управлінський облік це різні поняття, розглянемо їх
відмінності. По-перше, контролінг, на відмінну від управлінського обліку, орієнтований
на підтримку функцій управління по забезпеченню ефективності розвитку підприємства в
довгорічній перспективі. По-друге, контролінг забезпечує облік і аналіз зовнішніх
факторів внутрішнього та зовнішнього впливу на діяльність підприємства. И по-третє,
управлінський облік забезпечує управлінців підприємства поточною внутрішньою
інформацією.[8, c.176]
Отже, на підставі вище сказаного можна зробити висновок, що управлінський облік
– частина повсякденного життя будь-якої організації, комерційної та неприбутковою,
великої та маленької, виробничої, торгової. Як наука управлінський облік включає в себе
звід методів і підходів до обробки різного роду відомостей, що становлять інформаційне
поле будь-якого господарюючого суб'єкта. Як частина практичної діяльності
управлінський облік є складовою частиною системи управління в будь-якому суб’єкту
господарювання, формуючи її інформаційний оборот для цілей прийняття управлінських
рішень.
1. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс / І.А. Бланк. – К.: Ельга: НікаЦентр, 2007. – 656 с.
2. Бородушка І.В. Стратегічне планування та контролінг / І.В. Бородушка, Е.К. Васильєва. –
СПб .: Пітер, 2006. – 192 с.
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4. Дідів О.А. Методологія контролінгу і практика управління великим промисловим
підприємством / О.А. Дєдов. – М .: Альпіна Бізнес Букс, 2008. – 248 с.
5. Кармінський А.М. Інформатизація контролінгу / А.М. Кармінський. – М .: МГТУ ім. Н.Е.
Баумана, 1999. – 48 с.
6. Контролінг у бізнесі: Методологічні та практичні засади побудови контролінгу в
організаціях / А.М. Кармінський та ін. – М .: Фінанси і статистика, 2003. – 256 с.
7. Контролінг як інструмент управління підприємством / Е.А. Ананькіна і ін .; під ред.
Н.Г. Данілочкіной. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
8. Косенкова Ю.Ю. Створення ефективної системи контролінгу на промисловому
підприємстві: дис. ... канд. екон. наук / Ю.Ю. Косенкова. –Тамбов, 2005. –176 с.
9. Натаров М.В. Контролінг і управлінський облік: навч. посібник / М.В. Натаров,
М.М. Іванов; С.-Петерб. держ. ун-т економіки і фінансів, Вища. екон. шк. – СПб .: СПбГУЕФ,
1997. – 145 с.
10. Фінансовий контролінг. Концепція фінансової стабільності фірми: Публікація книги
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Т.К. Метіль
Стаття присвячена питанню організації банківській системі і її ролі в економіці
країни. В данний момент є дуже актуальним.
Кожна людина у будь-якій розвиненій країні користується послугами банків. Люди
отримують зарплату, пенсії, беруть кредити, довіряють банкам свої гроші, тримаючи їх на
карті або в депозиті. Але мало хто знає походження цього слова і як банки з часом стали
невід'ємною частиною нашого повсякденного життя та економіки країни в цілому.
Вивченням банківської справи займалися відомі вітчизняні та закордонні вчені,такі
як: Л.С.Сахарова, О.М.Макарова, В.Н. Сідоров, О.І. Лаврушин, І.Д. Мамонова,
Н.І. Валенцова Л.М. Аметистова та інші. Проте є ряд питань, які потребують рішення на
сьогодні. Основна проблема українських банків на даний момент - це недовіра населення.
Періоди, які переживала наша країна, серйозно знизили ступінь надійності населення. І
саме головне, що більшість фізичних та юридичних осіб втратили величезні гроші.
Сьогодні довіра банкам потроху відновлюється, хочя не так швидко. Для вирішення та
досягнення цілі необхідно вирішати такі завдання:
