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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Галактионова Н.П. 
РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Одесский национальный морской университет,  

Одесса, Мечникова 34, 65029  
Halaktionova N.P. 

THE ROLE OF THE VISUAL PRESENTATION OF INFORMATION IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS 

Odessa National Maritime University,  
Odessa, Mechnikova 34, 65029 

 
Аннотация. В работе рассматриваются особенности преподавания с 

использованием современных медиатехнологий, основы правильной подготовки 
презентаций, подачу информации учащимся в интерактивном виде. 
Иллюстрируется наглядность и доступность для понимания мультимедийной 
подачи информации, удобство для преподавателя и студента, дозированность 
подачи дисциплины и легкость изготовления необходимого медиа-материала. 
Разбираются принципы, которым должна соответствовать обучающая 
презентация, а также правила шрифтового оформления и базового дизайна 
для визуальной подачи образовательного материала. В результате 
преподавателю будет значительно проще подготовить собственную 
уникальную и интересную студентам презентацию, полностью отвечающую 
его стилю подачи предмета и рабочей программе. 

Ключевые слова: презентация, обучение, мультимедиа, PowerPoint, 
медиатехнологии, шрифты, текст, изображение, дизайн, информация, слайд. 

Abstract. In this paper we describe the features of teaching by using modern 
media technology, the basis of proper preparation of presentations, presentation of 
information to students in an interactive way. Illustrates clarity and accessibility for 
the understanding of the multimedia presentation of information, convenience for 
teachers and students, dosing feed discipline and the ease of manufacturing the 
desired media material. Understand the principles that must comply with 
presentation training, as well as rules for font design and basic design for the visual 
presentation of the educational material. As a result, the teacher will be much easier 
to prepare your own unique and interesting presentation to students, fully meets its 
style object submission and work program. 

Key words: presentation, training, multimedia, PowerPoint, media technology, 
fonts, text, images, design, information, slide. 

В век высоких технологий преподаватель должен  владеть современными 
методиками и компьютерной техникой, чтобы общаться на одном языке со 
студентом, суметь его заинтересовать и увлечь предметом. 

Мультимедиа – технологии, включающие в себя текст, графику, видео- и 
аудио-содержимое, имеют огромное преимущество сравнительно с 
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классическими методами подачи информации. 
Использование мультимедиа в преподавании, во-первых, значительно 

повышает информационную плотность урока, воздействуя на все органы чувств 
ученика, а во-вторых повышает качество преподавания, используя эффект 
новизны, делая подачу материала более разнообразной и интересной. 

Так же данный способ подачи информации существенно экономит время 
во время занятия, исключая из процесса длительное заполнение доски и 
диктовку материала на слух. 

Базовым способом мультимедийной подачи информации является 
презентация, сделанная с помощью программы PowerPoint. 

На этапе объяснения нового материала стоит позаботиться о том, чтобы 
презентация не стала заменой учителя и классной доски, а чтобы в презентации 
были уникальные факты, которые нельзя объяснить словами или 
продемонстрировать другими средствами. Например, видео-, аудиозаписи 
выступлений ученых, экспериментов и т.п. При объяснении нового материала 
на уроке учитель может использовать предметные коллекции (иллюстрации, 
фотографии, портреты, видеофрагменты изучаемых процессов и явлений, 
демонстрации опытов, видео-экскурсии), динамические таблицы и схемы, 
интерактивные модели, символьные объекты, проектируя их на большой экран 
с помощью LCD-проектора. При этом существенно меняется технология 
объяснения – учитель комментирует информацию, появляющуюся на экране, 
по необходимости сопровождая ее дополнительными объяснениями, 
примерами и записями у доски. 

Современные средства обучения на основе медиатехнологий могут 
обладать уникальными свойствами и функциями наглядности, которые 
способны изменить весь процесс обучения. 

Презентация должна отвечать общедидактическим, эргономическим и 
методическим требованиям, от соблюдения которых может зависеть скорость 
восприятия учебной информации, ее понимание, усвоение и закрепление 
полученных знаний. 

Так, презентация должна быть: 
1. Ориентирована на мотивацию обучения, вызывать интерес и увлекать 

познавательной деятельностью. 
2. Доступной, то есть соответствовать возрастным особенностям 

учащихся. Каждому преподавателю хорошо известно, что студентам можно 
давать только такой материал, который они готовы воспринимать. 

3. Содержательной с позиций современной науки и для передачи 
смысловой полноты теоретического материала. Теоретическое изложение 
наглядного материала позволяет обеспечивать системность, 
последовательность и прочность усвоения изучаемой темы. 

4. Интерактивной, способной организовывать коммуникативные ситуации. 
В компьютерных средствах обучения, в технологии которых изначально 
заложен принцип интерактивности (то есть обратной связи), это требование 
часто используется на самом простом уровне. Цифровые технологии позволяют 
создавать и более интересные обучающие ситуации с помощью визуальных 
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тестов, проблемных вопросов, и иных коммуникативных ситуаций. 
5. Иллюстративной, когда используется разного вида материалы в трудных 

для понимания содержания текста. Но здесь надо очень осторожно 
использовать образность наглядного материала, так как чрезмерное увлечение 
представления информации может увести учащихся от основной идеи автора 
наглядного пособия. 

6. Дозированной с оптимальным использованием наглядности. Наверное, 
каждый педагог может привести пример использования готовых средств 
обучения, в которых огромное количество информации. С одной стороны, это 
хорошо, но с другой – переизбыток информации может привести и к обратному 
эффекту. Внимание обучающихся будет отвлекаться на посторонние детали, а 
учителю сложно выстроить занятие. 

Практически любой учитель при желании может использовать 
мультимедийные пособия или создать свои электронные презентации (именно 
по той теме, которая необходима на уроке), а также создавать тесты для своих 
уроков (именно с теми вопросами, которые необходимы учителю). Именно 
использование современных технологий позволят сделать урок современным, 
более увлекательным и интересным для учащихся, а также проверить их 
знания. 

Наглядность средств обучения в преподавании играет важную роль в 
формировании информационно-интегрированной образовательной среды, в 
которой учитель самостоятельно конструирует и направляет процесс обучения, 
решает целый комплекс современных дидактических, методических, 
психологических вопросов. Поэтому внедрение эффективных и продуктивных 
инноваций по наглядности предопределяет профессионализм педагогов и 
творческую деятельность учеников. 

Рассмотрим несколько правил создания эффективной и запоминающейся 
презентации. 

1. Правила шрифтового оформления: 
- шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без 

засечек); 
- для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы; 
- шрифтовой контраст (для смыслового разделения участков текста) 

можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, 
начертания, формы, направления и цвета. 

2. Правила выбора цветовой гаммы: 
- цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 
- существуют не сочетаемые комбинации цветов; 
- черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст; 
- белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

3. Правила общей композиции: 
- полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-
либо; 
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- дизайн должен быть простым, а текст – коротким; 
- изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами; 
- чрезмерно крупные объекты в составе любой композиции смотрятся 

плохо. 
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 
соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 
текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 
анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 
комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 
оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 
также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 
насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо 
оптимальное взаиморасположение на слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 
материалов различного вида. 

1. Текстовая информация: 
- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); 
- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 
- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный 
шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста. 

2. Графическая информация: 
- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 
- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 
- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда; 
- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем. 
3. Анимация. 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В 
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 
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реакцию аудитории. 
4. Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации; 

- необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен 
всем слушателям, но не был оглушительным; 

- если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание 
слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы 
слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между 
отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила 
оформления презентации. 

5. Единое стилевое оформление: 
- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 
размера и др.; 

- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части; 

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 
6. Содержание и расположение информационных блоков на слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 
- рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 
- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 
- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 
После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать 

ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в 
целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и 
адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном 
освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 
приближенной к реальным условиям выступления. 
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THE SPECIFIC FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE 

STUDENTS` FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AT A MEDICAL 
UNIVERSITY 

 
У статті проаналізовано специфіку розвитку іншомовної 

компетентності студентів медичних університетів. Обґрунтовано 
педагогічний супровід розвитку іншомовної компетентності майбутніх 
лікарів. Визначено роль неперервного навчання іноземним мовам для студентів-
медиків щодо підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах сучасного 
ринку праці. 

Ключові слова: іншомовна компетентність, іншомовна підготовка, 
педагогічний супровід, студенти, університет. 

Specific features of the development of medical university students` foreign 
language competence are analyzed in this article. The pedagogical support of the 
development process of future doctors ` foreign language competence has been 
grounded. The role of continuous study of foreign languages to improve the 
competiveness at the modern labour market is determined.  

Key words: foreign language competence, foreign language training, 
pedagogical support, students, University.  

Постановка проблеми. Модернізація державної освітньої політики в 

Научный взгляд в будущее 9 



 Том 3. Выпуск 5                                                                                                 Педагогика,  психология и социология 

умовах інтенсивного розвитку співпраці з іншими країнами зумовлює 
актуалізацію проблем підвищення якості підготовки фахівців, що передбачає 
сформованість у них здатності до виконання професійної діяльності в умовах 
іншомовного середовища. Оновлення змісту іншомовної освіти фахівців в 
нашій країні відповідає вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти: вивчення, викладання, оцінювання [1]. 

Вища медична освіта нашої країни зазнає змін відповідно до процесів 
європейської інтеграції, що підтримуються урядом України та Міністерством 
освіти і науки. Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною 
складовою процесу формування сучасного лікаря. Щодо значущості виконання 
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння 
іноземною мовою включений у кваліфікаційну характеристику випускника 
медичного університету.  

Актуальність зазначеної проблеми посилюється виявленими в процесі 
дослідження протиріччям між об’єктивною потребою суспільства в лікарях і 
медичних працівниках, здатних тісно співпрацювати з закордонними колегами 
та реальним станом готовності сучасних лікарів до іншомовної професійної 
комунікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання професійної 
підготовки й змісту професійної освіти, різнотипні моделі формування фахівців 
досліджували А. Алексюк, В. Галузинський, Р. Гуревич, М. Євтух, І. Зязюн, 
Т. Сущенко та ін.  

Проблемою формування іншомовної компетентності займалися такі 
зарубіжні науковці як І. Бім, М. Бірам, Н. Гез, Е. Зеєр, Р. Мільруд, В. Сафонова, 
М. Свейн, Д. Хаймс та ін. Проблемі підготовки майбутніх фахівців до 
професійного іншомовного спілкування присвячено праці вітчизняних 
дослідників І. Бахова, О. Тарнопольського, О. Хоменка та ін.  

Розвиток іншомовної компетентності студентів в умовах вищої школи 
досліджували Д. Демченко, С. Ісаєнко, О. Кісельова, І. Секрет.  Однак, аналіз 
праць зазначених науковців не дає цілісного уявлення про специфіку розвитку 
іншомовної компетентності у студентів медичних університетів. 

Отже, здійснений теоретичний аналіз педагогічних праць і актуальних 
досліджень дозволив відзначити, що вітчизняний і зарубіжний досвід 
засвідчують пошук нових концептуальних підходів до структурування і 
прогнозування навчальних систем, які надавали б пріоритет психолого-
педагогічному фактору в процесі розроблення ефективних програм навчання 
студентів-медиків англійської мови професійного спрямування. У цьому 
відношенні, як ми вважаємо, великі потенційні можливості закладено в 
застосуванні педагогічного супроводу навчальної діяльності студентів з 
оволодіння іншомовною компетентністю.  

Мета статті – проаналізувати специфіку розвитку іншомовної 
компетентності майбутніх лікарів в умовах навчання у медичному університеті. 

Виклад основного матеріалу. У новій редакції Закону України «Про вищу 
освіту» у ст. 1 компетентність трактується як «динамічна комбінація знань, 
вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
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громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 
результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [3]. Зауважимо, що у 
цьому визначені наголошено на таку властивість особистості, як здатність 
успішно виконувати професійну (або навчальну) діяльність. 

У сучасних педагогічних дослідженнях з теорії і методики професійної 
освіти вітчизняні науковці Д. Демченко [1], С. Ісаєнко [4], О. Кісильова [5], 
І. Секрет [6] поняття іншомовної компетентності фахівців різних галузей 
розуміють як професійно значущу якість особистості представника певної 
професії, системно-ціннісне новоутворення, що забезпечує використання 
іншомовної професійної інформації (міжнародних документів, професійної 
термінології тощо), її використання в професійній діяльності (наприклад, у 
безпосередніх контактах з іноземними колегами) і «здатність здійснювати 
професійну діяльність в міжнародному професійному середовищі» [1, с. 7].  

Для нашого дослідження цікавим є аналіз діяльності вищих медичних 
навчальних закладів з організації процесу розвитку іншомовної компетентності 
студентів-медиків. Відзначимо, що іншомовна підготовка студентів-медиків 
здійснюється на основі традиційних підходів, які є пріоритетними в практиці 
вищої школи. Інформативний характер цих традиційних підходів фактично 
виключає можливість врахування у навчальному процесі ціннісних орієнтацій 
студента як дорослої людини, її досвіду, реальних потреб і можливостей. 
Вважаємо, що оскільки інформативні моделі навчання орієнтовані на знання, 
вміння та навички, що стають метою навчального процесу, то головним 
завданням студента під час навчання є сприйняття дидактичної інформації. 

Слід відмітити, що забезпечити відповідне сучасним вимогам вивчення 
іноземної мови студентами медичних спеціальностей тільки на аудиторних 
заняттях в системі вищої освіти неможливо. Неперервність навчання майбутніх 
лікарів як професіоналів, стає єдиним можливим шляхом вирішування 
складних завдань економічного, суспільно-політичного, соціального і 
культурного розвитку держави. 

З нашої точки зору, специфіка розвитку іншомовної компетентності 
студентів медичного університету полягає в тому, що необхідно створити 
системний педагогічний супровід навчальної діяльності майбутніх лікарів.  
Метою такого супроводу є вдосконалення іншомовної компетентності як 
складової професіоналізму сучасних медиків.  

Педагогічний супровід розвитку іншомовної компетентності студентів 
медичного університету ми розуміємо як науково-методичне забезпечення 
неперервного навчання іноземним мовам. До складу зазначеного супроводу 
входить концепція, модульна організація навчального процесу та рекомендації 
студентам з виконання самостійної роботи. 

Відзначимо, що система взаємодії викладача зі студентами під час 
педагогічного супроводу передбачає не тільки аудиторну, а ще й дистанційну 
форми навчання, а саме: активне застосування діалогічних методів (дискусій), 
проблемний підхід до побудови всіх аспектів навчального процесу, 
розроблення творчих проектів, застосування дидактичних і рольових ігор, 
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використання інформаційних технологій навчання.  
У межах педагогічного супроводу, як зазначає українська вчена 

Л. Сущенко, завдання для самостійної роботи студентів слід розробляти 
відповідно до таких рівнів пізнавальної активності: 1) репродуктивний 
(характеризується здатністю студентів діяти за аналогією, за відомими 
алгоритмами); 2) евристичний (характеризується тим, що навчальна діяльність 
студентів спрямована на зображення нового підходу до вирішення завдання й 
передбачає використання аналітичних навичок, моделювання професійних 
ситуацій); 3) креативний (характеризується тим, що вирішення проблеми не 
обмежується лише евристичними прийомами, а постає самостійною 
проблемою, призводить до теоретичного відкриття або до постановки нової 
проблеми) [7]. 

Таким чином, результат навчально-пізнавальної діяльності студентів 
медичних університетів в процесі педагогічного супроводу розвитку 
іншомовної компетентності, полягає в наступному: у студентів виникає 
готовність до оволодіння системою знань, норм і цінностей професійного 
іншомовного середовища; підвищується мотивація студентів до опанування 
іноземною мовою; виникає розуміння перспективи щодо її застосування у 
майбутній професійній діяльності. 

Відзначимо, що в процесі педагогічного супроводу у викладача повинна 
бути опора на мотивацію студентів до вивчення іноземної мови. Така 
мотивація, на нашу думку, спрямовує майбутню професійну діяльність.  

Отже, вважаємо, що застосування педагогічного супроводу розвитку 
іншомовної компетентності студентів-медиків призведе до підвищення їхньої 
конкурентоспроможності як лікарів на вітчизняному і міжнародному ринках 
праці. Доцільним є продовження терміну вивчення іноземних мов впродовж 
усього періоду навчання в медичному університеті з огляду на їхнє значення у 
сучасному суспільстві. 

Висновки. Таким чином, здійснений аналіз наукової літератури, власний 
досвід викладання іноземної мови в медичному університеті дозволяє 
стверджувати, що специфіка розвитку іншомовної компетентності майбутніх 
лікарів, визначається неперервністю процесу вивчення студентами іноземної 
мови. 

Проведене нами дослідження не претендує на всебічне розв’язання 
проблеми аналізу специфіки розвитку іншомовної компетентності студентів 
медичних університетів. В перспективі вбачаємо вивчення психолого-
педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх лікарів.  
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Анотація. В статті проведено огляд контрольних завдань, які сприяють 

закріпленню, перевірці та систематизації знань та навичок студентів вищих 
навчальних закладів у питаннях створення конструкторської документації; 
обґрунтовується доцільність проведення контрольних заходів, розглядається 
методика використання.  

Ключові слова: навчальний процес, освіта, навчання, контроль знань, 
професійні навички. 

Abstract. The article is a review of control tasks that contribute to the 
consolidation, verification and systematization of knowledge and skills of university 
students in the creation of the design documentation; the expediency of control 
measures, the technique used. 

Key words: educational process, education, training and control of knowledge, 
skills. 

Вступ. Наша молодь – майбутнє України. ЇЇ інноваційна діяльність і 
молодіжна наполегливість у пошуку методів розв'язання наукових, технічних та 
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економічних задач нашого суспільства – запорука розвитку нашої держави – 
України. Тому слід особливу увагу приділяти питанням освіти, актуалізації 
напрямків, що підлягають вивченню. Значну роль в навчальному процесі 
відіграють заходи з контролю якості отриманих знань. З метою оптимізації 
кредитно-модульної системи, при детальному вивченні робочих програм з 
дисципліни «Інженерна графіка», можна знайти питання, ще не висвітлені 
відповідними контрольними заходами. 

 Аналіз останніх досліджень. При виконанні робочих креслеників деталей 
та складального кресленика студентам необхідно призначити допуски і 
посадки. З цієї теми викладач дає пояснення протягом практичного заняття, а 
також студент має можливість ознайомитися з цією інформацією в методичних 
посібниках, але до останнього часу рівень засвоєння інформації з даної теми 
контролювався тільки за виконаними графічними роботами. Створені завдання 
для контролю засвоєння інформації з питань призначення допусків та посадок 
дозволяють якісніше проконтролювати рівень отриманих студентом знань, а 
також суттєво підвищують зацікавленість студентів цією темою. 

Контрольні роботи проводяться у вигляді програмованого контролю знань 
студентів на початку практичного заняття впродовж 15-20 хвилин. Індивідуальні 
завдання програмованого контролю за змістом і складністю відповідають 
лекційному матеріалу. Результати контрольної роботи повідомляються 
студентам на тому ж практичному занятті. Такий принцип проведення 
контрольних робіт забезпечує систематичність роботи студентів при вивчення 
дисципліни і позитивним чином впливає на якість навчання. 

Формування цілей статті. «Геометрія – керманич усіх розумових 
пошуків». Ці слова М. Ломоносова актуальні і в наш час, оскільки прикладна 
геометрія слугує тією базою, яка забезпечує розробку нових інтегрованих 
інформаційно-технологічних процесів проектування та виробництва. 

Без геометрії не обходиться й дизайн. Від форми предмета залежить якість 
виробу та максимальна можливість отримати ефект при користуванні. При 
проектування будь якого об’єкту важливо заздалегідь оцінювати економічну 
доцільність того чи іншого варіанту його виготовлення та можливість 
адекватної заміни складових та комплектуючих. Одним з чинників, що мають 
неабиякий вплив на вирішення вищезгаданих питань є раціональне 
призначення відповідних допусків та посадок на виготовлення тих чи інших 
елементів виробу, що проектується. Студенти повинні навчитися вибирати 
оптимальні рішення при створенні продукції з урахуванням вимог якості, 
надійності й вартості, а також термінів виконання, безпеки життєдіяльності та 
екологічної чистоти виробництва 

Для більш повного засвоєння згаданої теми розроблено відповідну 
контрольну роботу. 

Процес підготовки до виконання контрольної роботи сприяє наступному: 
а) розвиток у студентів особистісних якостей: цілеспрямованості, 

організованості, працьовитості, відповідальності, самостійності, 
громадянськості, прихильності етичним цінностям, загальної культури й 
культури мислення; 
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б) формування загальних компетентностей: 
соціально-особистісних; 
системних; 
інструментальних; 

в) формування професійних за видами діяльності: 
проектно-конструкторська; 
виробничо-технологічна; 
організаційно-управлінська; 
науково-дослідна  

Студенти повинні навчитися: 
 розробляти технічні завдання на проектування і виготовлення машин, 

приводів, обладнання, систем і нестандартного устаткування та засобів 
технологічного оснащення, вибирати обладнання й технологічне 
оснащення; 

 забезпечувати технологічність виробів і процесів їхнього виготовлення, 
контролювати дотримання технологічної дисципліни при виготовленні 
виробів; 

Основна частина. Мета і завдання дисципліни полягають у засвоєнні 
студентами основних правил і засобів виконання та читання проекційних 
зображень будь-яких просторових об’єктів, розв’язку інженерно-графічних 
задач. Технічне креслення знайомить студентів з побудовою і читанням ескізів 
та робочих креслеників технічних деталей, з’єднань, вузлів. 

Інженерна графіка закладає основи для вивчення інших дисциплін, таких 
як прикладна механіка; конструювання елементів приладів; метрологія; циклу 
дисциплін професійно-практичної підготовки студентів, які вивчаються на 
старших курсах; в курсовому та дипломному проектуванні. 