1.Треба провести роз'яснювальну роботу з рядовими громадянами. Багато хто не
розуміє наукової термінології та в результаті чого попросту бояться вкладати гроші в
банк.
2.Обов’язкові гарантії держави для вкладників.
3.Відказ від надмірної реклами по ТБ і в газетах.
4.Ввести в школі предмет «Банківська грамотність», щоб діти були ознайомлені з
банківською системою. Це можна також представити у вигляді розвиваючих ігор.
У XXI столітті банківська система одна з найважливіших і невід'ємних структур
ринкової економіки. Розвиток банків та товарного виробництва йшло паралельно і тісно
перетиналось. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи
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господарство, виступають посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують
загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної
праці. Банківська система сьогодні має два рівні: перший – це Центральний Банк, другий –
система комерційних банків. Двоповерховність грає важливу роль у забезпеченні
ефективного функціонування народного господарства. Здійснюючи кредитні, вкладні,
розрахункові та інші операції, банки виконують необхідні для суспільства функції.
Як правило Центральний Банк належить державі. Він здійснює свою діяльність на
макрорівні, його політика відповідає інтересам держави та не ставить собі за мету
отримання доходу. Прибуток приносить комерційні банки різної форми власності. Суть
комерційних банків полягається в роботі з клієнтами та задоволення їх потреб [5].
Банківська діяльність включає комплекс заходів щодо розвитку форм і методів
формування ресурсів та організації кредитування. Предоставлення банком грошових
коштів здійснюється в наступному порядку:
-юридичним особам – в безготівковому порядку шляхом зарахування грошових
коштів на розрахунковий, поточний або кореспондентський рахунок.
-фізичним особам – в безготівковому порядку шляхом зарахування грошових
коштів на рахунок фізичної особи в банку або грошовими коштами через касу банку [1,
с. 24]
Роль банків включає:
1. При виконанні своєї трансформаційної функції комерційні банки впливають на
якісні зміни грошової маси: збільшення ринку заощаджень, інвестицій, сприяння
структурним змінам, у сукупній грошовій пропозиції.
2. При виконанні своєї емісійної функції, впливають на кількісні зміни в грошовій
масі: її збільшення або скорочення. Свої обов’язки комерційні банки виконують,
використовуючи певний набір послуг, в т.ч. первинні (основні, базові) послуги:
- депозитні послуги;
- кредитні послуги;
- розрахункові послуги вторинні послуги;
- прямі і портфельні інвестиції;
- портфельне управління;
- трастові, заставні, консалтингові послуги;
- посередництво на фінансових ринках.
Стосовно клієнтів банківські операції можна поділити на прямі та посередницькі.
Прямими є операції, коли банк за рахунок власних коштів фінансує той чи інший проект.
Посередницькими операції стають тоді, коли платежі між господарючими мсуб'єктами за
їх дорученням організовуються через банк, як посередника [3, c. 31].
Аналіз наукової літератури показав, що існують такі види банків:
• емісійні;
• комерційні;
• інвестиційні;
• іпотечні;
• ощадні.
1.Еміссіоні банки здійснюють випуск банкнот і є центрами кредитної системи. Так
само емісійний банк здійснює безготівкові розрахунки між банками, перераховуючи
кошти з поточного рахунку одного банку на рахунок іншого.
2.Комерційні банки здійснюють банківські операції для юридичних і фізичних осіб.
Основну частину доходу комерційного банку становить різниця між відсотками за