На виробничих креслениках (ескізах) деталей звичайно задаються допуски 
на відхилення всіх розмірів і  форм деталі, що регламентується ЄДИНОЮ 
СИСТЕМОЮ ДОПУСКІВ ТА ПОСАДОК (ЄСДП). З метою ознайомлення з 
цією системою та способом оформлення графічної частини конструкторської 
документації у відповідності до вимог ЄСДП необхідно задати допуски тільки 
на розміри. 

Номінальний розмір (Dном – для отвора й dном -  для вала) - теоретичний, 
ідеально точний розмір, що задається конструктором. 

Фактичний розмір - розмір конкретної деталі, що завжди відрізняється від 
номінального розміру через похибки при її виготовленні. 

Граничні відхилення розмірів: верхні EI, ei і нижні - ES, es відповідно для 
отвора й вала. Поле допусків - зона припустимих відхилень відносно нульової 
лінії, причому EI, ei та ES, es є відповідно верхніми й нижніми межами поля 
допуску отвора й вала; IT - ширина поля допуску й отвора, й вала (рис. 1). 

Система оперативного управления работой порта непрерывно... 
На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является 

трудоёмкость и параллельных программ (рис.1). 
Посадка - це сполучення поля допуску отвора з полем допуску вала, що 

забезпечує необхідне сполучення деталей між собою: рухоме (із прозіром t ), 
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нерухоме (із натягом S , тобто негативним прозіром) або перехідне (можливий 
як невеликий прозір t  , так і натяг S ), що схематично показано на рис. 2. 

 
Рис. 1. Основні поняття ЄСДП 

 

 
Рис. 2. Розташування полів допусків вала й отвора при посадках в системі 

отвора: а - із прозіром; б - з натягом; в – перехідне 
 
Мета контрольних робіт полягає в перевірці засвоєння студентами 

теоретичного матеріалу і уміння застосовувати його при виконанні графічних 
робіт. На початку заняття студенти отримують контрольні питання у вигляді, 
що наведено на рис. 3. 

 
Контрольна робота з теми "Допуски та посадки". Варіант № 01 

Визначити тип посадки та величину мінімального та максимального 

можливого прозіру або натягу для заданого посадочного розміру 

Ø12  
 

 
Рис. 3. Картка з контрольним питанням 

 

Научный взгляд в будущее 16 



 Том 3. Выпуск 5                                                                                                 Педагогика,  психология и социология 

При виконанні даної роботи студентам рекомендується користуватись 
довідковими матеріалами, для зручності у методичному посібнику наведено 
фрагмент таблиці «Граничні відхилення розмірів в системі отворів, мкм (за 
ГОСТ 25347-82, ГОСТ 25348-82)» (рис. 4). 
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Рисунок. 4. Граничні відхилення розмірів в системі отворів 
 
Для отримання правильної відповіді студент повинен визначити за 

таблицею (рис.4) розміри і розташування заданих полів допусків для отвора та 
вала, виходячи з отриманої інформації визначити тип посадки і розмір прозіру 
чи натягу, що утворюється у даному випадку. 

Правильна відповідь для наведеного прикладу виглядатиме так, як 
показано на рисунку 5. 

 
Рисунок. 5. Правильна відповідь на контрольне питання. 

 
Висновки. Дисципліна „Інженерна графіка”, яка відноситься до циклу 

математичної, природничо-наукової  підготовки, повинна: 
1. Розвинути у студентів уміння виконувати: 

1.1 Ескізи і робочі кресленики деталей загально-технічного призначення; 
1.2 Складальні кресленикі, текстові конструкторські документи. 

2. Навчити студентів читати кресленики загального вигляду механізмів 
загальнотехнічного призначення та виконувати робочі кресленики до них. 

3. Навчити студентів стандартам ЄСКД: 
3.1 На оформлення основних видів конструкторської документації; 
3.2 Умовностей та спрощень на креслениках деталей, схем електричних 
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принципових, креслеників загального вигляду, складальних креслеників з 
галузі машинобудування та приладобудування. 

3.3 Познайомити студентів із стандартизацією виробів та їх елементів. 
Запропонований контрольний захід у вигляді контрольних питань сприяє 

більш ґрунтовному вивченню і засвоєнню інформації з відповідної теми, 
підвищує зацікавленість студентів до навчання і є вагомим важелем для 
підвищення загального рівня інженерної підготовки. 
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Анотація. В статті розглядаються питання оптимізації навчального 
процесу при вивченні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» із 
застосуванням інформаційних технологій та використанням електронно-
обчислювального обладнання. 
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Abstract. The article deals with the optimization of educational process in the 
discipline "Engineering and computer graphics" with the use of information 
technology and the use of electronic computing equipment. 

Key words: educational process, education, training, engineering and computer 
graphics, optimization. 

Вступ. Зміна технологічного укладу від індустріального до 
інформаційного, та відповідні зміни технологічної структури економіки 
вимагають відповідної адаптації технології викладання з метою актуалізації 
сучасної освіти, підвищення якості професійної підготовки фахівців інженерно-
технічного спрямування. Впродовж останніх років спостерігається постійне 
зменшення кількості академічних годин відведених на вивчення базових 
дисциплін, на основі яких формується інженерне мислення. Це обумовлено 
виникненням нових напрямків розвитку науки і техніки, збільшенням частки 
гуманітарної підготовки в технічній освіті і тому постає питання про 
необхідність інтенсифікації навчального процесу шляхом оптимізації 
технології викладання. 

Основна частина. З метою інтенсифікації навчального процесу шляхом 
оптимізації технології викладання розглянемо шляхи реалізації поставленої 
задачі. 

Інженерна та комп’ютерна графіка закладає основи для вивчення інших 
дисциплін, таких як прикладна механіка; конструювання елементів приладів; 
метрологія; при вивченні дисциплін за фахом; циклу дисциплін професійно-
практичної підготовки студентів, які вивчаються на старших курсах; в 
курсовому та дипломному проектуванні. 

Інженерна графіка, як дисципліна, складається з окремих розділів: 
нарисної геометрії та технічного креслення, а розділ технічне креслення в свою 
чергу включає в себе комп’ютерну графіку. 

Розділ “Нарисна геометрія” досліджує геометричні властивості 
просторових об’єктів графічним (проекційним) методом. 

Задачі розділу “Нарисна геометрія” такі: 
1. Навчити студентів виконувати і читати проекційні зображення будь-

яких геометричних об’єктів – точок, ліній, площин, поверхонь, тобто 
розв’язувати відповідно пряму і зворотну задачу проекціювання; 

2. Навчити графічним (проекційним) методам розв’язку інженерно-
графічних задач; 

3. Розвинути асоціативне, логічне, алгоритмичне, просторове і творче 
мислення; 

Розділ “Технічне креслення” складається з трьох частин:  
1. Геометричне та проекційне креслення; 
2. Машинобудівне креслення; 
3. Комп’ютерна графіка. 

Геометричне креслення знайомить з правилами оформлення креслеників та 
основними графічними побудовами. 

Проекційне креслення базується на інформації першого розділу і 
вдосконалює знання проекційних методів, властивостей просторових 
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геометричних об’єктів та засобів їх візуалізації. 
Проекційне креслення  формує у студентів  елементи просторового 

мислення. Розширяє їх світогляд у напрямку предметно-інженерної діяльності 
та сприяє вивченню ними основних стандартів з оформлення конструкторської 
документації. У цьому розділі у студентів формується оптико-моторні функції, 
спрямовані на моделювання реальних об’єктів графічними засобами, які 
формуються у вигляді ескізу або кресленика. 

Задачі розділу “Проекційного креслення” такі: 
1. Забезпечити подальший розвиток просторового мислення студентів. 
2. Розвинути у студентів уміння виконувати графічні побудови відповідно 

до вимог стандартів. 
3. Навчити студентів виконувати і читати проекційні та просторові 

зображення об’єктів. 
Проекційна частина розділу завершується підготовкою альбома 

креслеників з тем геометричного та проекційного креслення. 
Машинобудівне креслення знайомить студентів з побудовою і читанням 

ескізів та робочих креслеників технічних деталей, з’єднань, вузлів. 
Задачі розділу “Машинобудівне креслення” такі: 
1. Розвинути у студентів уміння виконувати ескізи і робочі кресленикі 

деталей загально-технічного призначення з натури, складальні кресленики, 
текстові конструкторські документи. 

2. Навчити студентів читати кресленики загального виду механізмів 
загальнотехнічного призначення. 

3. Навчити студентів стандартам ЄСКД: 
4. Ознайомити студентів із стандартизацією виробів та їх елементів. 
Розділ завершується підготовкою альбома креслеників. 
Задачі розділу “ Комп’ютерна графіка” такі: 
Навчити студентів виконувати вищезгадані задачі з використанням 

програмних засобів створення конструкторської документації, сучасних 
інформаційних технологій та високотехнологічного обладнання. 

Наприкінці вивчення кожної теми або розділу студентам пропонується 
виконати контрольну роботу. Мета контрольних робіт полягає в перевірці 
засвоєння студентами теоретичного матеріалу і уміння застосовувати його при 
виконанні графічних робіт. 

Контрольні роботи проводяться у вигляді програмованого контролю знань 
студентів на початку практичного заняття і тривають 15-20 хвилин. 
Індивідуальні завдання програмованого контролю за змістом і складністю 
відповідають лекційному матеріалу і тим завданням, які студенти виконують в 
процесі самостійної підготовки до практичних занять. Результати контрольної 
роботи повідомляються студентам на тому ж практичному занятті. Такий 
принцип проведення контрольних робіт забезпечує систематичність роботи 
студентів впродовж вивчення дисципліни і позитивним чином впливає на якість 
навчання. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів навичок 
моделювання геометричними та комп’ютерними методами технічних виробів, 
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побудови та оформлення їх креслеників та схем у відповідності до існуючих 
стандартів; використання у своїй професійній діяльності інформаційно-
проектувальних систем. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають 
продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 
− основних засад геометричного моделювання об’єктів; 
− проекційних методів побудови та дослідження просторових об’єктів за 

їх плоскими зображеннями на креслениках; 
− вимог існуючих державних, міждержавних та світових стандартів, які 

діють на території України та використовуються при розробці технічної 
документації; 

− можливостей сучасних графічних редакторів для моделювання об’єктів, 
виконання та редагування їх зображень і креслеників, а також 
підготовки конструкторсько-технологічної документації; 

вміння: 
− виконувати і читати проекційні зображення будь-яких геометричних та 

технічних об’єктів; 
− використовувати кресленик як плоску геометричну модель об’єкта, на 

якій можна досліджувати ті ж геометричні параметри, що й на реальному 
виробі; 

− оформляти конструкторські документи відповідно до вимог діючих 
стандартів; 

− виконувати конструкторсько-технологічні документи за допомогою 
систем автоматизованого проектування; 

− застосовувати знання з комп’ютерної графіки, сучасних інформаційних 
технологій та Інтернет; 

− використовувати кресленики на різних стадіях проектування. 
досвід: 
− виконання ескізу від руки та кресленика за допомогою креслярських 

інструментів; 
− роботи з інформаційно-проектними засобами; 
− управління інформацією; 
− володіння відповідною термінологією і користування довідковою 

літературою; 
Технологічний алгоритм процесу навчання проілюстровано блок-схемою на 

рис. 1. 
Інженерна графіка закладає основи для вивчення інших дисциплін, таких 

як прикладна механіка; конструювання елементів приладів; метрологія; циклу 
дисциплін професійно-практичної підготовки студентів, які вивчаються на 
старших курсах; в курсовому та дипломному проектуванні. І тому дуже 
важливо в умовах скорочення навчального часу інтенсифікувати та 
оптимізувати викладення навчального матеріалу, використовуючи сучасне 
інформаційне обладнання та програмне забезпечення. Заздалегідь підготована 
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презентація або слайди дозволять не витрачати зайвий час на зображення 
пояснюючих малюнків на дошках, а електронна копія навчального матеріалу 
дасть можливість збільшити обсяг інформації, яку студенти отримають під час 
лекції за рахунок того, що відпадає необхідність конспектувати. 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритму навчального процесу 

 
Висновки. Дисципліна „Інженерна та комп’ютерна графіка”, яка 

відноситься до циклу математичної, природничо-наукової підготовки, розвиває 
у студентів уміння виконувати вручну та за допомогою програмно-
автоматичних засобів ескізи і робочі кресленики деталей загально-технічного 
призначення, складальні кресленики, текстові конструкторські документи, 
дотримуючись вимог стандартів ЄСКД на оформлення основних видів 
конструкторської документації, та читати кресленики загального вигляду 
механізмів загальнотехнічного призначення. 

Запропонована технологія викладання сприяє більш ґрунтовному 
вивченню і засвоєнню дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” в 
умовах зменшеної кількості навчальних годин, підвищує інтерес студентів до 
навчального процесу і є вагомим чинником у підвищенні загального рівня 
інженерної підготовки. 
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Введение. Современное образование становится все более сложной 
системой, которой приходится действовать в динамично изменяющемся мире, 
предъявляющем возрастающие требования ко всем участникам 
образовательного процесса. 

По данным ЮНЕСКО число студентов в мире до сих пор имело 
тенденцию к росту. Спрос на образовательные услуги сегодня превышает 
предложение. Ограничение предложения образовательных услуг во многом 
определяется трудностями сопровождения учебными материалами, их 
адаптации к потребностям обучаемых и к динамике развития областей знаний и 
новых технологий [1]. 

Чтобы система образования была готова принять вызовы XXI века, 
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необходимы определенные преобразования системы на базе использования 
современных информационных технологий. Основные надежды возлагаются на 
создание и сопровождение информационно-образовательных сред, на развитие 
новых объектных технологий создания баз учебных материалов, наряду с 
развитием традиционных технологий разработки электронных учебников и 
мультиагентных технологий образовательных порталов. 

Использование информационных технологий (ИТ) тесно соприкасается, с 
одной стороны, с педагогическими и психологическими проблемами; с другой 
стороны, с результатами, достигнутыми в таких научно-технических 
направлениях, как телекоммуникационные технологии и сети; компьютерные 
системы обработки, визуализации информации и взаимодействия с человеком; 
искусственный интеллект; автоматизированные системы моделирования 
сложных процессов; автоматизированные системы принятия решений, 
структурного синтеза и многие другие. 

Проблема широкого применения компьютерных информационных 
технологий в сфере профессионально образования в последнее десятилетие 
вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической науке. 
Большой вклад в решение проблемы информационных технологий обучения 
внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. 
Шолохович, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. [1]. 

Различные дидактические проблемы компьютеризации и информатизации 
обучения также нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, Т.А. 
Сергеевой, И.В. Роберт; методические – Б.С. Гершунского, Е.И. Машбица, Н.Ф. 
Талызиной; психологические – В.В. Рубцова, В.В. Тихомирова и др. [1]. 

Важность осознания необходимости применения ИТ в образовании 
продиктована также тем, что перед современной высшей школой стоит задача 
подготовить специалиста не только высококвалифицированного, владеющего 
научными, техническими знаниями и умениями, профессиональными 
навыками, но также способного самостоятельно и быстро адаптироваться в 
меняющейся информационной и технологической среде; обладающего такими 
профессионально и социально значимыми качествами, как инициативность, 
креативность, мобильность, предприимчивость, деловитость, и таким 
качеством личности, как стремление к самосовершенствованию и 
самообразованию. Именно эти качества должны формироваться в результате 
грамотно спланированной и организованной работы студентов в вузе. И в этом 
контексте трудно переоценить значение и возможности применения ИТ в вузе. 

Цель исследования – анализ использования информационных технологий 
для эффективного обучения студентов и выявление места ИТ в учебном 
процессе высшего учебного заведения. 

Основная часть. В процессе обучения студентов преподаватели высшей 
школы все чаще и в большем объеме, особенно в последнее время, используют 
информационные технологии. В основном, они создают учебно-методические 
комплексы на основе информационных и компьютерных технологий, которые 
зачастую включают в себя: 

• электронное учебное пособие; 
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• банк тестовых заданий для автоматизированного контроля знаний 
студентов; 

• электронный конспект лекций (ЭКЛ) преподавателя; 
• методическое обеспечение по использованию математических пакетов 

для инженерных расчетов (при изучении точных дисциплин). 
Одним из преимуществ использования информационных компьютерных 

технологий (ИКТ) является наглядное и образное представление информации. 
Этот дидактический принцип в полной мере реализуется в электронном 
гиперссылочном учебном пособии, как правило, включающем в себя: 

- теоретический блок, структурированный по разделам; 
- блок самоконтроля (упражнения, тесты, вопросы); 
- блок самообразования. 
В пособии целесообразно реализовать многоуровневое построение 

материала: уровень начинающего, основной уровень, уровень углубленного 
изучения. 

Первый уровень представления теоретического материала соответствует 
знанию основных определений, понятий. 

Основной уровень должен содержать весь базовый курс и сопровождаться 
живыми графиками и иллюстрациями, компьютерными анимациями, 
киноклипами и т.д., облегчающими усвоение материала. Анимированные 
схемы и рисунки, запуск которых осуществляет сам обучающийся, поясняют 
наиболее сложные разделы курса. 

На уровне углубленного изучения к основному курсу добавляются 
вопросы, не вошедшие в основной курс, история развития изучаемой науки в 
персоналиях и т.д. 

Все разделы учебного пособия должны сопровождаются тестовыми 
примерами, задачами для самостоятельного решения с возможностью сразу же 
проверить полученный результат и позволяющими студенту оценить степень 
усвоения теоретического материала. 

Одним из современных средств обучения выступает также электронный 
конспект лекций (ЭКЛ), предназначенный для лектора и используемый им с 
учетом его индивидуальной манеры чтения лекций, уровня подготовленности 
студентов и т.д. Электронный конспект лекций совмещает слайды текстового и 
графического сопровождения (схемы, рисунки и т.д.) с компьютерной 
анимацией и численным моделированием изучаемых процессов. При чтении 
лекции могут быть также использованы фотографии, видеоклипы, 
анимационные модели и т.д., импортированные из сети Интернет. Необходимо 
подчеркнуть, что использование ЭКЛ является только своеобразным 
инструментом, техническим средством, позволяющим добиться высокой 
степени наглядности и образности при разъяснении «трудных» для усвоения 
мест. Кроме того использование ЭКЛ при чтении лекций должно быть строго 
дозировано, иначе отрицательные последствия (быстрая утомляемость 
студентов, повышенная нагрузка на зрение и т.д.) превзойдут возможный 
положительный эффект. 

Следующее направление использования ИКТ – привитие студентам 
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навыков использования персонального компьютера в качестве средства 
вычислительной техники – реализуется в методическом обеспечении 
использования интегрированных математических пакетов (например, MathCad, 
MathLAB). 

Большие трудности в практической реализации этого направления 
вызваны, прежде всего, тем, что студенты первых курсов не изучают эти 
пакеты. Кроме того, количество аудиторных часов, отводимое учебными 
планами на изучение точных дисциплин, явно недостаточно. 

Вместе с тем, при реализации образовательного процесса бакалавров 
возникают существенные трудности, вызванные существенным изменением 
соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы в сторону 
увеличения часов, отводимых на самостоятельную работу студентов (СРС). 

Для эффективности СРС необходимо выполнение целого ряда условий, 
таких как рациональное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной 
работы, обеспечение студента необходимыми методическими и 
информационными материалами, контроль за организацией и ходом СРС и 
наличие мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение. 

Немаловажным фактором, обеспечивающим нормальное и эффективное 
функционирование самостоятельной работы студента, является наличие 
непрерывного контроля и оценки ее результатов со стороны преподавателей. В 
этой связи отсутствие часов, отводимых преподавателю на индивидуальные 
консультации (в связи с исключением их из учебных планов) вызывает 
непреодолимые трудности для студентов, в особенности младших курсов. 

Таким образом, процесс организации, осуществления и контроля СРС с 
применением ИТ будет эффективен, т.е. будет способствовать достижению 
образовательного стандарта, самостоятельному решению теоретических и 
практических задач в области обучения, повышению активности участия 
студентов в процессе собственного образования при условии: 

• формирования готовности студентов к применению ИТ в своей учебной 
и будущей профессиональной деятельности; 

• выбора информационно-образовательных технологий, адекватных плану 
и содержанию СРС; 

• определения организационно-педагогических условий успешной 
реализации выбранных информационно-образовательных технологий в СРС. 

Составленные учебно-методические комплексы на основе 
информационных и компьютерных технологий должны удовлетворять 
основным принципам дидактики. 

Под дидактическими принципами понимаются исходные положения, 
лежащие в основе отбора содержания, организации и осуществления процесса 
обучения. Это те нормативные основы, которые базируются на известных 
закономерностях процесса обучения и отражают особенности организации 
процессов преподавания и учения с учетом психологии обучаемых. 

В настоящее время в научной литературе, освещающей решение задач 
информатизации высшего образования, можно встретить различные, порой 
взаимоисключающие друг друга, трактовки дидактических принципов 
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использования в образовательном процессе вузов ИТ [2]. Не ставя своей целью 
раскрытие всех существующих по этому поводу точек зрения, необходимо все 
же обратить внимание на следующий факт. Абсолютное большинство 
исследователей данное проблемы, как правило, идут по пути создания особой 
системы принципов, отражающих специфику компьютерного обучения или 
разработки частных принципов применения в учебном процессе отдельных 
информационных средств. Оценка существующих при этом подходов 
позволяет усомниться в правильности данного направления, так как уже 
сегодня таких принципов насчитывается не один десяток. Причем в 
подавляющем большинстве случаев, как показывает проведенный анализ, 
заявленные принципы по существу не являются совершенно новыми, а лишь в 
определенной степени дополняют, уточняют, конкретизируют или развивают 
принципы традиционной дидактики, и, в частности программированного 
обучения. В целом данный факт следует оценивать как положительный, но в 
конечном итоге этот путь может привести нас в тупик. Ведь не возможно под 
каждое вновь создаваемое средство обучения разрабатывать свои принципы, 
особенно учитывая, что в последние годы их (средств) число стремительно 
увеличивается. Из сказанного можно сделать вывод о том, что на современном 
этапе развития педагогики высшей школы, при определении методологических 
требований к применению в учебном процессе ИТ, речь должна идти не о 
замене традиционных дидактических принципов на новые, а о пересмотре и 
наполнении их таким содержанием, которое позволило бы в изменившихся 
условиях использовать их конструктивно. 