кредитами та відсотками по депозитах. Додатковими джерелами доходів банку можуть
бути комісійні за надання різного виду послуг (трастових, трансфертних і ін.) Частина
доходу йде на оплату витрат банку, які містять в собі заробітну плату працівників банку,
витрати на обладнання, на використання комп'ютерів, касових апаратів, на оренду
приміщення і т.п. Частина, що залишилася після цих виплат є прибутком банку, з неї
нараховуються дивіденди власникам акцій банку і певна частина може йти на розширення
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діяльності банка. Крім платоспроможності, банк повинен володіти ще властивістю
ліквідності. Однією з основних функцій комерційного банку є забезпечення розрахунковоплатіжного механізму. Велика частина розрахунків між підприємствами здійснюється
безготівковим шляхом. Виступаючи в якості посередників в платежах, банки виконують
для своїх клієнтів операції, пов'язані з проведенням розрахунків і платежів [2, с. 11]
Ліквідність – це здатність в будь-який момент видати будь-якій кількості вкладників
частина вкладу або весь внесок готівкою. Якщо банк зберігає всі депозити у вигляді
грошових купюр, то володіє абсолютною ліквідністю. Але зберігання грошей, на відміну
від облігацій не дає ніякого доходу. Тому чим вище ліквідність банку, тим нижче його
дохід. Банк повинен ретельно зважувати витрати неліквідності (тобто втрата довіри
клієнтів) і витрати від невикористання наявних коштів. Необхідність мати велику
ліквідність завжди зменшує доходи банку. Так само всі банки мають норму обов'язкових
резервів
3.Інвестіціоний банк - фінансовий інститут, який організовує для великих компаній
і урядів залучення капіталу на світових фінансових ринках, а також надає консультаційні
послуги при купівлі та продажу бізнесу, брокерські послуги, також є одним із найбільших
посередників при торгівлі акціями та облігаціями, похідними фінансовими інструментами,
валютами та сировинними товарами.
4.Іпотечний банк – спеціалізований банк, що займається наданням іпотечного
кредита. Іпотечне кредитування – довгостроковий кредит, що надається юридични або
фізичним суб'єктам, банками під заставу нерухомості: землі, виробничих і житлових
будівель, приміщень, споруд.
5.Ощадний банк – це кредитна установа, що спеціалізується на залученні грошових
заощаджень і тимчасово вільних коштів населення у вигляді ощадних вкладів, за якими
виплачуються відсотки.
Норма обов'язкових банківських резервів являє собою виражену у відсотках частку
від загальної суми депозитів, яку комерційні банки не мають права видавати в кредит, і
яку вони зберігають у Центральному банку у вигляді безпроцентних вкладів.
Очевидно, що при системі повного резервування норма резервних вимог дорівнює
1, а при системі часткового резервування 0 Для зручності використання був придуманий
Інтернет-банкінг. Це загальна назва технологій дистанційного банківського
обслуговування, а також доступ до рахунків та операцій, що надається в будь-який час і з
будь-якого комп'ютера. Для виконання операцій використовується браузер, тобто відсутня
необхідність установки клієнтської частини програмного забезпечення системи.
Сучасні банки освоюють новий перспективний напрямок розвитку брокерських
послуг, що полягає в наданні фізичним особам доступу до міжнародних валютних і
фондових ринків (інтернет-трейдинг).
Швидке зростання науково-технічного прогресу і нові інформаційні технології
справляють істотний вплив і на загальну оцінку привабливості банку. Розвиток
технологічного процесу дозволяє не тільки збільшити швидкість обробки документів та
ведення касових операцій, а й розширити клієнтуру. Завдяки Інтернету взаємозв’язок
клієнт-банк стає більш оперативним, що дозволяє також диференційовано працювати з
замовником в залежності від індивідуальних переваг, схильності до ризику і формування
портфеля клієнта. А розвиток інформаційних технологій дозволяє в значній мірі
скоротити дистанцію між виробником і споживачем банківських послуг, істотно
загострює міжбанківську конкуренцію, а, отже, сприяє розвитку банківського
обслуговування, як в кількісному, так і в якісному аспекті [4].
Рівновага грошового ринку встановлюється автоматично за рахунок зміни ставки
відсотка. Грошовий ринок дуже ефективний і практично завжди знаходиться в рівновазі,
оскільки на ринку цінних паперів дуже чітко діють дилери, які відстежують зміни
процентних ставок і змушують їх переміщатися в одному направлені.
У кожної людини, яка ще не вибрала собі банк стоїть питання про надійність цього банку,
про повне повернення коштів у разі банкротсвтва, а у випадку з кредитами та депозитами
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– отримати найвигідніші умови. Тому для початку потрібно уточнити місце банку в
рейтингу надійності. Так само велику роль грає репутація банка. В цьому грають роль
досвід роботи банку, розмір мережі філій та число банкоматів, кількість партнерів банку,
наявність сайту і зручного додатка в рамках особистого кабінету, ставлення до клієнтів,
організація роботи всередині банку (чи довго вам доводиться чекати в чергах,
оптимізована робота співробітників). Крім того, дуже важливим є захист ваших даних - в
тому числі при оплаті картою через Інтернет. Почитайте відгуки про банк на
спеціалізованих порталах, вивчіть рейтинги, думки експертів ринку, публікації в ЗМІ,
оцініть сайт, відвідайти банк особисто і сформувати власне враження - кожна деталь
матиме значення. Розглянемо статистику: самим кращим банком в Україні з росту
депозитного портфелю є «ПриватБанк».На початок 2018 року «ПриватБанк» посідає
перше місце в рейтингу[6] У Західній Європі переможцем було обрано нідерландський
банк «ING». Кращою кредитною організацією Північної Америки і США в 2017 році
названо «BankofAmerica». У Канаді переможцем став «RoyalBankofCanada», а на
Бермудах – «ButterfieldBank». . У Сінгапурі переміг «DBS», а в Гонконгу –
«TheBankofEastAsia». Кращим банком Африки названий StandardBank [7].
Таким чином, провівши дослідження, ми прийшли до висновку, що банківська
система це складний механізм, який утворювався протягом тривалого часу. При виборі
банку потрібно враховувати різні нюанси, щоб зробити правильний вибір і не бути
обманутим. Акцентіруем увагу на те, що якщо наша держава буде слідувати поставленим
задачам, то з плином часу люди стануть більш довіряти банкам і вкладати в них гроші і
тим самим розвивати нашу фінансову систему.
1.Аметистова, Л. М. Роль банковской системы в экономике: учебное пособие / Л.М
Аметисова
2.Сахарова.Л.С.Коммерческие банки и их операции / Л.С.Сахарова Москва 1995г.
3.Лаврушин О.І., Мамонова І.Д., Валенцева Н.І. Банковское дело / О.І. Лаврушин, І.Д.
Мамонова, Н.І. Валенцева
4.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
5.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ereport.ru/articles/macro/macro20.htm
6.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://deltabank-online.com.ua/rejting-bankovukrainy-po-nadezhnosti/
7.[Електронний ресурс]. – Режим доступу::http://dengi.ua/finance/294846-Nazvany-luchshiebanki-mira-v-2017-godu