Управление познавательной деятельностью обучаемых - необходимая 
составная часть дидактического процесса. Во многих педагогических 
монографиях и диссертациях достаточное внимание уделяется рассмотрению 
особенностей этого процесса. Причем в них доказывается, что любая учебная 
деятельность всегда управляема. Это либо непосредственные управляющие 
воздействия конкретного педагога, либо опосредованные воздействия 
некоторого "обобщенного" преподавателя (автоматическое управление) с 
помощью различных технических или компьютерных средств, либо 
самоуправление, осуществляемое обучающимся по отношению к самому себе. 

Основными недостатками традиционного обучения с точки зрения 
эффективности управления познавательной деятельностью обучаемых 
являются: 

Во-первых, один орган управления (преподаватель) и много управляемых 
элементов (обучаемых с разной степенью подготовки, различными 
способностями). Следовательно, преподаватель поставлен перед 
необходимостью управлять одинаково качественно разными объектами 
управления, а проще говоря, ориентироваться на несуществующего 
"усредненного" обучаемого, а не на конкретного человека в данной аудитории. 

Во-вторых, обратная связь об усвоении учебной информации обучаемыми 
преподавателем контролируется не постоянно, а лишь при проведении зачетов, 
контрольных работ и проверок. Преподаватель не знает степень усвоения 
материала обучаемыми в каждый момент времени и поэтому не может 
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оперативно корректировать свои педагогические воздействия. Обратная связь 
работает не постоянно, а время от времени, со значительными перерывами, 
информация поступает с большим опозданием и в недостаточном объеме. 

В-третьих, в такой сложной, какой является деятельность преподавателя в 
учебной аудитории (иногда сразу с несколькими десятками обучаемых - 
лекция, групповое занятие), его свобода "включать" и "выключать" по своему 
усмотрению каналы прямой и обратной связи сильно ограничена. Педагог 
может уделять внимание одним обучаемым лишь за счет других. 

В-четвертых, преподаватель ограничен в значительной степени в 
возможности поддержать обучаемых в состоянии постоянной активной 
познавательной деятельности. Обучение-это двухсторонний процесс, а если 
одна сторона пассивна, то и эффективность обучения значительно снижается. 

Названные недостатки могут быть в значительной степени устранены при 
использовании ИТ. Выполнение функций управления учебной деятельностью в 
ней следует рассматривать как существенный признак применения компьютера 
как обучающего средства. Когда мы говорим о ИТ образования, то имеем в 
виду прежде всего использование компьютера как средства управления 
учебной деятельностью. 

Для эффективного управления процессом обучения необходимо создание 
адаптивной модели действий педагога, явным образом учитывающей цели, 
методы, результаты обучения и решающей две основные задачи: задачу 
диагностики психологического состояния и уровня знаний обучаемого и задачу 
управления его познавательной деятельности. Суть первой задачи заключается 
в распознании текущего психологического состояния и уровня знаний 
обучаемых. Суть второй задачи в планировании и реализации оптимальной 
последовательности действий, обеспечивающей усвоение необходимых знаний 
за минимальное время или максимального объема знаний за заданное время. 

Необходимо постоянно помнить, что "управлять - это не подавлять, не 
навязывать процессу ход, противоречащий его природе, а наоборот, 
максимально учитывать природу процесса, согласовывать каждое воздействие 
на процесс с его логикой" [3]. 

Рассмотрим отрицательные стороны использования современных 
информационных технологий с точки зрения психологии. 

Следует отметить, что применение компьютеров во всех сферах 
человеческой деятельности порождает новые проблемы. Выделяют следующие 
психологические феномены, связанные с освоением человеком новых 
информационных технологий: 

• персонификацию, «одушевление» компьютера, когда компьютер 
воспринимается как живой организм; 

• потребность в «общении» с компьютером и особенности такого 
общения; 

• различные формы компьютерной тревожности; 
• вторжение во внутренний мир человека, ведущее к возникновению у 

некоторых пользователей экзистенциального кризиса, сопровождающегося 
когнитивными и эмоциональными нарушениями. При этом может происходить 
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переоценка ценностей, пересмотр взглядов на мироздание и свое место в мире. 
Одной из негативных сторон информатизации является появление у 

некоторых людей (и не только пользователей) компьютерной тревожности. В 
настоящее время не существует четкого определения, этого понятия, нет и 
общепризнанных методов профилактики и лечения компьютерной 
тревожности. Большинство психологов подразумевают под нею страх, 
возникающий при работе на компьютере или при размышлении о ней. 
Установлено, что уровень компьютерной тревожности позволяет предсказать 
успешность обучения работе на компьютере. Г.Маркулидес показал, что 
наличие компьютерной тревожности значительно снижает компьютерную 
грамотность и интерес к работе на компьютере Люди, испытывающие высокую 
тревогу при выполнении какого либо задания на ЭВМ, как правило имеют 
отрицательное отношение к компьютеру. С другой стороны, как указывают Д. 
Кэмпбелл и К. Перри, отрицательные эмоции в некоторых случаях могут 
стимулировать рост активности, стремление выполнить задание как можно 
лучше и приводить тем самым к повышению успешности деятельности [2]. 

У учащихся и студентов компьютерная тревожность возникает зачастую 
как реакция на страх получить плохую отметку, показаться неспособным или 
глупым по сравнению с другими обучающимися. 

Одной из разновидностей компьютерной тревожности является 
«компьютерный стресс». В работе А.М. Боковикова [2] изучается стресс, 
связанный с компьютеризацией профессиональной деятельности, определяются 
факторы стрессоустойчивости в процессе адаптации человека к работе на 
компьютере. Основным стрессогенным фактором при работе на компьютере он 
считает утрату контроля над деятельностью, когда ситуация взаимодействия с 
компьютером выходит из-под контроля. Стрессоустойчивость определяется в 
первую очередь свойствами личности. При этом активность, инициативность, 
уверенность в себе, эмоциональная стабильность и оптимистическая оценка 
ситуации - основа устойчивости к стрессу. 

В числе отрицательных последствий длительного применения 
информационных технологий выделяют так же аутизацию (уход от реальности, 
синдром зависимости от компьютера и особенно от Интернета). 

Заключение. Одним из важных факторов совершенствования системы 
подготовки профессиональных кадров в высшей школе является активное 
использование в образовательном процессе современных ИТ. Информационные 
и компьютерные технологии придают процессу обучения более эффективный, 
привлекательный и стимулирующий обучение характер. Несмотря на наличие в 
этой области серьезных исследований, до сих пор весьма острой остается 
потребность в дальнейшей разработке ее теории и методологии. В последние 
годы наметился прогресс в создании педагогических технологий, адекватных 
целям, содержанию и методам интенсивного обучения, в результате чего в 
вузах разработано большое разнообразие перспективных ИТ образования, 
которые позволяют эффективно решать многие дидактические проблемы, 
существующие сегодня в высшей школе при подготовке 
высококвалифицированных профессионалов. 
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Однако относительно слабо изучены психологические аспекты внедрения 
информационных технологий образования. В настоящее время темпы 
совершенствования ИТ образования опережают процессы психолого-
педагогического их осмысления и исследования. 
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Анотація. В роботі розлядаються основні позитивні та негативні 

фактори, які виникають при впровадженні Болонського процесу . 
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Abstract. In this article we`re trying to find positive and negative aspects of the 
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Науково-технічний прогрес з кожним днем іде вперед. Вже дуже багато 

професій замінено автоматизованими пристроями і системами. Тому люди 
повинні розвиватися і вдосконалюватися дуже швидко. Всі країни світу  
працюють над тим, щоб вдосконалити свої системи освіти. 

Одним із найбільш вдалих спроб вдосконалення освіти є реформування  
національних систем вищої освіти країн Європи під назвою «Болонський 
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процес». Болонський процес передбачає поділ навчання на 2 цикли: 
попереднього (pregraduate) і випускного(graduate). Також він впроваджує 
систему залікових одиниць трудомісткості(систему кредитів), що надає 
студенту право вибору дисциплін, які він хоче вивчати. Болонський процес 
сприяє розвитку вузівської  системи контролю якості освіти та залучення до 
оцінки діяльності вузів студентів та роботодавців. 

Розглянемо переваги «Болонської системи»: 
• Першою і цікавою перевагою впровадження Болонської системи є 

глобальна інтернаціоналізація і покращення європейських економічних, 
політичних і культурних зв’язків. 

• Наступною перевагою є впровадженням дворівневої системи вищої 
освіти, що дає змогу підвищити рівень своєї професійної підготовки. 
Після отримання звання бакалавра, з’являється можливість перейти на 
вищий рівень – магістратура. З іншого боку дане впровадження дозволяє 
відносно легко змінити напрям підготовки, оскільки при здобутті 
бакалаврського степеню ви здобуваєте знання з загальних(суміжних) 
областей знань набираючи певну кількість кредитів і при зміні напрямку 
ви вже не витрачаєте час на здобуття їх повторно, а просто освоюєте 
необхідні знання та навички в обраній області. Також це означає, що Ви 
можете отримати степінь бакалавра в одній галузі, а магістра в іншій. 

• Дана система була розроблена для збільшення мобільності як 
викладацького так і студентського складу. Це являє собою можливість 
поступлення студента в один ВНЗ та можливість переходу в інший і по 
закінченню отримати диплом про здобутий степінь. Більше того, в 
перспективі планується зрівняти дипломи всіх країн, що входять до 
булонської системи. Це в свою чергу дозволить володарю диплому вільно 
претендувати а роботу в тій чи іншій країні учасниці системи. 

• Болонський процес створює умови для формування конкурентно-
спромжності ринку спеціалістів з вищою освітою. 

До мінусів системи можна віднести: 
• Основною ціллю системи – уніфікація вищої освіти, що в свою чергу не 

бере до уваги особливості традиційних національних освітніх і культурних 
цінностей, що можуть стати джерелами проблем при реформації освітнього 
процесу, розробкою і впровадженням нових стандартів, необхідності 
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, також не 
враховується менталітет студентів різних країн. 

• Також деякі запропоновані цілі Болонського процесу в основному 
спрямовані на економічний розвиток країни, що не завжди враховує різницю в 
економічному рівні країн-учасниць. Це може спричинити значну еміграцію 
людей з вищою освітою в більш економічно розвинуті країни, що спричинить, 
ще більше зниження стану економіки країни звідки походить студент. Як 
наслідок збільшиться нерівність країн за їх економічним рівнем, тобто 
збільшення числа країн-багатіїв і бідних країн. 

•  Це веде до поділу освіти на елітарну та не елітарну. 
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• Зміна тривалості навчання та підготовки спеціалістів. Оскільки в кожній 
країні на здобуття середньої освіти йде 11-12 років, в вишах 6-8 років, це 
призводить до втрати хоча б одного року підготовки, що в наш час може бути 
суттєвим недоліком. 

• Найбільшим мінусом на сьогодні є «дискримінація дипломів». В 
теперішній час юридично визнаними є дипломи про вищу освіту тільки в 
рамках Європейського Союзу. Дипломи випускників, що закінчили вузи інших 
країнах, що хоч і являються учасниками Болонського процесу в країнах ЄС не 
признаються. Що суттєво впливає на працевлаштування, і частково суперечить 
перевазі про збільшення мобільності. 

Таким чином розглядаючи плюси та мінуси Болонського процесу не можна 
однозначно сказати, що він покращить або полегшить отримання якісної освіти. 
Створення ідеї даної системи та її впровадженням можна вважати 
продуктивним кроком, таким, що є потрібним на даному етапі розвитку 
світових освітніх тенденцій. Але сама реалізація потребує великої кількості сил 
на її доопрацювання та покращення, що може потребувати витрати великої 
кількості ресурсів. Не малу роль в даному питання грає політика освіти в 
країнах учасницях даного процесу.  
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Аннотация. В работе рассматривается проблема обучения сочинению как 

формирование метапредметного умения младших школьников в свете 
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реализации ФГОС НОО. Научить младшего школьника написанию сочинению 
можно лишь хорошо объяснив текстоведческие понятия и термины, без 
которой невозможно осознанное создание собственного высказывания. 

Ключевые слова: сочинение, структура текста, виды связи слов, 
терминология, текст, рема. 

Annotation. The paper deals with the problem of learning how to compose the 
formation metasubject abilities of younger schoolboys in the light of the 
implementation of the GEF DOE. Teach younger schoolboy essay writing can only be 
good tekstovedcheskie explaining concepts and terms, without which it is impossible 
to realize the creation of their own statements. 

Keywords: composition, structure, text, forms of communication words, 
terminology, text, rema. 

Новые программы требуют от учителя, чтобы вся работа по подготовке и 
проведению сочинений служила целям развития учащихся, и организовывать ее 
надо так, чтобы каждое сочинение обогащало ум детей новыми наблюдениями, 
душу – сильными впечатлениями и чувствами, речь – новыми словами, 
умением выражать мысли точно, красиво и грамотно. Одной из главных задач 
деятельности учителя начальных классов является развитие речи школьников. 
От успешной ее реализации во многом зависит качество дальнейшего обучения 
и воспитания. Особо важное место в системе развития речи школьников 
занимает сочинение. Сочинение – высшая форма проявления творческих 
способностей ребенка, требующая от него высокого напряжения, особенно на 
начальной стадии обучения. Бесспорно, что для учителя именно сочинение 
позволяет в полной мере определить эффективность его методики по развитию 
речи. 

Из методической литературы мы знаем, чтобы заранее спланировать и 
успешно написать сочинение рассуждение, дать развёрнутый ответ на 
проблемный вопрос в устной и письменной форме, нужно знать следующее: 1. 
Основные признаки текста – он должен обладать смысловой цельностью и 
структурной связностью. 2. Типы текста – повествование, описание и 
рассуждение. 3. Структура текста – цепная и параллельная. 4. Структура 
рассуждения: тезис, аргументы, вывод – смысловые части рассуждения. 5. 
Различение понятий смысловая часть и абзац. 6. Понятие о рамке текста.[2]  

Прежде чем написать собственное сочинение на основе текста-образца, 
надо научиться информационно перерабатывать его, чтобы выбрать нужную 
информацию с целью её использования в своём сочинении. Центральными в 
процессе информационной переработки текста являются понятия смысловая 
часть текста,  ключевое предложение  и ключевые слова в смысловой части.[1].  
Эти понятия взаимосвязаны. Содержание  смысловой части опирается на 
ключевые слова. Ключевые слова распределяются в структуре текста по 
смысловым частям, тематически структурно связывая их. 

Как показывает опыт, самым трудным для младших школьников является 
осознанное, доказательное выделение смысловых частей в тексте. Традиционно 
в школе при работе с текстом всегда составляется его план.  Записывая 
сформулированный пункт плана, ученик видит только результат логической 
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цепочки: это заголовок смысловой части целого текста. Вся эвристическая 
работа информационной переработки текста идёт скрытно, без контроля 
учителя.  Необходимо научиться рефлектировать этапы процесса выделения 
смысловой части текста. 

Осознание  цельности смысловой части связано с выделением в ней 
ключевого предложения и ключевых слов, «сшивающих» содержание. Для 
этого на уроках русского языка закладывается понятие рамки текста, понятие 
цепной и параллельной структуры. [3] 

  На первых уроках развития речи в 4 классе нужно объяснить детям, как 
строится текст на двух основных направлениях, по каким законам он устроен, 
предложения в нём могут связываться по-разному. Они могут цепляться одно 
за другое с помощью повторов: У нас во дворе / живёт собака.  Собаку / зовут 
Жучка. Жучка / любит с нами играть. Наши игры / бывают разными…   

Перед написанием сочинения ученикам предъявляются тексты- образцы, 
по которым они могут выстраивать собственные тексты. Наступил и такой 
счастливый день. Рано утром наша Муха проснулась довольно поздно. Она 
давно уже испытывала какую-то непонятную усталость и предпочитала 
сидеть неподвижно в своём уголке под печкой. А тут она почувствовала, что 
случилось что-то необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как всё 
разъяснилось сразу. Выпал первый снег… Земля была покрыта ярко белевшей 
пеленой. (Д.Н. Мамин-Сибиряк)  

Учащиеся делают вывод о том, что каждое предложение в речи членится 
паузой на данное, известное говорящему, и новое, неизвестное. Новое в 
предшествующем предложении становится известным, данным, в 
последующем предложении.   На втором этапе анализа собственного текста 
повторы убираются – заменяются местоимениями и синонимами. Так уже  в 
самом начале работы над составлением собственного текста ученики 
знакомятся с понятиями о его структуре и связности.   

Тексты цепной связи используются как в описании, так и в повествовании. 
Повествование школьного сочинения «рассказ о случае, произошедшем со 
мной», строится по  схеме, состоящей из трёх смысловых частей: 1.Зачин: Как-
то раз, однажды, раз… 2.Развитие действия (ситуаций): Сначала …,  потом…, 
затем… 3.Развязка: Наконец…, в конце концов…  Цепной текст-описание 
(игрушки, предмета, животного, интерьера, пейзажа, памятника, портрета и 
т.д.)   также  включает три смысловые части: 1. Знакомство с предметом,  
животным и т. д. 2. Собственно описание. 3. Оценка.  

Текст параллельной связи организуется по-другому. Его тема и связность 
определяются первым предложением с обобщённым значением:           Лесные 
обитатели готовятся к зиме. Медведи подыскивают удобные берлоги. Зайцы 
нагуливают жирок. Лесные мыши проверяют подземные кладовые. Белки 
инспектируют дупла деревьев, в которых они прятали летом грибы и ягоды… 

Необходимо, также, научить младших школьников планировать не только 
объём своего текста (максимум страница) и объём его трёх смысловых частей, 
но и структуру собственного текста по предложенному первому предложению. 
Для этого полезно самим моделировать тексты разной структуры и типа. По 
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первому предложению можно спрогнозировать структуру и тип будущего 
текста. Например, Осень в этом году поражает своей красотой. Первое 
предложение прогнозирует параллельный текст-описание.      На нашей улице 
живёт удивительная собака. Прогнозируем цепной текстописание. На 
проталинках показались первые подснежники. Прогнозируем цепной текст- 
повествование.  

Таким образом, чтобы научить младшего школьника написанию 
сочинению надо хорошо объяснить текстоведческих понятий и терминов, без 
которой невозможно осознанное создание собственного высказывания; 
подробно провести предварительный анализ  данного текста (тема, тип, стиль) с 
целью быстрого и адекватного выбора нужной информации и создание на его 
основе собственного сочинения-рассуждения; планировать собственное 
сочинение-рассуждение на основе текста-образца; написание и анализ 
сочинения-рассуждения (развёрнутого ответа-рассуждения на проблемный 
вопрос). 
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Вступ. Кадровий потенціал вузів відображає не тільки підготовленість 

викладачів до виконання своїх функцій в даний момент, але і сукупність їх 
можливостей в довгостроковій перспективі - з урахуванням наукової і 
педагогічної кваліфікації, рівня мотивації, віку, практичного досвіду, ділової 
активності, професійної мобільності та якості діяльності, в тому числі, 
результативності та інноваційності. За рівнем кадрового потенціалу судять про 
якості діяльності ВНЗ, одночасно він є одним з основних об’єктів управління в 
умовах модернізації вищої освіти. 

Основна частина. Слід підкреслити, що сукупність психологічних 
процесів, що відбуваються у педагогічному колективі або породжуються 
діяльністю його членів на рівні їх власних рольових кіл, підлягає вивченню з 
точки зору так званої «психології дорослих». Даний розділ психології 
характеризується тим, що доросла людина володіє відносно сформованими 
фізіологічними і психологічними функціями, зокрема, емоційно-вольовою 
сферою. Доросла людина відрізняється досить високим рівнем самосвідомості: 
вона усвідомлює себе все більш самостійною, самокерованою, незалежною в 
матеріальному (економічному), юридичному, моральному, психологічному 
відношенні особистістю» [2]. 

Крім того, психологія дорослих позначається на специфіці мотивації 
членів даної вікової групи, і, відповідно, на особливостях цілеспрямованого 
формування їх потреб. «Управління формування та розвитку мотивів дорослих 
можливо в процесі їх професійного становлення та підвищення кваліфікації. 
Для цього необхідно знати актуальні і потенційні мотиви, можливості кожного 
етапу навчання, дидактичні способи та засоби формування мотивів. Мотивами 
пізнавальної діяльності дорослих є: пізнавальні мотиви, мотиви досягнення 
особистої, громадської мети; мотиви уникнення невдач, соціальні мотиви 
(зокрема, зайняти гідне становище в суспільстві, відповідати 
загальноприйнятим вимогам і ін..)» [1]. 

Використання мотиваційних аспектів, що впливають на якість професійної 
діяльності кожного педагогічного працівника, в кінцевому рахунку, 
проявляється у ступеня його задоволеності роботою – «внаслідок 
співвідношення мотивуючих і підтримуючих факторів» [4]. 

При цьому підтримуючими факторами для педагогічного працівника 
можуть вважатися: конкурентоспроможна (в освіті) заробітна плата, 
комфортний психологічний клімат у педагогічному колективі, матеріально-
технічне забезпечення навчального процесу (сучасне обладнання, лабораторії 
тощо), безпека професійної діяльності (у широкому сенсі цього поняття), 
стабільність роботи (наявність «впевненості в завтрашньому дні»). 

З урахуванням вищесказаного, організація праці (управління) педагогічним 
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колективом ґрунтується на двох підходах: організаційному і консультативному 
(індивідуальному). 

Організаційний підхід, тісно пов’язаний з класичною школою 
менеджменту (Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер, А. К. Гастев, П. М. Керженцев 
та ін) і теорією психології організаційного управління (К. Левін, Ст. Біон, М. А. 
Іванов, М. В. Кларін, Ю. М. Жуков та ін..), характеризується першочерговою 
увагою до структури педагогічного колективу, соціально-психологічні процеси 
що відбуваються в ньому, планування і розвитку кадрової стратегії. 

Технології створення в колективі комфортного психологічного клімату 
також застосовуються для підвищення ефективності його професійної 
діяльності. 

Розкриваючи поняття «психологічний клімат» стосовно до педагогічного 
колективу, можна визначити його як психологічний простір навчального 
закладу. 

Комфортний психологічний клімат (від англ. comfort, лат. Confortare - 
зміцнювати, підбадьорювати), у свою чергу, стосовно до проблематики нашого 
дослідження, визначимо як «сукупність сприятливих умов, зручностей, які 
забезпечують хороше самопочуття і високу працездатність людини» [1]. 

При цьому базовим параметром комфортного психологічного клімату в 
педагогічному колективі є «безпечне середовище, атмосфера психологічного 
комфорту, яка є одночасно і розвиваючої, і психотерапевтичної і 
психокорекційної, бо в цій атмосфері зникають бар’єри, знімаються 
психологічні захисту, і енергія витрачається не на сполох або боротьбу, а на 
навчальну діяльність, на продукування ідей, творчість» [3]. 

Проблема створення комфортного психологічного клімату, так чи інакше, 
стоїть перед кожним педагогічним колективом, і цьому є цілком об’єктивні 
пояснення. Зокрема, об’єктивною причиною виникнення психологічного 
дискомфорту в педагогічному колективі є його структуризація (факультети, 
кафедри, закріплення за певними кабінетами тощо). Виникає так званий 
конфлікт інтересів у рамках професійної діяльності, який, до того ж, 
найчастіше накладається на невиправданість рольових очікувань всередині 
групи (груп), різного роду міжособистісні конфлікти на побутовому, 
межвозрастной ґрунті тощо). 

Технологічно процес створення комфортного психологічного клімату в 
педагогічному колективі може будуватися на такій основі: 

- регулярне ознайомлення всіх членів колективу з чітко поставленими 
загальними цілями (бажано їх колективна участь у прийнятті рішень, що 
дозволяє, з одного боку, відчувати почуття колективної відповідальності, а з 
іншого боку – почуття причетності до управління колективом); 

- формування у викладачів бачення позитивної перспективи розвитку 
організації, позитивного образу майбутнього (на рік, три і п’ять років) – це 
створює відчуття впевненості в завтрашньому дні і знімає відповідний стрес; 

- регулярне проведення спільних корпоративних заходів, що стосуються 
відпочинку, в т. ч. на природі (щоб члени педагогічного колективу не 
замикалися в просторі факультету, кафедри, кабінету, і, крім того, для 
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додаткового стимулювання встановлення особистих контактів між 
представниками різних структурних підрозділів); 

- регулярне проведення внутрішньокорпоративних і участь в 
міжкорпоративних спортивних заходах (з метою формування згуртованості 
колективу, а також стимулюванні придбання навичок ведення здорового 
способу життя, підвищення стресостійкості); 

- запровадження та розвиток процедури наставництва, при якій на кращих, 
як правило, найбільш досвідчених, тобто вікових, співробітників покладається 
почесна функція керування новим членами педагогічного колективу (крім 
досягнення практичних професійних результатів, це призводить до 
профілактики вікових конфліктів у педагогічному колективі); 

- розвиток системи кабінетів для релаксації в освітньому закладі, в т. ч. з 
аудіовізуальним художнім поруч, створюваним за допомогою використання 
музичних фрагментів, слайдів і т. д. (знімає тривожність, підвищує настрій, 
створює відчуття комфорту). 

Висновки. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те що 
з метою створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному 
колективі доцільно застосовувати методи соціально-психологічного впливу в 
залежності від ступеня раціональності потреб викладачів. 
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Анотація. Дана стаття присвячена опису психодіагностичних методик, 
спрямованих на вивчення психологічних особливостей адаптації студентів до 
навчання у вищому навчальному закладі. Доведена ефективність використання 
соціометричного опитування та референтометрії. Описано недоліки 
використання методу соціометрії. Зазначено, що референтометрія дає 
можливість дослідити більш глибинні міжособистісні відносини, 
опосередковані у цілях, завданнях і змісті групової діяльності та 
міжіндивідуального спілкування. За допомогою соціометрії визначено стан 
взаємин в студентській групі та виявлено її структуру. Соціометричне 
опитування надало змогу визначити рівень групової згуртованості або 
роз’єднаності студентських груп. 

Ключові слова: адаптація особистості, вищий навчальний заклад, методи 
діагностики, соціометрія, референтометрія, взаємини у студентській групі, 
групова згуртованість. 

Abstract. This article is devoted to the description of psychodiagnostic methods 
aimed at studying of psychological features of students ' adaptation to learning in 
higher education. Proven efficiency siomething survey and referincome. Describes 
the disadvantages of using the method of sociometry. Provided that referencement 
gives the opportunity to explore more profound interpersonal relations, mediated in 
the aims, objectives and content of group activities and mginderal communication. 
With the help of sociometry is defined as the relationship in the student group and 
identified its structure. Sociometric survey provided an opportunity to determine the 
level of group cohesion or disunity student groups. 

Key words: adaptation of the individual, higher education institution, diagnostic 
methods, sociometry, referendaire, the relationships in the student group, the group 
cohesion. 

Вступ. Адаптація особистості визначається як процес її оптимальної 
взаємодії з середовищем, який дозволяє їй задовольняти актуальні потреби й 
реалізовувати пов’язані з ними значущі цілі, що забезпечує відповідність її 
діяльності та поведінки вимогам соціального середовища. Трансформаційні 
процеси загострили проблеми студентської молоді, адаптація до навчання якої 
в умовах вищих навчальних закладів відбувається ускладнено. Крім того, 
спостерігається послаблення звʼязку студентів із соціально-груповим 
оточенням, розмивання консолідуючих ціннісних основ, криза процесу 
ідентифікації, виникнення бар’єрів взаємодії, що заважає розвитку 
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організаційних, комунікативних та творчих здібностей, адаптації особистості у 
вищому начальному закладі й в студентській групі. Для діагностики процесу 
адаптації студентів у вищому навчальному закладі використовуються 
найрізноманітніші психодіагностичні методики. Насамперед, шкала соціально-
психологічної адаптованості К. Роджерса і Р. Даймонда. Решта методик носять 
супутній характер: 16-факторний особистісний опитувальник (Р. Кеттелла); 
опитувальники Басса-Даркі,  соціальної компетентності (Л. Мітіна), 
конструктивності мотивації (А. Реан, О. Єлісєєва), дослідження самоставлення 
(В. Столін, С. Пантилеєв); діагностика комунікативної соціальної 
компетентності (М. Фетіскин, В. Козлов, Г. Мануйлов); методика «Соціально-
психологічні характеристики суб’єкта спілкування» (В. Лабунська).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним методом 
діагностики міжособистісних відносин є, безперечно, соціометрія [1]. 
Основоположник соціометрії Дж. Морено вважав, що сукупність 
міжособистісних стосунків у групі є тією первинною соціально-психологічною 
структурою, сутність якої багато в чому визначає не лише цілісні 
характеристики групи, а й емоційний стан людини. Відповідно до теоретичної 
концепції Дж. Морено, у суспільстві можна виділити дві структури: 
макроструктуру і мікроструктуру – стосунки, що складаються в людини з її 
безпосереднім оточенням, тобто міжособистісні відносини. Мікро- та 
макроструктура мають перебувати в гармонії, тобто особи мають бути так 
«розміщені», щоб їхнє безпосереднє й опосередковане оточення були завжди 
прийнятними для них. Для цього необхідно змінити макро- й мікроструктуру 
таким чином, щоб досягти оптимальної відповідності між ними в масштабі 
всього суспільства. Отже, в основі соціометрії лежить специфічний вид 
опитування. Тому метод соціометрії називають найчастіше соціометричним 
опитуванням. Серед явних переваг такі: соціометрія заповнила вакуум, що 
з’явився за відсутності інших методів, які давали б змогу вивчати взаємини між 
людьми; соціометрія надавала результати у формі кількісних індексів у сфері, 
що традиційно вважалася неформалізованою; соціометричне опитування 
відносно просте щодо його проведення та аналізу результатів.  

Серед недоліків методу соціометрії виділяють такі: специфічність і 
ситуативність картини, що досліджується; можливість навмисного 
перекручування результатів за не анонімного тестування; обмеженість 
можливостей, зокрема через динамічність відносин, що важко зафіксувати. 

Соціометрія надала нам  змогу визначити стан взаємин в студентській 
групі та на цій основі виявити її структуру (мікрогрупи, лідерів, 
соціометричний статус кожного студента, його потреби в спілкуванні й 
сумісність з іншими). Крім того, соціометричне опитування надало змогу 
визначити рівень групової згуртованості або роз’єднаності груп. Зауважимо, що 
соціометрія виконує психотерапевтичну функцію. Участь у соціометричному 
опитуванні спонукає випробуваних до наступного аналізу своїх стосунків з 
іншими студентами й нерідко стимулює коригування власної поведінки. 

Для наочного відображення результатів соціометрії використовується 
соціограма. Її можна подати в декількох варіантах. Перший варіант –
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індивідуальна соціограма. У цьому випадку обирається той студент, який 
становить найбільший інтерес, і будується соціограма в системі всіх його 
зв’язків, виявлених у процесі опитування. Другий – проста групова 
соціограма. Вона являє собою довільне за формою площинне зображення, на 
якому можна прослідкувати всі зв’язки і кількість виборів між студентами. 

Третій варіант – системна групова соціограма. Це найбільш складний 
варіант, яким ми скористалися у своєму дослідженні, тому докладніше 
зупинимося на його процедурі. У системній груповій соціограмі на основі 
даних соціоматриці графічно зображено міжособистісні відносини групи. На 
основі отриманих відповідей усі випробувані розподіляються на п’ять груп: 
«зірки» (студенти, які мають найбільшу кількість позитивних виборів – як 
правило, шість і більше). Таких зазвичай нараховується не більше 3-4 осіб 
(усі дані наводяться для груп, що нараховують до 30 осіб); «прийняті», або 
«визнані» (які мають 3-5 позитивних виборів). Таких нараховується не більше 
10-12 осіб; «знехтувані» (які мають 1-2 позитивних вибори). Таких також 
нараховується 10-12 осіб; «ізольовані» (позбавлені виборів). Таких може бути 
до 5 осіб; «знедолені» (які мають найбільшу кількість негативних виборів, або 
негативні вибори переважають над позитивними). Про назву цих груп знає 
лише дослідник, а самі назви носять скоріше умовний, ніж реальний характер, і 
обрані лише для більшої наочності в інтерпретації отриманих результатів [4]. 

Соціограма має форму п’яти концентричних кіл, радіус яких зменшується; 
у цих колах й містяться дані про всіх студентів  щодо отриманих виборів. У 
центральному малому колі – дані про студентів першої групи, між першим і 
другим колами – другої і т. д. Перше і друге кола вважаються зонами 
благополучного становища, а інші – несприятливого [2]. 

Однією з результативних методик, яка дає змогу діагностувати стан 
міжособистісних відносин в групі, є референтометрія. Референтометрія – 
методика, завдяки якій ми з’ясували ступінь значущості кожного члена групи 
для його товаришів по академічній групі; виявити, з одного боку, тих, на чию 
думку в даній спільноті орієнтована більшість її членів, а з іншого – тих, чия 
позиція з того чи іншого питання практично байдужа всім [2]. 

На відміну від соціометричного опитування, референтометрія дає 
можливість дослідити більш глибинні міжособистісні відносини, 
опосередковані у цілях, завданнях і змісті групової діяльності та 
міжіндивідуального спілкування, тобто йдеться про ціннісні фактори. 

У процедурному плані референтометрія, на відміну від соціометрії, має 
непрямий характер, тобто в жодному разі неприпустимо задавати прямі 
запитання про те, хто з членів групи для нього є найбільш значимим, та чию 
думку й оцінку він схильний зважати в першу чергу. У разі прямої постановки 
питання було б наївно розраховувати на одержання даних, що адекватно 
розкривають реальний стан справ. По-перше, далеко не всі й не завжди 
усвідомлюють характер міжособистісних відносин у групі, свого членства та 
своєї власної ролі. По-друге, нерідко, навіть цілком усвідомлюючи значимість 
того чи іншого партнера по спілкуванню, випробувані не хочуть визнавати ні 
перед ким, що вони перебувають у певній залежності від думки, оцінки, 
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ставлення якоїсь конкретної людини. 
Референтометрична процедура передбачає проведення двох 

експериментальних етапів. На першому, попередньому, здійснюється 
практично будь-яка процедура, яка дає можливість: виявити думку, ставлення, 
позицію кожного члена групи з приводу тієї чи іншої події, явища, що є 
важливими для спільноти; оцінити або порівняти партнерів по взаємодії. Так, 
якщо метою даного конкретного експерименту є визначення референтних осіб 
у групі, то на цьому етапі можна використати соціометричне опитування або 
взаємооцінювання членами групи один одного. У будь-якому разі підсумком 
першого експериментального етапу є набір думок і суджень усіх без винятку 
членів групи з приводу якогось значущого для них об’єкта оцінювання. На 
цьому етапі можна працювати з групою в цілому, дотримуючись двох основних 
вимог: об’єкт оцінювання й сама процедура мають мати суттєве значення для 
випробуваних; жоден з випробуваних не повинен знати про відповіді своїх 
товаришів по групі. Другий етап, упродовж якого проводиться власне 
референтометричне опитування, може починатися або згодом, або 
безпосередньо після завершення першого етапу. Основна мета другого етапу – 
виявити тих осіб, позиція яких (тобто думки й оцінки, висловлені ними на 
попередньому етапі) найбільшою мірою цікавлять досліджуваного а, отже, і є 
особливо значущими для нього. Другий етап може проводитися, як правило, у 
двох формах – у традиційній (індивідуальній) і груповій. Традиційна процедура 
дає змогу здійснити обробку великого масиву даних, але вимагає значного 
запасу часу для багаторазового тиражування індивідуального опитування. 
Групова форма дає не таку багату інформацію, але потребує значно менше 
часу. У разі проведення традиційної процедури референтометрії алгоритм дій 
дослідника може бути таким: по-перше, дослідник з’ясовує в кожного 
досліджуваного окремо, чи згодний він, щоб заповнений ним на попередньому 
етапі бланк був показаний тим членам групи, які цим зацікавляться [3]. 

Акт згоди чи незгоди з такою перспективою ми  фіксували у своїх записах; 
по-друге, до відома випробуваного доводилося, що більшість його товаришів не 
заперечують проти того, щоб з їхніми опитувальними листами ознайомилися 
інші члени групи; по-третє, випробуваному пропонується назвати тих, з чиїми 
опитувальними листами йому хотілося б ознайомитися. Для того, щоб 
максимально підвищити вибірковість такої процедури, випробуваного спочатку 
попереджують, що він матиме можливість «заглянути» лише в один бланк. 
Після того, як випробуваний називає прізвище, дослідник, пославшись на те, 
що останній може не погодитися оприлюднити свої відповіді, пропонує назвати 
іншого члена групи, чий експериментальний бланк хотів би побачити 
випробуваний. Коли здійснюється і цей, другий, вибір, як «виняток» 
опитуваному дозволяється назвати ще одну людину, відповіді якої на 
попередньому етапі становлять інтерес для випробуваного. Як показали 
спеціальні дослідження, кількість таких виборів не має перевищувати трьох, 
оскільки в іншому разі різко знижується вибірковість демонстрованих 
міжіндивідуальних переваг. 

У разі проведення групової форми референтометрії, тобто коли 
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обстежувалася одночасно вся група, порядок дій був таким (якщо, наприклад, 
на першому етапі було проведено соціометричну процедуру): по-перше, 
дослідник просить кожного випробуваного на зворотному боці своєї заповненої 
соціометричної картки поставити  «+», або знак «!» залежно від того, згоден він 
чи не згоден оприлюднити свої відповіді;  по-друге, як і при індивідуальному 
опитуванні, дослідник надає можливість кожному члену групи послідовно 
позначити не більше трьох своїх товаришів, чиї бланки його цікавлять 
найбільше. На відміну від індивідуальної форми, ці прізвища фіксує не 
експериментатор, а сам випробуваний, записуючи їх у стовпчик на зворотному 
боці своєї соціометричної картки. Обробляючи дані, отримані в результаті 
референтомерії, дослідник аналізує лише дані другого етапу. Усі 
референтометричні вибори фіксувалися в спеціальній референтоматриці, яка за 
принципом побудови не відрізняється від соціоматриці. Крім матричної форми 
компонування матеріалу, використовувалася й референтограма (за аналогією із 
соціограмою), що наочно демонструє ступінь взаємності референтометричних 
переваг і факт наявності чи відсутності скільки-небудь чітко окреслених 
підгруп в обстежуваній спільноті [3]. 

Висновки. Оптимальною умовою для визначення адаптивних 
характеристик особистості вважається комплексний підхід, який може 
забезпечити адекватно підібрана система методів, що дає змогу всебічно 
оцінити студента у всіх її проявах. За результатами дослідження, кількість 
студентів із зниженим ступенем адаптації до навчання, які мали низький 
соціометричний статус, зумовлено рівнем розвитку групи. З’ясування ступеня 
адаптації досліджуваних до навчання та їх адаптивних здібностей на кожному 
рівні розвитку соціального середовища групи зумовило визначення програми 
корекційного впливу як на особистість студента, так і на групу в цілому, 
відповідно до її рівня розвитку. В першу чергу, такі впливи мають бути 
спрямовані на підвищення групової згуртованості та поліпшення соціально-
психологічного клімату, що створить умови для адаптації до навчання 
студентів вищих навчальних закладів безпосередньо в групах, де вони 
навчаються. 
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Анотація. В роботі пропонується методологічний підхід до проведення 

лабораторного практикуму як елемента дистанційного курсу, сформованого за 
допомогою системи Moodle або в ході традиційного лабораторного 
практикуму без використання паперових методичних вказівок. 

Ключові слова: дистанційне навчання, лабораторний практикум, відео-
урок, тестування, методологічний підхід. 

Abstract. In this paper we offered a methodological approach to practical 
training as a part of the distance learning provided by the Moodle-system or as a 
part of the traditional training without the paper methodological instructions. 

Key words: distance learning, practical training, video-lesson, testing, 
methodological approach. 

Вступ. 
Дистанційне навчання – нова прогресивна форма підготовки, що знайшла 

широке поширення на Заході і останнім часом активно запроваджується в 
практику вітчизняних вищих навчальних закладів. 

Головною перевагою дистанційного навчання, на нашу думку, є те, що 
студент в якості дистанційного курсу отримує повний і безпосередній доступ 
до інформації з даного предмета. Відтепер він є незалежним від бібліотеки, 
методичного кабінету, розкладу консультацій і може втамовувати спрагу до 
знань в зручний для себе час і в зручному місці. 

Дистанційний курс може успішно використовуватись і при традиційних 
формах навчання – заочній та стаціонарі. Єдиною умовою цього є належна 
мотивація студента. 

Специфічним елементом дистанційного курсу є лабораторна або 
практична робота, адже вони передбачають не тільки засвоєння знань, а й 
набуття навичок використання лабораторного обладнання, інструментів, 
практичної роботи певного напрямку. Тому концепція дистанційного навчання 
передбачає виконання лабораторних та практичних робіт безпосередньо у 
навчальному закладі під час сесії, а дистанційною залишає лише підготовку до 
них. 

Це, в свою чергу, ставить питання про форму подання матеріалу для 
підготовки до лабораторного практикуму. Першим кроком тут є електронна 
версія методичних вказівок і контрольний тест. Дана робота, проте і на нашу 
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думку, пропонує більш зручну для студента форму. 
Іншим мотивом пропонованої розробки явилось те, що останнім часом 

позначилась тенденція до відмови (з різних причин) від паперових методичних 
вказівок. Читання ж електронного тексту, особливо це стосується навчально-
методичних документів великого обсягу, є невдячною справою. Адже 
методичний документ не можна читати як оповідання – в одному напрямку. Тут 
необхідно багаторазово повертатись до вже прочитаного, звертатись до змісту, 
таблиць, малюнків, графіків. Це вимагає структуризації матеріалу на відносно 
невеликі порції у відповідності до логіки їхнього призначення. 

Основний текст. 
Вимогам, що викладено вище, задовольняє комплекс гіпертекстових 

документів, об’єднаних в єдине ціле за допомогою гіперпосилань. Цей підхід до 
подання матеріалу представлено тут на прикладі  лабораторної роботи з курсу 
охорони праці: «Дослідження мікроклімату виробничих приміщень». 

До складу комплексу входять такі документи: 
- Зміст; 
- Загальні положення; 
- Прилади та методи дослідження; 
- Відеоурок; 
- Контрольні запитання; 
- Протокол; 
- Порядок виконання роботи; 
- Довідкові матеріали. 
На рис. 1 представлено скрін-шот документа під назвою «Зміст», окремі 

строки якого є гіперпосиланнями на решту документів. 
 

 
Рис. 1. Документ «Зміст» 
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Для прикладу на рис. 2 представлено скрін-шот фрагмента документа 
«Прилади та методи дослідження». 

Гіперпосилання «Відео-урок» дає можливість студенту продивитись 
відеозапис практичної частини роботи, тобто процес підготовки приладів та 
проведення вимірювань параметрів мікроклімату. 

 

 
Рис. 2. Документ «Прилади та методи дослідження» 

 
На рис. 3 представлено скрін-шот документа «Контрольні запитання», 

який сам є гіпертекстовим. Кожне запитання являє собою гіперпосилання на 
відповідний абзац того чи іншого документа, який побіжно містить відповідь. 
Як видно на рисунку при наведенні курсору на запитання у спливаючій підказці 
з’являється коротка відповідь на нього. 