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
Тамара Харченко
студентка ІІІ курсу факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
Розповсюдженим видом подорожі сьогодні є подієвий туризм. Це є добра нагода
поїхати кудись і водночас прийняти участь у цікавій події. Подієвий туризм за нетривалий
час набув небувалу популярність і справжній інтерес, він виділяється серед інших
різновидів туризму і відрізняється особливою унікальністю, а це в сукупності з його
специфікою дозволяє говорити про масовість серед туристів.
Це дозволяє говорити про те, що подієвий туризм – це низка подій і заходів
культурної, спортивної, етнографічної, виставкової спрямованості. Однак включати сюди
всі заходи не можна, а лише ті, які приносять матеріальну вигоду, і, отже, можуть
вважатися ресурсною складовою місця їх проведення.
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З історичної точки зору подієвий туризм молодий напрям, тому дає широке поле для
реалізації, дозволяє виділяти ще незайняті ніші в цій галузі.
Дослідники виділяють різні риси подієвого туризму. Підсумувавши всі думки,
можна отримати повну картину відмінних характеристик, вони полягають в тому що:
1. Подієвий туризм здатний залучити в регіон великий потік туристів.
2. Розвиток подієвого туризму допомагає вирішити проблему сезонності.
3. Час перебування туристів в регіоні збільшується (якщо захід є тривалим).
4. Подієвий туризм відображає інтереси різних цільових аудиторій.
5. Даний напрямок не вимагає наявності на території природних ресурсів.
Також подієвий туризм виступає ефективним інструментом розвитку в умовах
економічної кризи [1].
Крім того, на думку фахівців, подієвий туризм вигідний для розвитку на території,
навіть якщо вона не володіє унікальними туристичними ресурсами.
Також подієвий туризм виступає ефективним інструментом розвитку в умовах
економічної кризи.
До того ж, успішно проведені заходи позитивно впливають на імідж території за її
межами. Крім того, на час проведення подій, які є метою туристичного відвідування,
підвищується попит на всі об'єкти туристичної індустрії, а це призводить до перевищення
споживчого попиту над пропозицією. Дана ситуація сприятливо впливає на розвиток
місцевих культурних традицій, звичаїв і пожвавлення народної творчості.
У той час як в Європі подієвий туризм уже давно перебуває у списках
найперспективніших і найрентабельніших бізнесових галузей, в Україні його історія
перебуває у стані зародження.
Проте і в України є великі перспективи у цьому виді туризму.
Наприклад, Львів та Львівська область мають значні ресурси для розвитку подієвого
туризму завдяки насиченій культурній програмі, розвиненій інфраструктурі (наразі у
Львові налічується понад 8000 місць лише у готелях; працюють більше, ніж 700 закладів
харчування; є вільні Wi-Fi зони у центрі міста; існує гарне сполучення з багатьма країнами
світу завдяки авіарейсам (Lufthansa, Austrian Airlines, LOT, CarpatAir, low-cost перевізник
Wizzair).
У Львові започатковано низку міських фестивалів (міських свят), різних за
тематикою, що створюють імідж Львова як фестивального міста. Протягом року
відбувається 9 міських свят: «Великдень у Львові» (в рамках свята з 2011 р. відбувається
Фестиваль Писанок), Свято Батяра (проходить з 2008 р.), Фестиваль мистецтв «Літо на
Ринку» (починає свою історію з 13 липня 2007 р.), Фольклорний фестиваль «Етновир»
(проходить з 2008 р.), Свято кави «На каву до Львова» (відбувається з 2007 р. на початку
осені), «Свято Шоколаду» (проходить з 2008 р. навесні), Львівський міський фестиваль
пива (відбувається щорічно з 2008 р.), Свято сиру і вина (проводиться з 2010 р.), «Свято
Пампуха» (відбувається на Різдво з 2008 р.). Окрім цього також у Львові проходять й інші
фестивалі різноманітної тематики.
Якщо у Львові фестивалі відбуваються цілорічно, то в області вони представлені в
основному літніми фестивалями, що найбільше приваблюють молодь, хоча є й частка
туристів середнього та старшого віку.
Історичний фестиваль «Ту стань!» відбувається в с. Урич, Сколівського району [2].
Там також проходить фестиваль «Славське-Рок», родзинкою якого є мальовничі
карпатські пейзажі, гірські річки. Фестиваль має музичну, спортивну, екологічну,
мистецьку програми.
Для подальшого визначення перспектив подієвого туризму в Україні вважаємо
доцільним навести порівняльний аналіз конкурентоспроможності та рівня розвитку
подієвого туризму в Україні та інших країнах Європи на прикладі табл. 1, а також
розрахувати матрицю конкурентного профілю табл. 2 .[3]
Таблиця 1.
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Порівняльний аналіз конкурентоспроможності та рівня розвитку подієвого
туризму в Україні та інших країнах Європи
Зона
порівняння
Ключовий
фактор успіху
1. Реклама
2. Розміщення
1 Послуги
3.
4. Якість
Якість
5. Ціни
Ціна
6. Імідж
Канали збуту
Імідж