Крім цих контрольних запитань , що служать для самоперевірки документ 
«Зміст» містить також програмовану кнопку «Тест», натискування якої 
викликає екранну форму, що служить для послідовного виведення на екран 
п’ятнадцяти тестових питань (рис. 4). Після відповіді на питання студент 
отримує оцінку за стобальною шкалою, на підставі якої може прийматись 
рішення про готовність студента до практичної частини роботи. 

Програмний код тесту написано, зрозуміло, на Visual Basic for Applications, 
який при наявності навичок з програмування може бути легко модифікований 
для будь-якої іншої лабораторної чи практичної роботи. 

Зміст документів «Протокол», «Порядок виконання роботи» та «Довідкові 
матеріали» не потребує пояснень. 

Представлений методичний підхід успішно апробовано в ході 
лабораторного практикуму з охорони праці. 
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Рис. 3. Документ «Контрольні запитання» 

Рис. 4. Екранна форма «Тест» 

 
Всі вище описані методичні документи (текстові документи, включаючи 

програмний код, а також відео-файл) можна завантажити з Dropbox за 
посиланням: 
https://www.dropbox.com/sh/q66agvcq5b4s0tu/AABSoHFXG3urv4XOLoeQdh53a?
dl=0 
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Анотація. Розглядаються питання застосування герменевтики у 
педагогіці та освіті на основі інноваційних технологій та реалізації 
запропонованого підходу за допомогою комп’ютерно - математичної акме- 
психолого-генетичної та етасологічно-етносної герменевтичної інформаційної 
системи. Психологічно-педагогічна герменевтика — напрям герменевтики, у 
фокусі якого перебувають проблеми розуміння й інтерпретації складних 
психічно-педагогічних феноменів людини, що розглядаються в цілісному 
охопленні реальних змістовно життєвих орієнтацій і в культурно-
історичному векторі їх становлення і розвитку. Розглянута проблема  
застосування герменевтики у педагогіці та її практичне застосування і 
перспективи розвитку через комп’ютерну реалізацію. 

Ключеві слова. Герменевтика, педагогіка, акмеологія, психологія, 
етасологія, гендерологія. 

Abstract.  In this paper describe the use hermeneutics in pedagogy and 
education on the base innovation technology and realization that approach on the 
help computer- mathematics acme- psychology genetic and etiology- etnosnoi   
hermeneutics information system. Psychology - education hermeneutics - direct 
hermeneutics with goal solve problem knowledge and interpretation complex 
psychic- education phenomena human for regard in the all research real content live 
orientation and in culture- history vector its build and development. Problem regard 
as use hermeneutics in pedagogy and practice using and perspective progress on the 
base computer’s realization.           

Key words: hermeneutics, pedagogy, acmeology, psychology, etiology, 
genderology. 

Вступ. 
Герменевтика (грецьке hermeneia — тлумачення) — напрям у філософії, 

педагогіці та гуманітарних науках, в якому розуміння розглядається як умова 
адекватного виховання, навчання, освіти та осмислення соціального буття. 
Історичні різновиди герменевтики: переклад (наявного смислу своєю мовою); 
реконструкція (відтворення автентичного смислу або ситуації виникнення 
смислу); діалог (формування нового смислу в Інтер персональному смисловому 
контексті). Герменевтика - це теорія і практика тлумачення, інтерпретації, 
розуміння.  
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Основний текст. Психологічно-педагогічна герменевтика — напрям 
герменевтики, у фокусі якого перебувають проблеми розуміння й інтерпретації 
складних психічно-педагогічних феноменів людини, що розглядаються в 
цілісному охопленні реальних змістовно життєвих орієнтацій і в культурно-
історичному векторі їх становлення і розвитку.  

 Психіатрична герменевтика - формулюється як направлення, що 
займається трактуванням сенсом психопатологічних розладів для розуміння їх 
символіки, знакової структури та динаміки.   

 Генетична Герменевтика. Завдяки відкриттям останнього століття 
сучасній науці відомі головні механізми еволюції, пов’язані з генетичним 
успадкуванням. Ці механізми досить прості за своєю ідеєю, проте ефективні. 
Просте моделювання еволюційного процесу на комп’ютері дозволяє вирішити 
багато практичних завдань. Такі моделі отримали назву «генетичні алгоритми» 
і вже широко використовуються в різних галузях.  

Етасологічна (вікова) герменевтика та етасологічна акмеологія - 
комплексна наука, що включає пренатологію, перінатологію, педологію, 
ювенологію, педагогіку, андрагогіку, акмеологію, геронтологію або 
мудрагеліологію, анті- ейджизм. Вони характеризується важливими віковими 
(етасологічними) особливостями розвитку людини (немовля,  підліток, молодь, 
доросла (зріла) особа, людина поважного віку, довгожителі). Пренатанальна 
акмеологія - наука, що опікується проблемами, які мають відношення до 
періоду перед народженням. Існує поняття пренатанальна діагностика, що 
дозволяє здійснювати тестування, діагностику, моніторинг та скрінінг дитини 
до народження. Акмеологія педології - акмеологія, що досліджує стан, розвиток 
та акселерацію здібностей людини у період з дня народження до 13 - 14 років. 
Це наука про виховання, навчання та освіту дітей, що базується на визнанні 
фаталістичної залежності долі дитини від біологічних і соціальних факторів, 
впливу спадковості. 

Дані дослідження на основі етасологічно-педагогічної кіберакмеології. 
Об'єктом кіберакмеологічного дослідження виступає людина відповідної 
вікової категорії. Мета - комп’ютерний кібернетично-математичний аналіз 
внутрішніх та зовнішніх параметрів життєдіяльності людини у ракурсі її 
вікових потенційно – ресурсних можливостей з метою побудови (синтезу) 
акме- моделі та біотехнічних (комп’ютерних) автоматизованих робочих місць 
(АРМ) її гармонійної акме- життєдіяльності. Основні завдання - дослідження 
(аналіз, синтез, антиципація) вікових параметрів людини за допомогою 
кіберакмеологічної експертно - аналітичної інформаційної системи медико - 
біологічного типу. Очікувані результати: побудова етасологічних (вікових) 
нормативних та акме- індивідуальних математичних       та інфологічних 
моделей життєдіяльності особи; формування акме- людини майбутньої акме- 
України на основі застосування комп’ютерної аналітичної експертної інфо- 
системи; проектування та реалізація комп’ютерно - аналітичних 
експертних інтелектуальних біотехнічних (комп’ютерних) медико-
біологічних інформаційних систем акме- людини з метою іі 
самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації тощо. 
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Гендерна Герменевтика. Загально відомо, що чоловіки і жінки 
характеризуються різними фізичними, фізіологічними, біологічними, 
духовними, розумовими, біохімічними тощо чинниками. Гендер (анг. Gender – 
рід, стать): це означає, по-перше, відмінність між чоловіком і жінкою за 
анатомічними ознаками; по-друге, це соціальний розподіл, який часто базується 
на статевих відмінностях, але не обов’язково збігається з ним. Гендерна роль 
(gender role – статева роль) – поведінка, яка нормативно очікується від чоловіка 
/ жінки. Це також зовнішні прояви моделі поведінки, що дозволяють людям 
судити про міру приналежності когось до чоловічої чи жіночої статі. Гендерні 
статеві відмінності – характеризуються множиною впливом статевих 
гормонів (естрогенів, протестрогенів, тестостерону) на мозок і тіло Людини. 
Вони мають анатомічні, фізіологічні і поведінкові особливості.  

Етносна Герменевтика. Етнічна свідомість – це детермінована етнічним 
контекстом гештальту, предметна у фіксованій системі значень, смислів та 
способів дій форма свідомості, яка продукує етнічний образ світу. Основна ідея 
етнологічної акмеології полягає в тому, що пасіонарний поштовх, що 
призводить до етнічної динаміки та зміни структури етносу, розглядається саме 
як тнічне акме. Відомо, що етнічна свідомість може розглядатись як у 
діахронічному плані (етногенез), так і в синхронічному плані становлення 
етнічності в онтогенезі. Лінгвістика - це розділ мовознавства, що відповідає за 
дослідження особливостей розмовної мови. Наука вивчає варіації між мовами, 
їх слабкі і сильні сторони, діалекти різних народів. Прикладна лінгвістика 
займається впровадженням мовних функцій у різні області діяльності людини. 
Практична лінгвістика займається пізнанням мови, передачею цих знань іншим. 
Практична лінгвістика знаходить застосування теоріям, які створив прикладної 
підрозділ мовознавства. Комп`ютерна лінгвістика - це наука, що вивчає такі 
питання, як штучний інтелект, машинний переклад, мови програмування, 
розпізнавання мови і т. д., І саме дані прикладної лінгвістики дозволяють так 
швидко вдосконалювати комп`ютерні програми і способи спілкування. 
Математична Лінгвістика або алгебраїчна лінгвістика, обчислювальна 
лінгвістика — галузь науки на межі математики й лінгвістики, що вивчає 
найзагальніші закони будови символьних послідовностей, або знакових систем, 
до яких належать деякі абстрактні математичної структури, штучні та природні 
мови. Математична лінгвістика - ряд галузей теоретичного і прикладного 
мовознавства, в яких використовуються поняття і методи математики (теорії 
ймовірностей, математичної статистики, теорії інформації, математичної 
логіки, теорії алгоритмів тощо). Комп’ютерна лінгвістика (computational 
linguistics) –спрямована на розробку автоматизованих методів зберігання, 
обробки, переробки й використання лінгвістичних знань й інформації, 
репрезентованої знаками природної мови. Метою комп'ютерної лінгвістики є 
реконструкція знань про мову і в мові, яка б забезпечувала автоматизацію 
інтелектуальних функцій і когнітивної діяльності людини, автоматизоване 
породження мовлення та його комп'ютерну обробку й розпізнавання і т. ін. А. У 
тісній взаємодії з комп'ютерною використовується математична лінгвістика, 
яка являє собою дисципліну, відповідальну за розробку формального апарату 
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опису штучних і природних мов. Комп’ютерно - математична акме- 
психолого-генетична та етасологічно-етносна герменевтична 
(КМАПГЕЕГ) інформаційна система (ІС) розробляється для застосування 
фахівцями різних спеціальностей для адекватного тлумачення, інтерпретації, 
розуміння текстів, а також як напрям автоматизації  проблем герменевтики, у 
фокусі якої перебувають проблеми розуміння й інтерпретації складних 
психічних феноменів людини. Основою такої КМАПГЕЕГ ІС - науково-
метрична фундаментально-прикладна професійна база даних, база знань та 
база мета знань, що формується  високо професійними експертами з різного 
фаху, досвіду, освіти та виховання. При створенні такого Банку Даних 
враховуються більше 4500 характерних чинників людини: індуктора і 
перцепієнта (їх генотип і фенотип), які роблять спробу «порозумітися». У 
якості індуктора виступає дослідник, а у якості перцепієнта - суб’єкт 
(людина), або об’єкт (текст у самому широкому розумінні). При цьому 
розробники КМАПГЕЕГ ІС - враховують статево-гендерні і сексуальні 
чинники, етасологічні (вікові), етносні (національні) і багато інших, які 
суттєво впливають на якість адекватного сприйняття і розуміння текстів і 
один одного. Основою роботи такої КМАПГЕЕГ ІС є  інтерактивна технологія 
спілкування або технологія комп’ютерного діалогу. 

Висновки. Була розглянута проблема  застосування герменевтики у 
педагогіці та її практичне застосування і перспективи розвитку через 
комп’ютерну реалізацію. Практичне застосування та перспективи розвитку 
КМАПГЕЕГ - полягає в адекватно-синергетичному та експертно-аналітичному 
спілкуванні між педагогом-дослідником і комп’ютером із застосуванням 
інноваційної кібернетично-акмеологічної технології з метою підвищення якості 
і кількості розуміння і розпізнавання текстів, бесід, діалогів тощо у педагогіці.  
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Анотація. На сьогодні досягнення високих спортивних результатів з бігу 

на середні і довгі дистанції передбачає оптимальне використання всіх засобів і 
методів тренування. Робота присвячена вивченню впливу оптимального обсягу 
швидкісно-силових вправ на аеробну та анаеробну продуктивність бігунів. 
Експериментальним шляхом доведено тісний взаємозвяۥзок швидкісно-силових 
показників спортсменів з результатом на середні та довгі дистанції.  В 
статті висвітлено інформацію про нові варіанти планування тренувального 
процесу спортсменів. Отримані дані свідчать про значні можливості 
підвищення ефективності тренувального процесу бігунів на середні та довгі 
дистанції шляхом покращення швидкісно-силових якостей спортсменів.  

Ключові слова: швидкісно-силова підготовка, співвідношення засобів 
тренування, спеціальні бігові вправи, тренувальний процес. 

Abstract. Today achievement of high sports results from medium and long 
distances running involves optimum use of all means and methods of training. The 
work is devoted to studying the impact of the optimal level of speed-strength exercises 
on runners’ aerobic and anaerobic performance. A close correlation of athletes’ 
power-speed performance with the result on medium and long distances has been 
experimentally proved. The information about new versions of athletes’ training 
process planning has been highlighted in the article. The received data suggest 
significant opportunities for improvement of training process efficiency of medium 
and long distances athletes by improving the runners’ power-speed qualities. 

Key words: speed-strength exercises, training means correlation, special 
running exercises, training process.  

Вступ 
Стрімкий ріст конкуренції змушує провідних спортсменів, тренерів і 

науковців вести постійний пошук нових засобів підготовки бігунів на середні і 
довгі дистанції. Постає питання про підвищення ефективності процесу 
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тренування. 
На сучасному етапі, на наш погляд, спортсмени і їх тренери не приділяють 

достатьної уваги швидкісно-силовій підготовці, вважаючи первинним питанням 
покращення лише загальної і спеціальної витривалості бігунів. Багато тренерів 
та спортсменів задля підвищення рівня спортивних результатів використовують 
на тренувальних заняттях лише бігову роботу, ігноруючи або приділяючи мало 
уваги швидкісно-силовим вправам, виконуючи їх лише на розминці. 

Вивчення спеціальної літератури [2, 4], досвіду підготовки провідних 
спортсменів України і світу а також проведені експерименти і спостереження 
дозволяють говорити про необхідність вивчення впливу суттевого обсягу вправ 
швидкісно-силового напрямку на покращення спортивних результатів бігунів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій  
         У науково-методичній літературі,  а також науково-дослідницьких 

роботах [1, 3] достатьно широко розглядається питання розвитку загальної і 
спеціальної витривалості бігунів, а швидкісно-силовій підготовці приділяється 
мало уваги. На наш погляд існує певний дефіцит інформації впливу швидкісно-
силових вправ на аеробну та анаеробну продуктивність бігунів. 

Мета роботи 
Підбір оптимального співвідношення засобів тренування в підготовці  

середньовиків і стайєрів з урахуванням досвіду підготовки провідних 
спортсменів України і світу.  

 Методи дослідження 
Аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, 

узагальнення досвіду практики, педагогічний експеримент, методи 
математичної статистики. 

Завдання 
1. Визначити основні засоби швидкісно-силової підготовки бігунів. 
2. Дослідити динаміку швидкісно-силових показників бігунів після 

виконання запропонованого плану тренувань. 
3. Порівняти отримані в процесі експерименту дані з попередніми 

особистими досягненнями та розробити рекомендації бігунам на середні і довгі 
дистанції.  

Організація дослідження: 
Експериментальні дослідження проводились на базі двох ВУЗів м. Одеси – 

ОНЕУ і ОНМУ з 2013 по 2016 роки. У дослідженні брали участь 26 
спортсменів-студентів різного віку (17 – 24 роки), спортивної кваліфікації (1 – 
КМС, 2 – І го, 6 – ІІ го, 11 – ІІІ го розряду, 6  – І юнацького розряду) і різного 
полу (19 юнаків і 7 дівчат), які займаються бігом на середні і довгі дистанції. 
Для вивчення реакції організму спортсменів при виконанні збільшеного обсягу 
вправ швидкісно-силового напрямку всім бігунам був запропонований 
відкорегований план тренувань. Суть полягала в тому, щоб мінімум два рази на 
тиждень, навіть у підготовчий період, після основної роботи виконувати 
комплекс спеціальних бігових вправ (СБВ) зі збільшеною кількістю стрибкових 
єлементів і різного виду стрибками (через барєۥри, різного виду перешкоди та 
інш.) (табл. 1). При цьому бажано було використовувати можливості, які надає 
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оточующа  місцевість (біг та стрибки вгору, по сходах, по піску, по воді та 
інш.). У підготовчий період обсяг СБВ в одному тренуванні складав 1500 – 
2000 метрів, а у передзмагальному і змагальному періодах збільшився до 2500 – 
3000метрів. Навантаження регулювалось відповідно до фізичного стану та 
кваліфікації спортсменів. 

В ході і після закінчення експерименту були проведені контрольні 
нормативи (стрибок у довжину з місця, стрибок по Абалакову, біг на 100 
метрів) Розрахунок PWC 170 проводився за формулою В. Л. Карпмана (1969). 

Таблиця 1 
Комплекс вправ для вдосконалення швидкісно-силової підготовки бігунів 

№ Зміст вправи Дозування 
1   Многоскоки 5 по 200м 
2   Стрибки з ноги на ногу 5 по 100м 
3   Біг через перешкоди  200м (40 – 50 метрів між 

перешкодами) 
5 по 200м 

4   Стрибки через барєۥри 10 – 15 шт з приземленням на дві 
ноги 

10 серій 

5   Стрибки з ноги на ногу вгору 5 по 150м 
6   Барєۥрний біг (5 бігових кроків між барєۥрами), 10 барєۥрів 10 серій 

 
Результати дослідження 
Вправи запропонованого комплексу позитивно вплинули на спортсменів, 

які брали участь в експерименті. В результаті ними було покращені свої 
особисті досягнення в швидкісно-силових показниках і результати  у змаганнях 
на основній дистанції. В стрибку по Абалакову середній показник групи 
збільшився на 10,4 % (р ≤ 0,05) ; в стрибку у довжину з місця збільшився на 3% 
(р ≤ 0,05); з бігу на 100 м на 3,1% (р ≤ 0,05); середня величина показника 
PWC170 збільшилася на 4,3% (р ≤ 0,001). 

Всі спортсмени покращили свої результати з бігу на середні та довгі 
дистанції, 1 спортсмен став майстром спорту. 

Висновки 
 Таким чином, отримані дані свідчать про значні можливості підвищення 

ефективності тренувального процесу бігунів на середні та довгі дистанції 
шляхом покращення швидкісно-силових якостей спортсменів. 
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Аннотация. Инновационная деятельность – это  деятельность, 

направленная на реализацию накопленных достижений  с целью получения 
новых или дополнительных услуг с новыми качествами. Применительно к 
педагогическому процессу понятие "инновация" означает введение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания. 

Ключевые слова: Инновация, педагогический опыт, инновационные 
технологии, физкультурно-оздоровительные технологии, критерии инновации. 

Abstract. Innovative activity is the activity directed on realization of the saved 
up achievements with the purpose of reception of new or additional services with new 
qualities. With reference to the pedagogical process, the term "innovation" means the 
introduction of a new one into goals, content, methods and forms of education and 
upbringing. 

Key words: Innovation, pedagogical experience, innovative technologies, 
physical culture and health technologies, criteria for innovation. 

Известно, что под инновационной деятельностью понимается 
деятельность, направленная на реализацию накопленных достижений (знаний, 
технологий, оборудования) с целью получения новых или дополнительных 
услуг с новыми качествами. Инновации, в рамках которых развиваются 
педагогические технологии, сами по себе не возникают, они являются 
результатом научных поисков, передового педагогического опыта. Этот 
процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении.  

Применительно к педагогическому процессу понятие "инновация" 
означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  

Формирование инновационных технологий предполагает использование 
определенных критериев,  которые позволяют судить об эффективности того 
или иного нововведения. Основным критерием инноваций является новизна, 
имеющая равное отношение к оценке, как научных педагогических 
исследований, так и передового педагогического опыта. Введение 
оптимальности в систему критериев эффективности инновационных 
технологий означает затрату сил и средств педагогов и школьников для 
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достижения результатов. Результативность как критерий инновации означает 
определенную устойчивость положительных результатов в профессиональной 
деятельности учителей.  

На основании анализа научно-методической литературы определены 
различные направления, разработки научного обоснования и 
экспериментальной апробации инновационных педагогических технологий 
основного и дополнительного физкультурного образования школьников. 
Содержательный признак классификации инновационной деятельности в 
системе физического воспитания и оздоровления школьников средствами 
физического воспитания позволяет сформировать следующую классификацию, 
которая свидетельствует о том, что действуют технологии:  

• адаптивной физической культуры;  
• здоровье сбережения средствами физического воспитания;  
• здоровье формирования средствами физического воспитания;  
• спортизированного физического воспитания;  
• спортивно-валеологического воспитания;  
• формирования спортивной культуры личности;  
• комплексного развития физических качеств;  
• оздоровительной физической подготовки;  
• профилактики вредных привычек;  
• обучения основам здорового образа жизни;  
• привлечения к активным занятиям физическими упражнениями.  
Таким образом, физкультурно-оздоровительные технологии – это способ 

осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Это та база, на которой строится так называемая оздоровительная индустрия и 
физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурно-оздоровительные 
технологии могут осуществляться по самым разным направлениям: шейпинг, 
аэробика, фитнес, бодибилдинг, калланетик, изотон, а также бег, туризм, 
плавание - как оздоровительные виды спорта, так и прочие виды деятельности, 
которые используются в досуговой деятельности.  

Оздоравливающие системы физических тренировок.  
1) Тренировка в ИЗОТОНе  Свое название система получила по типу 

физических упражнений - изотонических (во время подхода мышцы постоянно 
напряжены).  

2) СТРЕТЧИНГ (stretch)- упражнения на растягивание, развития гибкости.  
СТРЕТЧИНГ оказывает стимулирующее воздействие на кровообращение и 
циркуляцию лимфы в организме.  

3) Профилактика и коррекция осанки, опорно-двигательного аппарата и 
плоскостопия.  

Основы здоровья, образ жизни, оздоровительные привычки закладываются 
в семье с раннего детства. Воспитать здорового умного ребенка - это не простая 
задача, решение ее требует знаний, умений, старательности и терпения. Очень 
важно как можно раньше начать, умело и систематически проводить 
закаливание, занятие гимнастикой, массаж. Эти действия, вовремя начатые, 
предотвратят развитие неправильной осанки у ребенка.  
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Нарушение осанки чаще всего появляется в школьном возрасте, особенно 
в периоды ускоренного роста скелета детей (периоды вытягивания), но, 
поскольку сегодняшнее поколение детей много время проводит у телевизора и 
компьютера, осанка у детей ухудшается уже в дошкольном возрасте. 
Нарушение осанки - это не болезнь, но ребенок с нарушенной осанкой 
находится в группе риска по развитию ортопедической патологии 
позвоночника и стоп, заболеваний органов дыхания, пищеварения, развитию 
астено-невротических состояний.  

Характеристика правильной осанки. Правильность осанки зависит от 
состояния костей и связок скелета позвоночника и таза, а также от тонуса 
мышц тела. Позвоночник является основным костным стержнем, 
удерживающим голову и туловище. Таз служит как бы фундаментом 
позвоночника. Если мышцы туловища развиты равномерно и тяга мышц 
сгибателей, уравновешивается тягой мышц разгибателей, то туловище и голова 
держатся прямо. Для исправления дефектов осанки необходимо принять меры 
способствующие улучшению физического развития (режим дня, питание, 
соблюдение гигиенических условий), а также целенаправленное использование 
средств физического воспитания.  

Профилактика опорно-двигательного аппарата. Здоровье позвоночника 
определяет здоровье всего организма. Малоподвижный образ жизни, различные 
травмы и растяжения, поднятие тяжестей и неправильное питание приводят к 
тому, что мышечный корсет ослабевает, разрушаются ткани межпозвонковых 
дисков, возникают заболевания опорно-двигательного аппарата. Особенно 
страдают люди, проводящие много времени за компьютером, а к ним сейчас 
можно отнести основную часть работающего населения, школьников и 
студентов. В условиях непрерывного воздействия такого количества 
неблагоприятных факторов огромное значение приобретает профилактика 
опорно-двигательного аппарата. В качестве основных мер по профилактике 
заболеваний позвоночника обычно применяются массаж и физические 
упражнения с предметами. 

Плоскостопие. Плоскостопие, возникает в результате ослабления свода 
стопы и смещения пяточной кости. Это значительно затрудняет передвижение. 
На начальных стадиях заболевания неприятные ощущения отмечаются только 
при длительном хождении, особенно при подъеме и ношении тяжестей. Затем 
деформация стопы приобретает стабильный характер и сопровождается болями 
не только при хождении, но иногда и в покое.  Считается, что плоскостопие - 
болезнь наследственная. Для ее лечения назначают соответствующую 
гимнастику и специальную обувь с особыми стельками и каблуком. Однако 
известно, что ортопедические приемы малоэффективны. Массаж стопы, 
вибрационные упражнения по Системе здоровья Ниши, водные и воздушные 
контрастные процедуры, полноценное питание, хождение босиком - вот то, что 
может приостановить развитие плоскостопия.  

Регулярная физическая активность значительно улучшает физическое 
здоровье, особенно состояние опорно-двигательной и сердечно-сосудистой 
систем,  повышают иммунитет, положительно влияют на общий тонус 
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человека. Образовательная область "физическая культура" призвана 
сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 
отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 
развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 
Литература: 
1. С. П. Евсеев, А. Г. Комков, О. М. Шелков Реализация личностно 

ориентированного подхода в процессе использования инновационных 
технологий физического воспитания школьников, Физическая культура, 
Научно-методический журнал №2, 2006г.  

2. В.Н.Селуянов, Технология оздоровительной физической культуры, М.: 
СпортАкадемПресс, 2001г.  

3. Ванесса Томпсон, Стретчинг для здоровья и долголетия, Феникс, 2004г. 
 
ЦИТ: ua117-022 
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-05-1-022 
УДК  796 

Шарипова Г.К. 
ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати. 

Казахстан, Тараз, 080000 
Sharipova G.K. 

DANCE AS A MEANS OF A HEALTHY LIFESTYLE 
 Taraz State University named after M.Kh.Dulaty,  

Kazakhstan, Taraz, 080000 
 

Аннотация. Древними индийцами было точно подмечено: «В танце – 
сама жизнь». Танец - это эмоции, преобразованные в движения, которые 
происходят в ритме современной жизни. Танцы способствуют нормализации 
обмена веществ и  дарят положительный заряд энергии на весь день, а так же 
приносят пользу для здоровья, формируют осанку, улучшают настроение, 
развивают чувство ритма и музыкальности. 
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Abstract. The ancient Indians were accurately noted: "In dance - life itself." 
Dance is emotion, transformed into movements that occur in the rhythm of modern 
life. Dances promote the normalization of metabolism and give a positive charge of 
energy for the whole day, and also bring health benefits, shape posture, improve 
mood, develop a sense of rhythm and musicality. 

Key words: Dance, positive emotions, healthy lifestyle, beautiful posture, 
energy, excellent mood, movement is the life itself, the rhythm of modern life. 

Наш президент  Назарбаев Н.А. в своем послании «Стратегия «Казахстан – 
2050» четко определил свою позицию по отношению к здоровому образу 
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жизни. «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов». 

В последнее время все больше внимания стало уделяться здоровому образу 
жизни. Однако некоторая часть молодого поколения продолжает днями 
просиживать за компьютерами, в надежде сбросить вес или оздоровить свой 
организм. Однако в реальной жизни подобных чудес не бывает. Чтобы 
добиться хорошей фигуры и здорового тела стоит приложить немало усилий. 
Как дилемма спорту и различным видам фитнеса выступают танцы. Танец - это 
эмоции, преобразованные в движения, которые происходят в ритме 
современной жизни. С их помощью можно добиться незначительных  
результатов. Активные движения способствуют нормализации обмена веществ 
и, к тому же, они дарят положительный заряд энергии на весь день. Еще 
древними индийцами было точно подмечено: «В танце – сама жизнь». Танец  
способствует уменьшению мышечного напряжения . Различные движения, 
вращения, прыжки заставляют напрягаться все мышцы. Одновременно 
происходит тренировка равновесия и дыхания, улучшаются подвижность и 
осанка. Заниматься танцами можно в любом возрасте. Здесь нет огромных 
физических нагрузок, как в других видах спортивных занятий. Все зависит от 
танцевального опыта и возможности выполнения различных танцевальных 
элементов. Кто-то занимается танцами профессионально, а кто-то – 
исключительно для себя и своего здоровья. Можно сказать, что нет человека, 
который бы не любил танец, не хотел бы уметь танцевать. Умение танцевать – 
это значит становиться привлекательнее и стройнее, а свою жизнь делать 
насыщенней и ярче. Если ежедневно танцевать хотя бы по 20 минут, то наш 
организм получает мощнейшую подпитку. Любые танцы учат владеть своим 
телом, помогают скорректировать фигуру. Современные танцы сжигают 300 
ккал за полчаса, балет, бальные танцы и чечетка - 200, народные -225. 

Существуют десятки различных танцевальных школ. Вы всегда можете 
подобрать то, что подойдет вам по темпераменту, и при этом будет огромная 
польза.  

Латинскими танцами в некоторых странах официально лечат депрессию и 
заболевания позвоночника. 

Казахский народный танец «Қара жорға» улучшает работу позвоночника. 
Если позвоночник здоровый и гибкий - «мысль» от спинного мозга идет быстро 
и прямой наводкой. Избавляясь от защемлений нервных окончаний в области 
поясницы и крестца, мы нормализуем работу внутренних органов. 

Фламенко – прекрасный выход при лечении остеохондроза. Занятия в 
основном основаны на отработке правильной постановки корпуса. Это 
прекрасно укрепляет спинные мышцы, способствует формированию 
королевской осанки, распрямляет грудной отдел и плечевой пояс.  

В кельтских танцах тоже заключена особая польза для человека. Такие 
танцы способны исправлять сколиоз и лордоз, а также выравнивать форму ног. 
Этот эффект достигается путем сильных движений ног и необходимости ровно 
держать спину. Такая необходимость стоять неподвижно и ровно приводит в 
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работу практически все мышцы. 
Исполнение вальса – самого романтичного и красивого танца – укрепляет 

нервную систему, влияет наилучшим образом на мозговую активность, 
укрепляет вестибулярный аппарат и наполняет чувством глубокой 
удовлетворенности собой и окружающим миром. 

Стрип-Данс предполагает  развитие пластичности каждого сантиметра 
вашего тела, начиная от пальцев на ногах и до кончиков пальцев рук! Данный 
стиль – находка для суставов (развитие их подвижности), а также обретение 
пластики. 

Индийский классический танец – это мощное средство для того чтобы 
прогнать ненужные мысли, снять стресс, а также обрести или вернуть 
уверенность в себе. 

Танец  Фокстрот - является отличным способом профилактики  сердечно-
сосудистых заболеваний, помогая поддерживать здоровье и улучшать 
дыхательную функцию сердца. Кроме этого, танец увеличивает силу и 
мышечную выносливость, а также  способен стимулировать правильную 
осанку. 

Боди-Балет. Стиль, который полностью противопоказан тем, кто страдает 
от варикоза. Основной упор в занятиях танцами в этом стиле делается на ноги, 
что позволяет в максимально короткие сроки сформировать и проработать 
каждую мышцу ваших ног и ягодиц и придать им именно ту форму, которая на 
ваш взгляд будет идеальной. 

Танец живота забота об упругости вашей кожи, и укрепление мышц 
спины, и вибромассаж посредством тряски, что заметно убирает лишние 
сантиметры с бедер и ягодиц, а также подтягивает мышцы живота. 

7 причин заняться танцами:  
1.Польза для здоровья 
 2.Хорошая осанка  
3.Красивая походка 
 4.Общение  
5.Снятие мышечных зажимов и улучшение настроения  
6.Развитие чувства ритма и музыкальности  
7.Гармоничное развитие и улучшение внешности 
У людей, занимающихся танцами гораздо выше жизненный потенциал. 

Можно предположить, что при постоянных, настойчивых занятиях танцами 
этот процент будет постепенно уменьшаться. И, конечно, благотворное влияние 
танца на человека ощущает не только сам танцующий, но и люди его 
окружающие. Самыми распространенным заболеванием стала гиподинамия - 
недостаточность движения. Очень уж обездвиженной стала наша жизнь. 
Дальнейшая жизнь и работа тоже не требуют движения. От подвижных 
нагрузок освобождают человека различные механизмы и машины. Однако 
человеческий организм рассчитан на движение. Медики говорят, что 
эластичность и крепость стенок кровеносных сосудов формируется только при 
физических нагрузках. Если таковых нет, то человеку грозят многие 
заболевания. Танец, безусловно, способен спасти, и спасает многих от этого. 
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Танцуйте! Вы станете доверять себе, почувствуете жажду жизни - ведь если 
можно красиво двигаться, значит, можно красиво жить! 
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Анотація. У статті розглядаються актуальні проблеми освітньої 

діяльності військових  фахівців з фізичного виховання курсантів. З урахуванням 
основних етапів освітнього процесу сформульовані основні проблеми сучасної 
освіти в галузі фізичного виховання. Показано переваги кредитно-модульної 
системи вищої освіти, яка стимулює систематичність, активну и рівномірну 
роботу курсанта на протязі навчального часу. Вказані різні методи 
модульного навчання, особливо підкреслена роль технічних засобів навчання, 
використання яких в освітньому процесі значно підвищує засвоюваність 
курсантами отриманої інформації. Відзначено, що в кредитно-модульній 
системі дуже важлива самостійна робота курсантів, яка вимагає не тільки 
постійної уваги, але й суворого контролю і оцінки результатів. Розкрито роль і 
функції контролю освіти як способу перевірки знань, навчання курсантів і 
здійснення зворотного зв'язку «курсант - викладач». Відповідно до вимог часу 
освітній процес повинен бути насичений цілеспрямованою систематичною 
самостійною роботою курсантів з електронними базами даних, що значно 
підвищує його ефективність. 

Ключові слова: освіта, навчальний процес, курсанти, фізичне виховання, 
кредитно-модульна система. 

Abstract. In the article actual problems of educational activity of military 
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experts in physical education of cadets are considered. According the main stages of 
the educational process, the main problems of modern education in the field of 
physical education are formulated. The advantages of the credit-module system of 
higher education are shown, which stimulates systematic, active and uniform work of 
the cadet during educational process. Various methods of modular training are 
indicated, the role of technical teaching aids is emphasized, the use of which in the 
educational process greatly enhances the cadets' assimilation of the information 
received. It is noted that the credit-module system is very important independent work 
of cadets, which requires not only constant attention, but also strict monitoring and 
evaluation of results. The role and functions of education control as a way of testing 
knowledge, training cadets and providing feedback "cadet - teacher" are disclosed. 
In accordance with the requirements of the time, the modern educational process 
must be saturated with purposeful systematic independent work of cadets with 
electronic databases, which significantly increases its effectiveness. 

Key words: education, educational process, students, physical education, credit-
modular system. 

Вступ. На початку нового тисячоліття в Україні створюється нова система 
вищої освіти, яка орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей 
процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці 
навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів. 

Вивчення і вдосконалення навчальної діяльності курсантів, актуалізація 
змісту освіти та впровадження нових технологій навчання є найважливішими 
напрямками поліпшення сучасного навчального процесу. 

Сам процес навчання у вищому навчальному закладі передбачає 
включення курсантів  у систему соціальних суспільних відносин і засвоєння 
соціальних цінностей [1]. 

Внутрішнім стрижнем освітнього процесу можна вважати мету 
навчального процесу, яка закладена вже в самому змісті навчання. Цілі освіти 
реалізуються у викладанні та у навчанні – цих двох найважливіших складових 
цілісної соціальної діяльності навчання. Через це ступінь усвідомлення 
суспільно вагомих цілей навчання викладачами і учнями багато в чому 
визначається ефективністю їхньої спільної освітньої діяльності. 

Проблемам підготовки фахівців у галузі фізичного виховання присвячено 
ряд наукових досліджень. Серед них – створення ступеневої системи 
підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту, теоретико-методични 
основи підготовки вчителів з фізичної культури, медико-біологічної підготовки 
фахівців, а також ряд інших досліджень. 

На сьогоднішній день вивченню проблеми власне навчальної діяльності 
військових  фахівців з фізичного виховання дослідниками приділено 
недостатньо уваги. Власне цим і зумовлено вибір теми нашого наукового 
дослідження. 

Мета дослідження – сприяти вдосконаленню навчальної діяльності 
курсантів, як невід'ємної складової процесу підготовки фахівців. 

Для цього було поставлено завдання дослідити актуальні проблеми 
освітньої діяльності військових  фахівців з фізичного виховання (курсантів). Це 
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завдання вирішувалося на основі аналізу літературних джерел, сучасних 
досліджень цієї проблеми. 

Основна частина. Навчальний процес – система організації навчально-
виховної діяльності, в основі якої є органічна єдність і взаємозв'язок 
викладання і слухача. 

Освіта обумовлюється і спрямовується її змістом, навчальною і 
формуючою діяльністю вчених, викладачів і передбачає самостійну роботу 
курсантів. Зміст освіти включає в себе види діяльності, основні з яких 
передбачені відповідною спеціальністю, і знання, на яких ці види діяльності 
базуються . 

Навчальна діяльність є досить специфічним видом діяльності і має ряд 
особливостей. Вона становить собою і мету, і продукт навчання [2]. 

Навчальна діяльність складається з потреби, мотиву, цілей, підцілей, задач, 
підзадач, дій, операцій і результату. Саме потреби визначають всякі дії та 
вчинки людини, а те, ради чого здійснюється діяльність, називається мотивом. 
Мотив – це спонукаюча сила до діяльності. До конкретної діяльності суб'єкта, 
як правило, спонукає сукупність мотивів – мотивація.  

Те, для чого здійснюється діяльність, є метою діяльності. Мета часто 
досягається не одразу, а поступово, поділяючись на ряд часткових цілей чи 
підцілей. При цьому кожна підціль досягається в конкретних умовах, в яких в 
даний момент проходить діяльність.  Можна виділити три групи навчальних 
цілей: загальні, конструктивні та оперативні. Загальні цілі визначаються 
напрямом роботи системи навчання, конструктивні – фіксують те, що повинно 
бути сформовано у навчаємого на конкретному етапі навчання, а оперативні 
задаються в процесі реалізації навчальної програми [3]. 

Співвідношення кожної підцілі і конкретних умов її досягнення формує 
завдання, які виникають одне за іншим по мірі здійснення діяльності. 

 Вирішення завдань є механізмом здійснення діяльності. Це вирішення 
реалізується за допомогою дій, які, так як і діяльність, виконуються в певних 
умовах. Тому дії також мають свою орієнтаційну основу. Дії можуть бути 
складними і ділитись на дії нижчого порядку. 

Дії виконуються за допомогою операцій, що є способами реалізації дії. 
Операції характеризують технічну сторону виконання дії. Одна і та ж дія може 
бути виконана за допомогою різних операцій або різними способами. Головною 
особливістю операцій є те, що вони мало усвідомлюються або взагалі не 
усвідомлюються. 

Внаслідок виконання дій, передбачених діяльністю, виникає її результат. 
При цьому не завжди результат співпадає з бажаною метою. 

Навчальна діяльність потребує постійного контролю. Контроль – це і засіб 
обліку знань, умінь і навичок, і систематичний цілеспрямований процес 
здійснення зворотнього зв'язку „курсант – викладач", і спосіб навчання, тому 
що він дозволяє оцінити динаміку формування необхідних професійних умінь 
особистості кожного курсанта, виносячи при цьому необхідне коректування в 
навчальний процес [4]. 

Контроль бажано здійснювати в таких формах, що припускають 
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застосування засобів, які полегшують процес виявлення результатів перевірки, 
тобто такий контроль, при якому строго визначені й матеріально забезпечені 
рівні для всіх об'єктивні умови. 

У сучасному вимогливому та швидкоплинному соціально-економічному 
середовищі рівень освіти, ефективйість діяльності вищих навчальних закладів з 
фахової підготовки висококваліфікованих конкурентно-спроможних 
спеціалістів значною мірою залежатиме від результативності запровадження 
технологій навчання, що ґрунтується на нових методологічних засадах, 
сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних технологіях, які 
розвивають діяльнісний підхід до навчання. Технологією, що відповідає цим 
вимогам є модульне навчання [5]. 

Модульне навчання як комбінована дидактична система може 
застосовуватись у різних педагогічних системах.  Там, де в навчальному 
процесі повинні реалізовуватись вимоги індивідуалізації навчання, підвищення 
самостійності курсантів, надання їм дієвих знань. 

Впровадження кридитно-модульної системи збагачує зміст освіти 
соціально-культурним досвідом, обумовлює перехід викладачів-
експериментаторів до концептуальної моделі налагодження паритетної 
освітньої діяльності. А це, з свого боку, передбачає докорінну перебудову 
системи інноваційно-технологічної діяльності, яка вимагає виходу за межі 
змісту власного предмета. 

Кредитно-модульне навчання стимулює систематичну, активну і 
рівномірну роботу курсанта протягом навчального часу; усуває питання, 
пов'язані із значною випадковістю оцінки під час складання іспиту; зникає 
проблема відвідування занять, тому що на кожному з них можна отримати 
бали; з'являється більше часу на виконання практичних та лабораторних робіт. 
В модульному навчанні широко застосовується об'єктивна стандартна система 
тестового контролю, за допомогою якого можна оцінити в якій мірі курсанти 
засвоїли, як різні частини предмета, так і загалом предмет [6]. 

 Викладач дійсно оцінює курсанта за знання, вміння і навички, а не за 
репродуктивну пам'ять; збільшується активність курсанта, їх зацікавленість, 
зростає успішність у вивченні предмета. 

Об'єктом кредитно-модульної технології є змістовий модуль як структурна 
одиниця навчального матеріалу. Кожен такий модуль завершується поточним 
контролем знань та одержанням суми балів – оцінки за різні види навчальної 
діяльності. При цьому набирається сума балів за кожний змістовий модуль – це 
сума балів усіх різновидів звітності з урахуванням кількості годин, відведених 
на вивчення конкретної теми [7]. 

Можно включити у  пропозицію в модульній системі врахувань і будь-яку 
іншу форму діяльності курсантів, а не лише бали за рівень засвоєння знань. Це 
може бути і рівень мислення, і здатність до творчого самовираження, і його 
інтелектуальний потенціал, і здатність творчого вираження на практиці та інше. 

Важливою ланкою в системі модульного навчання є кредитно-модульна 
технологія. Існує певна класифікація методів модульного навчання: 

- інформаційні методи навчання (проблемна лекція, розповідь, бесіда, 
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консультування, демонстрація тощо); 
- операційні методи навчання (алгоритми, лабораторні роботи); 
- пошукові методи навчання (дискусія, ділова гра, ситуаційне завдання, 

«мозкова атака»); 
- методи самостійного навчання (читання модуля, читання за текстом, 

слухання, написання реферату). 
У процесі модульного навчання використовуються різні методи. 

Ефективність їх застосування залежить від багатьох факторів, які виникають в 
навчальному процесі. Так дослідниками встановлено, що у процесі модульного 
навчання коефіцієнт корисної дії демонстрації різко підвищується під час 
використання технічних засобів навчання, відеотехніки і особливо, 
комп'ютерної техніки. 

Висока технологічність модульного навчання визначається 
структуризацією змісту навчання; чіткою послідовністю побудови всіх 
елементів дидактичної системи (мети, змісту, способів управління навчальним 
процесом) у формі модульної програми; варіативністю структурних 
організаційно-методичних одиниць. 