Україна
Ваговий
коефіцієнт
3,1
4,6
2
3,1
4,2
0,4
5, 4
0,3
4,0
0,1
0,1

Чехія
Україна
рейтинг
3
2
3
1
1

Болгарія
Чехія

4,2
Оцінка
(2х3)
5,5
4 4,7
4,9
0,8
6,0
0,9
6,5
0,1
0,1

рейтинг 4,8Оцінка
5,1(2х5)
5
5,46
7,0
3
0,9
6,7
3
0, 7
6,8
2
0,3
2
0,2

Туреччина
Болгарія
рейтинг6,1
7,0
7
5,8
6,9
3
7,3
2
6,9
3
3

Оцінка
(2х7)
8
0,8
0,9
0,6
0,4

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2.
Матриця конкурентного профілю
2
0,2
3
0,4
3,1
4,2

Реклама
0,1
Загальна
1,0
оцінка
Джерело: розроблено автором

2

0,5
4,5

Розрахунок матриці конкурентного профілю був проведений в такій послідовності:
1. Визначені ключові фактори успіху .
2. Кожному з ключових факторів успіху був наданий певний ваговий коефіцієнт,
який характеризує важливість (значущість, місце) відповідного ключового фактора щодо
інших ключових факторів. (ваговий коефіцієнт установлює сам підприємець,
покладаючись на свій досвід, знання, особисті оцінки; сума вагових коефіцієнтів має
дорівнювати одиниці).
3. Список головних (2) конкурентів та визначається рейтинг (індивідуальний
кількісний показник оцінки досягнень) кожного конкурента щодо кожного ключового
фактора успіху. Рейтинг диференціюється від одиниці (незначні досягнення конкурента)
до чотирьох (дуже великі досягнення).
4. Множенням вагового коефіцієнта на встановлений рейтинг визначили загальну
оцінку кожного ключового фактора успіху. Сума одержаних загальних оцінок за всією
сукупністю ключових факторів успіху уможливлює визначення конкурентної позиції
власної фірми проти головних конкурентів.
Порівняльний аналіз конкурентоспроможності та рівня розвитку подієвого туризму в
Україні та інших країнах Європи, а також матриця конкурентного профілю дозволили
зробити такі висновки:
- Україна має потужну ресурсну базу для розвитку багатьох видів туризму, в тому
числі і подієвого;
- розвитку туристичного бізнесу гальмується багатьма факторами, їх усунення
дозволить країні вийти на новий, європейський рівень;
- без підтримки з боку держави, Україна не тільки не займе належне місце на
туристичному ринку Європи, а й ризикує втратити вже зайняті позиції.
Якщо ви також хочете стати учасником такого унікального виду туризму, але не
маєте цілісного туристичного продукту сфери подієвого туризму, ми розробили для вас
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новорічний тур до Львова, приурочений до таких подій як міське свято «Пампуха» та
фестиваль «Спалах Різдвяної звірки» (Мал. 1).

Мал. 1. Програма подієвого тура
Звичайно, дану сферу поки що важко віднести до типового виду швидко окупного
бізнесу з невеликими вкладеннями. Тут доведеться зачекати прибутку деякий час після
старту. Але, враховуючи перспективи розвитку подієвого туризму в нашій країні, яка
являє собою унікальний комплекс історичних, культурних та мистецьких пам’яток,
традицій, подій, можна припустити, що зовсім скоро ця, вільна на сьогодні, ніша ведення
бізнесу стане відмінним джерелом доходу і підніме туристичну індустрію України.
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм / М.Б.Биржаков. – СПб.: Герда, 2004. – 448 с.
2. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні
основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська.
– К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2004. – 288 с.
3. Зорин И.В. Энциклопедия туризма: / И.В. Зорин. – М.: Финансы и статистика, 2000. –
368 с.
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