Для глибокого засвоєння суми знань важливу роль відіграє самостійна 
робота курсантів  над теоретичним матеріалом, самостійне оволодіння певними 
навичками і вміннями. Самостійна робота в навчальному процесі – дуже 
важливий фактор, який потребує не тільки постійної уваги, але й строгого 
контролю і оцінки результатів. 

Основними етапами наукової організації самостійної роботи курсантів є 
планування, проведення та контроль. 

Головна роль в управлінні самостійною роботою курсантів відводиться 
кафедрі. Навчальний процес, що відповідає сучасним вимогам, неможливий без 
цілеспрямованої систематичної самостійної роботи курсантів з електронними 
базами даних. Використання комп'ютерної техніки підвищує ефективність 
самостійної роботи курсантів за умови забезпечення сучасними комп'ютерними 
засобами навчання та відповідними програмними продуктами.  

 Висновки: 
- вдосконалення навчальної діяльності курсантів являється актуальною і 

важливою проблемою підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання; 
- навчальна діяльність курсантів – складна і певним чином структурована 

система, подальше вдосконалення якої можливе шляхом поглибленого 
вивчення і структуровання її окремих компонентів; 

- вдосконалення освітньої діяльності курсантів має ґрунтуватися на 
сучасних новітніх технологіях навчання. 

Подальші наукові дослідження з цієї проблеми можуть бути пов'язані з 
більш глибоким вивченням окремих компонентів структури навчальної 
діяльності та розробки рекомендацій щодо її вдосконалення. 
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Анотація. В статті розглядається феномен сміхової поведінки під час 

ритуалів ініціації як своєрідна медіаторна практика, котра на різних етапах 
життя людини сприяє усвідомленню темпоральності людського буття 
взагалі, прийняттю її власної скінченності. Сміх пом’якшує «перехід» людини в 
новий соціальний статус, який по суті представляє собою розрив з попереднім 
станом і виглядає як символічна смерть. Відзначається, що сміх в ритуалах 
ініціації виконує численні соціальні функції: комунікативну, консолідуючу, 
соціалізуючу, медіаторну, терапевтичну та ін.  

Ключові слова: сміх, соціальні функції сміху, смерть, ритуали ініціації.  
Abstract. The article explores phenomenon initiatory rituals laughter behavior 

as a certain mediatorial practice which provides the awareness of human existence 
temporality and its acceptance at different stages of human life. Laugh softens the 
"transition" of a person into a new social status that basically represents a break 
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with the previous one and reminds a symbolic death. It is pointed out that laugh in 
initiation rituals performs a wide range of social functions, such us communicative, 
consolidating, socializing, mediatory, therapeutic, etc.  

Keywords: laugh, social functions of laugh, death, rituals of initiation 
Для архаїчної свідомості смерть була лишень переходом від життя земного 

до іншого стану існування, таким же природним явищем, як зміна дня і ночі, 
часів року. Наявність природних циклів змушувала людину вписуватися у 
певну космогонічну ритміку, яка чимраз більше набувала соціального 
характеру. Вічна череда різних фаз людського життя дозволяла сприймати 
людину як «перехідну» істоту. Смерть не була одномоментною подією 
завершення життя. «Наближення» до неї відбувалося поступово, це був процес 
поетапний, пов'язаний з переходом у різні стани та якості. Саме завдяки 
усвідомленню смертності ритуалізувався і структурувався весь життєвий цикл 
людини та соціальної групи. Через це в архаїчній культурі смерті 
приписувалося не тільки абсолютне значення, але й символічне. 
Матеріалізований обряд переходу в «інше» в традиційній обрядності з часом 
перетворився на уявлення про духовний перехід людини в нову якість, 
переродження її протягом всього життя [1, с. 11-13]. 

Універсальним засобом подолання суттєвих «екзистенціальних розривів», 
що позначають зміну життєвих фаз, були ініціації. Ініціація (від лат. initiatio – 
здійснення таїнства, посвята) – це обряд, що знаменує перехід на новий рівень 
розвитку в межах певної соціальної спільноти. Ініціація представляє собою 
комплекс дій обрядового характеру, за допомогою яких неофіт 
удосконалюється. За ним формально закріплюється зміна соціального статусу, 
відбувається його включення у певну соціальну спільноту, набуття ним 
особливих знань, досвіду, наділення визначеними повноваженнями та 
функціями.  

Ініціація як сакральне явище завжди приваблювала дослідників: до 
філософського аналізу ініціальних дій звертався Р. Генон; етнографічні аспекти 
традиційної обрядності висвітлили Ф. Б. Джевонс Р. Мангарт, Э. Кроулей, 
А. Б. Кук, Р. Сміт, Е. Харрисон, Е. С. Хартланд, Дж. Фрезер; зіставили первісну 
міфологію, міфологічне мислення та характер стародавніх ритуалів і обрядів 
М. Еліаде, Б. Маліновський, К. Леві-Стросс, Л. Леві-Брюль; значення ініціації 
та її місце в структурі традиційних суспільств як «перехідного» феномену 
дослідили А. ван Геннеп, В. Тернер, В. Пропп, Є. Мелетінський та ін.; сучасні 
трансформації ініціальних практик узагальнила Г. М. Фірсова. Проте дотепер 
замало уваги приділялося ролі сміху в ініціаціях, оскільки він неодмінно 
супроводжує будь-яку з них. Звісно, автори зауважують на наявності сміхових 
акцій під час таких ритуалів, але досі не відзначалося, що сміх виступає 
постійним «партнером» смерті в цьому фактично театралізованому дійстві.  

Мета даної роботи – визначити місце сміху в структурі традиційної 
вікової ініціації, виявити символіку ініціального сміху як соціального медіатора 
між життям і смертю, розкрити функціональне призначення сміху в ритуалах 
посвяти.  

Вислів «ритуал переходу» щодо ініціації означає, що людина переходить 
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від одного рівня свого життєвого досвіду на інший. Здійснення ритуалу 
переходу демонструє соціально визнане право на зміни та трансформацію – 
право вступити на новий рівень свого розвитку (Е. Еррієн). Ініціація завжди 
була іспитом на підтвердження достатньої міри своєї особистісної та соціальної 
зрілості, доведенням спільності своєї готовності отримати нові інструкції для 
правильного (з точки зору існуючих в ній норм, правил, критеріїв поведінки) 
проходження нової стадії життя. 

За словами А. ван Геннепа, «…людина у своєму житті послідовно 
проходить якісь етапи; і завершення одного етапу, і початок другого утворюють 
системи єдиного порядку. Такими є: народження, досягнення соціальної 
зрілості, шлюб, батьківство, підвищення суспільного положення, професійна 
спеціалізація, смерть. І кожне з цих явищ супроводжується церемоніями, у яких 
одна й та сама мета: забезпечити людині перехід від одного визначеного стану в 
інший, своєю чергою, такий же визначений» [2, с. 64-70]. А. ван Геннеп 
інтерпретує традиційну обрядність як переважно перехідну. Численні обряди 
він об’єднав в три категорії «обрядів переходу»: обряди відокремлення 
(прелімінарні), проміжні (лімінарні) обряди та обряди включення 
(постлімінарні). Скажімо, поховальний обряд – приклад відокремлення, весілля 
– обряд включення, ініціація – проміжний обряд. Проте в широкому розумінні 
будь-який перехідний обряд є лімінальним, бо «жити – це безперервно 
розділятися й об’єднуватися, змінювати стан і форму, вмирати та 
відроджуватися» [2, с. 101–107]. Мета обряду переходу – соціалізувати 
індивідів в ході змін. 

Як однин з найдавніших чинників соціалізації сміх залучався й широко 
використовувався в обрядах і ритуалах усіх традиційних культур. 
Полісемантичність і поліфункціональність сміху дозволяли архаїчній спільноті 
урізноманітнювати маркування соціально значимих станів переходу в житті 
особи та колективу. 

Як вже зазначалося, А. ван Геннеп в роботі «Обряди переходу. 
Систематичне вивчення обрядів» тему «переходу» (лімінальності) представляє 
як ключову в стародавніх обрядових практиках. За ним, ініціація посідає 
центральне місце серед лімінальних обрядів, бо водночас передбачає як 
ритуали відділення індивіда від однієї соціальної групи, так і його подальше 
включення в іншу групу, але вже в новій якості й в значно підвищеному 
статусі. Звідси головна символіка ініціації – народження через смерть. Якого 
щаблю не сягала б ініціація (чи то юнацький перехід до дорослого життя, 
весільна ініціація, чи то посвята неофіта в таємне товариство (братство, секту, 
організацію), чи то вступ до містичного кола вибраних (шаманів, священиків, 
вождів)), вона неодмінно супроводжувалася символічною смертю, 
відродженням та ритуальним сміхом [3, с. 11]. 

А. ван Геннеп довів, що навіть достатньо байдужа до історії, а тим більше, 
до її динаміки традиційна культура не обходилася без поняття «перехід» та 
його кореляції з феноменом сміху. Питання про «перехід» як ментальну акцію, 
відповідно до якої переживається історія, викликає інтерес до проблеми 
архетипу, бо він визначає характер ментальності й змістовно наповнює 
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історичний плин подій. Тут слід згадати про закарбований на рівні архаїчної 
свідомості архетип трікстера, який є символізацією переходу, ілюстрацією 
діалектики хаосу і порядку, світу природного і культурного, тваринного начала 
в людині та її соціальної/ соціалізованої іпостасі. Трікстер – це персонаж, який 
постійно присутній в міфі й обрядності, з ним пов’язана історія становлення й 
розгортання особистісного начала людини. Він демонструє природність 
перетворень для людини, її одвічне прагнення прорватися до самої себе. Тож, 
трікстер як архетип сміхової поведінки/ антиповедінки включений практично у 
всі обряди та ритуали задля забезпечення соціальної рівноваги. Зона дії 
трікстера – межа, в тому числі межа між життям та смертю [3, с. 12-13]. 

Умирання, – нехай і удаване, смерть, – навіть символічна, – це межові 
стани, що надзвичайно травмують людську психіку. Фаза смерті або радше 
«символічного вмирання» містила вимогу категоричної заборони сміху. Як 
зазначає І. С. Кон у розділі «Знаки та символи» із книги «Смак забороненого 
плоду: Сексологія для всіх», «…ті, що проходять в процесі ініціації стадію 
символічної смерті, ні в якому разі не мали сміятися, сміх – виключна 
прерогатива живих» [4]. Жорсткі випробовування, ізоляція, запеклі змагання, 
навіть каліцтва й таврування «знаком смерті» доводили учасників обряду до 
зміненого стану свідомості, межового переживання відділення (margo, або 
limen, від лат. «поріг») від минулого (дитинства, інфантильності, 
асексуальності, «не-мужності», «не-знання», невігластва, безвідповідальності) і 
включення або «відновлення» (reagregation) в суспільстві як відповідального 
члена даного співтовариства з усіма притаманними йому правами та 
обов'язками [5, с. 178-179]. В «Реальності міфу» А. Бурштейн та В. Левіт так 
ілюструють процедуру ритуального сміху: «Стан божевілля, що 
супроводжувався дикунським сміхом, під час ініціації асоціювався зі смертю – 
зі смертю і новим народженням» [6, с. 103-123]. Цей сміх «живих», тобто тих, 
хто споглядав за ініціацією, був сигналом її вдалого завершення, привітанням 
здійсненого «народження» й заохочення до нового життя [5, с. 178-179].  

Головний смисл ініціального сміху – це радість життєствердження. Сміх в 
ініціації виступає медіатором (від лат. mediator – посередник), провідником 
людини скрізь символічну смерть – до нового етапу життя. Обрядово-
видовищні форми сміху в ритуалах ініціації набувають крайнього гротеску, бо 
через них відбувається загострення смислу, колективна дія набуває 
експресивності та виразності. Амбівалентність сміху дозволяє стверджувати, 
що він проявляє себе в обряді ініціації як маска, один із ліків смерті. Сміх 
приховує справжнє обличчя останньої, дозволяючи переживати умирання в 
ігровій формі, він пом’якшує жах від зустрічі з власною скінченністю, й 
переборює смерть, перекодовує смисли уніщовлення на смисли відродження і 
життя.  

В залежності від характеру екзистенціального впливу ініціальні ритуали 
можна класифікувати, виділяючи серед них вікові, професійні та спеціалізовані, 
конфесійні. Безпосередньо пов’язані з особистісним усвідомленням смертності 
саме вікові ініціації, оскільки в їх циклічності відбивається не тільки зміна 
життєвих фаз окремої людини, але й швидкоплинність людського буття взагалі, 
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його незворотність, зміна поколінь, потреба у трансляції досвіду в майбуття. 
Вікові ініціації розділяють на два типи: статевовікові та соціовікові. Перший 
тип пов’язаний із вступом індивіда у новий віковий період. Ці ініціації були 
двох видів: чоловічі та жіночі. Відповідно до гендерних ознак вони 
відрізнялися за принципом здійснення. Другий тип представляє собою 
рудиментарні передшлюбні та шлюбні обряди, а у чоловіків – ще й ритуали 
посвяти у воїни [7].  

Що стосується статевовікових ініціацій, то їх функціональне призначення, 
за М. Еліаде, осягнути «потрійне одкровення: одкровення Священного, Смерті 
та Сексуальності» [8]. Всі три види досвіду відсутні у дитини. Завдання неофіта 
дізнатися про них, прийняти їх і включити в структуру своєї нової – дорослої – 
особистості, пройнятися життям роду, стати його продовжувачем. Окрім того, 
перед тим, хто проходить ініціацію, постає необхідність наслідувати 
культурний ідеал роду, племені, етносу, що представлений у вигляді 
обожнюваного першопредка, героя або божества, легендарний та складний 
шлях якого підліток має повторити під час ініціації [9].  

Якщо коротко відтворити хід таких випробовувань в Австралії, Африці, 
Вогняній Землі, то зазвичай все починалося з відбору дітей певного віку від 
родини. Хлопців уводили у глухі ліси, джунглі, у дику місцевість, що лякає, де 
їх збирали у групи під керівництвом того, хто проводив посвяту. Там вони 
жили без дозволу спілкування і заняття звичайними справами аж до закінчення 
ініціації. Дівчат також об’єднували у групи, які очолювали досвідчені жінки, 
що вчили їх жіночим священним ремеслам (ткацтва, плетіння, дітонародження, 
посвящали у культ родючості, вчили мистецтву кохання тощо) [10].  

Проходячи ці іспити, підліток мав символічно померти як Дитина і 
народитися заново як Дорослий, тобто розпочати новий життєвий цикл. Ліс, 
темрява, джунглі є символом «потойбіччя», смерті, входу в космічну Ніч, 
первісний Хаос, тобто повернення до початку циклу. Після жорстоких катувань 
(виривання зубів, шрамування, татуювання тощо), які символізують смерть та 
умирання, наставала фаза воскресіння. Неофітам часто давали нові імена, 
навчали ходити, годували, як немовля, імітуючи ставлення до новонароджених. 
Завершувалася статевовікова ініціація грандіозним святом, з веселощами, 
жартами, сміховою антиповедінкою. Так спільнота вітала та почитала нових 
членів, зверталася до них як до зрілих, соціалізуючи їх і стверджуючи їх нову 
роль, нову ідентичність [10].  

Чому саме сміхом зустрічають того, хто пройшов ініціацію? Тому, що він 
тільки що належав двом світам одразу: будучи «істотою Хаоса» перетворився 
на Культурного героя. Фактично неофіт в ініціації діє як трікстер, що руйнує 
попередні межі й створює нові. Прислухатися до трікстера, посміятися з нього і 
з ним, замислитися – значить постояти на межі сакрального-профанного, 
дозволеного-недозволеного, усталеного-рухливого, реальності-дива, порядку-
хаосу, життя-смерті.  

Отже, ритуальний сміх ініціацій виконував комунікативну і консолідуючу 
функції, забезпечував безперервність традицій та єдність соціальної групи. 
Разом з тим він здійснював соціальну терапію страху смерті як для неофітів, так 
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і для решти учасників ритуалу. На означеній універсальності смислів і 
символіці ініціацій наполягав В. Тернер, який у своїх роботах розглянув 
важливість лімінальності, не тільки як проміжного періоду «переходу», але й з 
точки зору людської реакції на пороговий досвід, і його екзистенціальну 
захищеність [11]. 

Соціовікові ініціації є яскравим прикладом цього, бо також сповнені 
глибинного, багатошарового сенсу. Вони є магічним дійством, що дозволяє 
померти по один бік границі світів, а відродитися по інший – в зміненій якості, 
в іншій категорії осіб [7]. Ритуал священного шлюбу становить найпотаємнішу 
основу ініціації з часів її зародження в містеріальних культах і підтримується 
традицією та релігією до сих пір. Оскільки шлюб як соціальний союз зачіпає 
інтереси багатьох груп, підготовчий або проміжний період набуває великої 
значущості. Слов’янський весільний ритуал будувався на релігійно-
міфологічній основі і представляв собою з'єднання міфологічних (язичницьких) 
уявлень з ідеями християнської релігії [12, с. 189-195]. 

Традиційно весільний ритуал складався з трьох етапів: передвесільного, 
самого весілля і післявесільного. Обряди, включені в цей ритуал, уважалися 
обов'язковими, і повинні були слідувати один за одним у порядку, визначеному 
традицією. Недотримання хоча б одного з них або зміна послідовності 
весільного ритуалу сприймалися як порушення «правильного» шляху шлюбу, 
як незавершеність події і тому вказували на його неспроможність. Сам обряд у 
багатьох традиціях розглядається власне як шлях [13]. Приміром, у слов'янській 
традиції вважалося, що дівчина, стаючи нареченою, вступає на «нічию землю», 
де вона «ніхто»; для всіх оточуючих, в тому числі для своїх батьків, родичів, 
подруг вона – «незнайома», «невідома» («не звісно яка», одним словом – 
«невістка»), «чужа» і, як наслідок цього, в якійсь мірі «небезпечна», тому що 
всі її колишні зв'язки і відносини розриваються. Для стародавніх слов'ян було 
очевидним, що цей короткий період у житті жінки слід сприймати як 
символічну смерть, саме на такому тлумаченні побудована вся початкова, «до-
престольна» частина весільного обрядового комплексу: наречену оплакують, 
одягають у спеціальний обрядовий одяг (біла сукня, фата – це фактично 
поховальний саван), влаштовують «прощання». Саме в цьому 
лімінальнальному періоді дівчина помирає у своїй колишній якості, з нею 
вмирає її родове ім'я, і вона відроджується в новій іпостасі, отримуючи при 
цьому нове ім'я. В даному обряді жіноча природа подібно воді й землі, прагне 
до змін і переродження самої себе. У цій іпостасі жінка (дівчина) вперше пізнає 
свою природу, здатну перероджуватися, неодноразово «помираючи» і 
«воскресаючи», переходячи з «рідного» знайомого простору в табуйоване і 
назад, відкриваючи себе для народження майбутнього життя – своєї дитини. 
Церемонії протилежні весільним – церемонії розлучення і вдівства мають 
також важливе соціальне значення. Цілком очевидно, що як особистий, так і 
колективний зв'язок, встановлений з дотриманням усіляких обрядових нюансів 
і надзвичайними складнощами, не може бути розірваним в один прекрасний 
день і єдиним жестом. Не випадково у фольклористиці та етнографії весільну і 
похоронну обрядовість розглядають як споріднені явища [13].  
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Втім, центральною подією весілля (сама назва цього типу ініціацій вказує 
на примат радості та життєствердження роду через сміх) є не стільки 
символічне вмирання молодят для минулого способу життя, стану 
безтурботності, а подальші веселощі з приводу народження нової сім’ї. Проте, 
принаймні у слов’ян, шлюбні ініціації передбачали «весілля у весіллі» – обряд 
«старечого весілля», який мав підкреслено пародійний характер, але тут 
домінували саме мортальні смисли. З одного боку, вміщене в хід основного 
свята «старече весілля» було покликане вшанувати батьків молодого подружжя, 
однак, з іншого боку, – незважаючи на виключно ігровий, пародійний характер, 
воно було нагадуванням про те, що основні соціальні функції «старі» вже 
виконали, життя входить у завершальну стадію [14, с. 68-69]. Батькам, що 
одружували останніх дітей надавали комічного виду, прикрашаючи вінками з 
бур’яна, цибулі, соломи, кукурудзи, тобто матеріалами, що не мали позитивних 
конотацій. Женіння батьків супроводжувалося співом непристойних пісень, 
циганщиною, пародіюванням церковного весільного обряду. Після чого 
відбувалося гротескне катання (волочіння) батьків вулицями міста або селища 
за допомогою дивних транспортних засобів (на гілляці або розбитій бричці), 
яке завершувалося тим, що їх викидають до ставка, у мул, деінде – до вогню, 
що здебільшого символізувало поховальні процедури. Це театралізоване 
сміхове дійство означало, що батьки втратили свої кондиції, стоять на порозі 
завершення життєвого циклу і після весілля дітей стають дідом та бабою, 
потрапляючи в нову вікову категорію [14, с. 70-72]. Таким чином ілюструвалася 
зміна поколінь та у сміхових формах програвалося «наближення» до смерті для 
кожної вікової групи, сприяючи переосмисленню індивідуальної життєвої 
програми, усвідомленню власної скінченності, розумінню своїх 
психофізіологічних змін, засвоєнню очікувань по відношенню до них з боку 
суспільства.  

Висновки. Феномен сміхової поведінки під час ритуалів ініціації є 
універсальною практикою, що була притаманна архаїчній культурі всіх народів 
світу. Динаміка традиційної ініціації – через умирання та смерть до сміху і 
життя – мала глибинний і символічний смисл. Численні ініціації протягом 
життя перетворювали усвідомлення темпоральності людського буття взагалі та 
прийняття власної скінченності у наскрізний процес, що на кожному етапі 
набував іншого змісту та якості. Ініціації маркували певні рубежі життєвого 
шляху особистості. Сміх, пом’якшуючи «перехід» людини в новий соціальний 
статус, який по суті представляв собою розрив з попереднім станом і виглядав 
як символічна смерть, виконував роль соціальної терапії. В ритуалах ініціації 
сміхова поведінка забезпечувала трансляцію накопиченого попередніми 
поколіннями досвіду в майбуття у колективній ігровій дії, консолідувала 
спільноту навколо значимих цінностей, ідеалів, норм; соціалізувала людину на 
кожному етапі її вікового та соціального дорослішання. Трікстерська природа 
ініціального сміху слугувала гармонізацій природної та соціальної ритміки, 
розкривала діалектику Хаосу та Космосу, смерті та життя. Ці архаїчні зразки 
організації природно-соціального порядку мали би бути адаптованими до умов 
сьогодення, що дало б змогу подолати відчуження сучасної людини від світу 

Научный взгляд в будущее 72 



 Том 3. Выпуск 5                                                                                                                       Философия и филология 

природи, культури, один від одного.  
В умовах постсучасності значно модифіковані, деформовані сліди ініціацій 

проглядаються у різноманітних святкуваннях, видовищах масової культури, 
молодіжних розважальних акціях, спортивних змаганнях тощо, які формально 
відтворюють структуру посвяти, проте не забезпечують її змістовне 
наповнення. Сміх у таких заходах зазвичай не адаптує людей до темпоральних 
умов їх життя, а, навпаки, відволікає від усвідомлення власної скінченності, 
необхідності самовизначення у соціальному оточенні, тобто сміхова поведінка 
профанується, втрачаючи свої сакральні смисли. Це призводить до тотальної 
інфантилізації, коли порушуються вікові межі, відбувається збій життєвої 
програми, ініціація як «перехід» триває невизначений термін. Людина за таких 
обставин «застрягає» у перехідному соціальному стані, втрачає життєві 
орієнтири, стає не здатною до самоідентифікації, що породжує цілу низку 
проблем. Дана ситуація потребує подальшого наукового аналізу на підставі 
міждисциплінарного підходу. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы 

постколониальных исследований в современной российской 
социогуманитаристике. Рассматриваются основные положения 
постколониальной теории, которая является новой сферой 
междисциплинарного взаимодействия философии, истории, политологии, 
социологии и литературоведения. Анализ специфики доколониального, 
колониального и постколониального периодов в истории человечества 
помогает преодолеть деструктивные состояния социума. 

Ключевые слова: колонизация, империя, постколониальные исследования, 
Россия, Украина.  

Abstract. The article analyzes the problems and perspectives of postcolonial 
research in contemporary Russian social and humanitarian studies. The main 
provisions of postcolonial theory are considered, which is a new sphere of 
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interdisciplinary interaction of philosophy, history, political science, sociology and 
literary criticism. An analysis of the specifics of the pre-colonial, colonial and post-
colonial periods in the history of mankind helps to overcome the destructive states of 
society. 

Key words: colonization, empire, postcolonial research, Russia, Ukraine. 
Вступление. 
Во второй половине XX в. начался период распада колониальных империй 

и становления новых национальных государств. Массовая миграция жителей 
бывших колоний в европейские страны стала основой не только становления 
мультикультурных обществ в этих странах, но и формирования 
постколониальных исследований [8, с. 65–67]. Эти условия (связанные с такими 
историческими событиями, как падение колониальной системы, определение 
курса постколониального развития освобожденных народов) способствовали 
возникновению множества дискуссий на темы: «Восток – Запад», «империи и 
колониализм», «соотношение господства и подчинения», «постмодернизм и 
постколониализм», «универсализм и разнообразие» и др. [10]. Осмысление  
«колониального пришлого» интеллектуалами и учеными (воспитанными на 
принципах западноевропейского рационализма) привело к активизации 
постколониального дискурса (в виде научных, научно-популярных, 
публицистических, богословских и художественных текстов, созданных 
авторами, которые, как правило, были выходцами из бывших колоний 
европейских государств) и становлению постколониальных исследований.  

В современной российской социогуманитаристике постепенно возрастает 
интересе к постколониальным исследованиям. Многие авторы подчеркивают, 
что постколониальный опыт бывших империй должен внимательно изучаться, 
что такой опыт сопоставим с культурно-историческим опытом Российской 
Федерации, что после распада СССР возникло множество проблем, связанных с 
адаптацией бывших советских республик к новой общественно-политической, 
социально-экономической и социокультурной реальности. В связи с этим 
актуальность постколониальных исследований в современной России не 
вызывает сомнений. 

Основной текст.  
Известно, что основателями постколониальных исследований считаются 

Ф. Фанон, Э. Саид, Г. Спивак, X. Бхабха и др. Их работы дают хорошее 
представление об основных идеях и концептах постколониального дискурса, о 
специфике изучения диалога «Восток – Запад», о тесных связях 
постколониальных исследований с философской мыслью Европы второй 
половины XX в. Российские исследователи чаще всего цитируют работы Ф. 
Фанона («Черная кожа, белые маски»; «Проклятьем заклейменные»), Э. Саида 
(«Ориентализм»; «Культура и империализм»), Х. Бхабхи («Нация и нарратив»; 
«Месторасположение культуры»), Г. Спивак («Могут ли угнетенные 
говорить?»), А. Мемми («Колонизаторы и колонизованные»), Э. Сезера 
(«Дискурс колониализма»).  

Колониальная, неоколониальная и постколониальная проблематика 
анализируется в книгах, статьях и диссертационных исследованиях таких 
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российских ученых, как С. Абашин, Д. Абдурахманов, А. Авторханов, Э. 
Александренков, В. Антонова, В. Аравин, А. Ашкеров, Н. Болховитинов, Г. 
Бондаревский, А. Борисов, О. Борисова, В. Булдаков, С. Бычков, М. Волков, В. 
Вревский, В. Высокова, В. Гаврилюк, Ш. Гапуров, И. Герасимов, С. Глебов, Н. 
Глебова, А. Гордон, П. Горохов, К. Григоричев, А. Гринев, М. Денисенко, Г. 
Дерлугьян, Р. Дзарасов, Е. Дробышева, С. Евсеев, Н. Ерофеев, О. Журба, О. 
Зубковская, В. Иноземцев, И. Ионов, А. Истомин, А. Кива, Г. Ким, М. 
Кирчанов, И. Кузьменко, Э. Кульпин, А. Кустарёв, М. Лебедева, Т. Литвинова, 
С. Лурье, Р. Ляпунова, В. Майоров, В. Малахов, К. Малаховский, О. Малинова, 
О. Марченко, Б. Межуев, И. Меликсетова, А. Миллер, Г. Мирский, М. 
Мнацаканян, М. Могильнер, М. Момот, В. Морозов, М. Никитин, В. Николаев, 
А. Озадовский, Д. Олейников, Ю. Орлицкий, М. Очков, П. Павлов, С. Пале, А. 
Панкратова, Е. Питерская, И. Побережников, О. Подвинцев, Г. Померанц, Е. 
Примаков, Н. Равва, А. Ремнев, Г. Речапова, А. Рудницкий, В. Рынков, Л. 
Сапрыкин, А. Семенов, С. Серебряный, С. Серов, О. Сидорова, В. Скоров, И. 
Соколовский, Ю. Степанчук, В. Субботин, Н. Суворова, С. Тимофеев, М. 
Тлостанова, С. Толкачев, В. Тольц, Е. Туева, С. Фаязова, Т. Филиппова, Э. 
Хабибова, В. Цимбурский, Н. Челинцева, Е. Чемякин, П. Черкасов, Н. 
Щербакова, А. Эткинд и др.  

Анализ данных исследований показывает, что постколониальный дискурс 
в современной российской социогуманитаристике проявляется в различных 
формах и текстах (преимущественно выполненных в сфере философии, 
литературоведении, истории, политологии и культурологии). В этих текстах 
рассматриваются основные положения постколониальной теории, 
анализируется специфика доколониального, колониального и 
постколониального периодов в истории человечества, а также культурное 
наследие колониализма и империализма. 

В частности, работы И. Ионова посвящены теоретическому осмыслению 
имперского и постколониального дискурса в формировании образа России на 
Западе [1]. О. Сидорова и С. Толкачев анализируют литературоведческие 
аспекты постколониализма [4]. Р. Дзарасов изучает проблематику насаждения 
отсталости и зависимого развития в колониальный и постколониальный 
периоды. Работы  В. Антоновой, М. Момота, В. Тишкова, М. Тлостановой, Э. 
Хабибовой посвящены проблематике мультикультурализма и возможности 
применения постколониального дискурса относительно постсоветского 
пространства [3; 6; 7]. А. Эткинд исследует практики внутренней колонизации 
России [5]. М. Тлостанова, изучая особенности колониальности власти в 
контексте деколониального поворота, подчеркивает, что «колониальность 
переживет колониализм». При этом она напоминает утверждение Н. 
Мальдонадо-Торреса о том, что колониальность касается долговременных 
структур власти, которые возникли в результате колониализма и определяют 
культуру, труд, межсубъектные отношения, продуцирование знания, что 
колониальность переживет колониализм, так как она остается живой в книгах, в 
академических критериях, в культурных паттернах, в здравом смысле и в 
самовосприятии людей, в их надеждах и чаяниях и во многих других аспектах 
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современной жизни. Ведь глобальная колониальность представляет собой 
культивацию и поддержание онтологической, экономической, социальной, 
расовой, гносеологической зависимости  [7].  

М. Тлостанова считает Россию квазизападной субалтерной империей 
(термин «субалтерн» встречается в философии А. Грамши, впервые это понятие 
возникло как характеристика младших офицеров и тех, кто находится в 
состоянии подавления). В. Морозов анализирует Россию как империю-
субалтерн в европоцентричном мире, то есть Россия может рассматриваться и 
как империя, и как субалтерн, сопротивляющийся гегемонии Запада. М. 
Кирчанов доказывает в своих работах, что Российская Федерация является 
наследницей СССР (то есть Советской Империи), что советская политика в 
УССР была колониальной, а современная Украина является классической 
постколониальной страной.  

Довольно часто российские авторы пишут о том, что и власть царей, и 
власть большевиков имела имперский, колониальный характер, что Россия 
проводила колониальную политику и имела собственные колонии, что крах 
СССР необходимо рассматривать как распад империи, но понимание этого 
события как распада колониальной империи встречается гораздо реже [2, с. 
188]. Интерпретация современного состояния России, Украины, других стран 
СНГ и Восточной Европы как постколониального «последовательно 
отвергается в современной России» [9, p. 41].  

Ежеквартальный научный журнал «Ab Imperio» представляет 
исследования, посвященные не только постколониализму, но и новой 
имперской истории, национализму и национальным движениям на 
постсоветском пространстве.  

Российские исследователи продолжают традицию критического анализа в 
сфере постколониальных исследований, в частности в современной России 
отчетливо прослеживается выраженный антилиберальный характер 
антиколониальной критики Запада. В рамках постколониальных исследований 
в России были сформированы важные концепты, связанные с современной 
активизацией неоколониализма, с культурными практиками исключения, 
доминирования и контроля, с деколониальным поворотом, с 
постколониальными и деколониальными установками, с изучением 
колониальной зависимости и пост-зависимости. Хотя, как отмечают сами 
исследователи, новых целостных постколониальных концепций предложено не 
было.  

Заключение и выводы. 
Проведенное исследование показало, что постколониальные исследования 

в России прошли путь от интуитивного поиска к созданию самодостаточной 
научной «продукции». Значительный эвристический потенциал 
постколониальных исследований позволяет анализировать социокультурные 
трансформации в новом контексте, что способствует генерированию нового 
знания, помогает расширить методологию и инструментарий современной 
социогуманитаристики, преодолеть деструктивные состояния 
постколониального социума, открыть новые смысловые горизонты 
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постколониальной теории, которая является новой сферой 
междисциплинарного взаимодействия философии, истории, политологии, 
культурологи, социологии и литературоведения. Перспективные направления 
постколониальных исследований в России связаны с такими проблемами: 1) 
трансформации коллективной идентичности, сформированной в колониальных 
условиях; 2) империализм, колониализм и национально-освободительное 
движение; 3) соотношение истории империи, истории ее колоний и истории 
нации; 4) оппозиция колонизатор – колонизированный и социокультурные 
практики сопротивления колонизаторам; 5) представления и стереотипы, 
порожденные эпохой колониализма; 6) переоценка ценностей в 
постколональный период; 7) создание целостных постколониальных 
концепций.  
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Аннотация. В статье охарактеризован опыт изучения медийного 

дискурса представителями Сочинской лингвориторической (ЛР) школы. На 
примере   анализа такого актуального дискурсивного процесса в рамках 
институционального дискурса СМИ, как российский глянцевый журнальный 
дискурс (ГЖД), сформулированы принципы функционирования дискурса 
массмедиа.  
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Abstract. The article describes the experience of studying the media discourse 
by the representatives of the Sochi linguistic and rhetorical (L&A) school. On the 
example of the analysis of such an actual discursive process within the framework of 
the institutional discourse of mass media, as the Russian glossy journal discourse 
(GD), the principles of functioning of mass media discourse are formulated. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&A) paradigm, Sochi L&R school, 
linguistic personality, discursive processes, glossy magazine discourse (GMD). 

Вступление. В научном журнале Сочинской лингвориторической (ЛР) 
школы «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные 
аспекты», опубликован целый ряд интересных работ, посвященных 
исследованию различных аспектов дискурса (см., напр.: [1–7]. В сфере 
социокультурной коммуникации объектами исследования для представителей 
Сочинской ЛР школы выступали разные виды и типы дискурса и 
репрезентирующих их текстов, в частности, медиа-дискурс. В данной статье 
представим основные направления.  

Основная часть. На материале официального публицистического 
дискурса передовых статей газеты «Правда» периода Великой Отечественной 
войны исследовались лингвориторическая экспрессия языкового 
сопротивления как «идеологическая орнаменталистика» [19–22], а также 
аргументативная модель советской государственной машины в кризисной 
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ситуации глобального военного противостояния (см., напр.: [9]; см. также: 
[15]). Изучались – на примере концепта «Богатство» – репрезентации 
ценностных приоритетов коллективной языковой личности в современном 
дискурсе русско- и англоязычной прессы [10–12], инновационный 
медиаконцепт «Олимпиада “Сочи-2014”», рассматриваемый в 
лингвориторических параметрах, в аспекте его внедрения в общественное 
языковое сознание [8; 14] (см. также: [13]). Проводится исследование с ЛР 
позиций  «качественной  прессы» как особого типа медийного дискурса 
(аспирант М.А. Попова).  

На материале дискурса гендерно-ориентированных глянцевых гламурных 
журналов выполнено диссертационное исследование О.В. Скулкина [16–18]. 
Реципиент данного типа дискурса представляет собой определенную 
«социокультуростратную языковую личность» обобщенного читателя 
глянцевых мужских и женских дискурс-практик, который является объектом 
манипулятивного воздействия с целью внедрения моделей гендер-идеала на 
мировоззренческой основе такого комплекса социокультурных феноменов, как 
«глобализация», «космополитизм», «гламур», «дендизм» / «метросексуализм».  

В развитие концепции глянцевого журнального дискурса (ГЖД) О.В. 
Скулкина мы сформулировали ЛР принципы формирования в общественном 
языковом сознании, т.е. в сознании коллективной языковой личности 
россиянина, «концепта дискурса», актуального на данный период развития 
социума и базового для ГЖД. Этот концепт – вершина иерархической 
организации медийной концептосферы «Стиль жизни» (в понимании 
последнего как «lifestyle» и «глянец»). Приведем дефиниции указанных 
принципов далее:  

Принцип структурного единства дискурсивного пространства, 
общественного языкового сознания и технологии риторического воздействия 
дискурса СМИ, репрезентированного в рамках трех групп универсальных ЛР 
параметров: пафосно-вербально-элокутивных, логосно-тезаурусно-
инвентивных, этосно-мотивационно-диспозитивных. 

Принцип ведущей роли СМИ в формировании актуальной версии 
ценностно-мировоззренческого, содержательно-смыслового и формально-
структурного (атрибутивно-иконического и собственно вербального) 
наполнения основополагающего для состояния и функционирования социума 
концепта «стиль жизни» (lifestyle) в общественном сознании коллективной 
языковой личности реципиента. 

 Принцип мелиоративного риторического выдвижения интерпретаций 
(вариативная интерпретация действительности, или ВИД (по А.Н. Баранову), 
внедряемых в качестве идеального стиля / образа жизни представителя нового 
постиндустриального (информационного) социума как общества потребления.  

Принцип инвентивной дифференциации лексико-семантического поля 
концепта «стиль жизни» («глянец») с выделением базовых инвентивных 
сегментов как его атрибутов как опорных пунктов интерпретации 
действительности, актуальной для коммуникативной эффективности 
рекламного и PR видов дискурса. Так, применительно к женским глянцевым 
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журналам сферами-источниками таких атрибутов в рамках рематического 
компонента ГЖД выступают: мода, красота лица и тела, карьера, 
благосостояние, здоровье, отдых и др.; то же самое актуально для мужских 
журналов, за исключением декоративной косметики, и с учетом их внимания к 
новым гаджетам, миру технологических инноваций [16].  

Принцип диспозитивного выдвижения атрибутивно-иконических 
инвентивных сегментов, наиболее показательных с точки зрения 
положительной коннотативной доминанты для интерпретации медийной 
концептосферы «стиль жизни» (рассматриваемой в аспекте «глянцевый 
lifestyle») как основы архитектоники ГЖД. 

Принцип элокутивного насыщения структуры медийной концептосферы 
«стиль жизни» лексемами с положительными коннотациями на фоне 
нейтральной лексики как «денотативной» в аранжировке тропов и фигур как 
специализированных технологических средств речевого воздействия.  

Принцип институционально-дискурсивной многослойности и 
полифункциональности ГЖД, комплексный характер и неразрывное 
взаимодействие подпластов, или сегментов рекламного и PR типов дискурса 
как «суперстратов» на базе медийного дискурса как «субстрата». Отметим, что 
при рассмотрении данного явления с позиций главного источника финансовых 
вливаний, т.е. рекламодателя, можно рассматривать в качестве субстрата и 
исходной базы ГЖД также рекламный креолизованный дискурс, а если ставить 
во главу угла обеспечение связи с потенциальным потребителем, достижение 
бесперебойного коммуникативного эффекта в рамках лингвориторико-
герменевтического круга, то исходным дискурсивным пластом – субстратом – 
можно считать также и PR дискурс.  

Заключение. Более детализированные принципы, относящиеся к 
различным аспектам организации, функционирования и воздействия ГЖД и, 
шире, медиадискурса в целом, являются предметом отдельного рассмотрения. 
Они получают наиболее адекватные формулировки с позиций категориальной 
призмы ЛР парадигмы – интегративного подхода, синтезирующего собственно 
лингвистическую и риторические ветви теории языка как научной дисциплины, 
имеющей методологический статус в сфере гуманитарного знания в целом.  

В рамках системы информационных, дискурсивных и коммуникационных 
процессов полиэтносоциокультурно-образовательного пространства с 
рассмотренной в данной работе проблематикой пересекается изучение такого 
институционального дискурса, как PR дискурс. Его специальное исследование 
осуществляется в Сочинской ЛР школе А.О. Спиридоновой в русле темы  
«Лингвориторическая специфика функционирования профессиональной 
языковой личности в сфере PR технологий».  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития и 
формирования предпринимательской деятельности в XVII в. 

Ключевые слова: история, купечество, предпринимательство, 
предпринимательская деятельность, мануфактурное производство 

Abstract. In article the possibilities of development and forming of business 
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Развитие предпринимательства в XVII веке было крайне противоречивым 
процессом. С одной стороны, наблюдалось оживление и качественное 
усложнение его форм, активизировался местный товарооборот, что приводило 
к росту крупного капитала и использование его на внутреннем рынке и в сфере 
производства, расширялись контакты предпринимателей с государством. 
Достигла расцвета и сословная структура московского государства. Каждое 
сословие или «чин» наделялось определенными правами и чинами. Например, 
право на торговлю, в том числе и на «отъезжий торг», имели представители 
таких купеческих чинов, как гости, купцы гостиной и суконной сотен. 

  С другой стороны, после Смутного времени общий уровень организации 
и свободы предпринимательской деятельности мало чем отличался от 
предшествовавших периодов, нарастал застой в промышленности и торговле, 
росли бедность и разорение тяглого населения, что вызывало его недовольство. 

Однако с середины XVII века постепенно формируются новые черты 
экономической жизни, что поднимало предпринимательство на иной 
качественный уровень. В 1653 году был введен первый в России Торговый 
устав, отменивший множество мелких пошлин (мыты, поддужное, сотое, 
тридцатое, десятое, мостовое, гостиное и др.) и утвердивший единую рублевую 
пошлину.  

Купеческое торговое сословие выделилось в особую группу городских и 
посадских людей, которая разделилась на гостей, гостиную и суконную сотни и 
слободы (черные сотни). В данной иерархии гости занимали высшее и почетное 
место. Это были богатые оптовые купцы, права которых определялись особыми 
царскими грамотами. К числу ранних грамот относится жалованная грамота 
1620г. на звание гостя торговому человеку новгородцу Ивану Харламову. 
Торговые операции, оборот от которых составлял от 20 тыс. до 100 тыс. руб., 
осуществлялись по всей территории государства с привлечением 
многочисленных приказчиков.  Богатые купцы занимали высшие финансовые 
должности,  выполняли «государевы службы» в Московской большой  и 
Архангельской таможнях, соболиной оценки в Сибирском приказе, на 
Денежном дворе и на уральском  соляном промысле. К этой категории купцов 
относились, например, Строгановы, которым царь Василий Шуйский 
пожаловал особый титул «именитых людей» с правом называться с «вичем», 
т.е. с полным отчеством, что разрешалось самым знатным боярским и 
княжеским родам.  

Члены гостиной и суконной сотни подразделялись на три уровня,  имели 
свое самоуправление: общие дела вели выборные головы и старшины, платили 
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налоги. Гостиная сотня объединяла купцов, торговавших за рубежом, а 
суконная – провинциальное купечество. Низший разряд купцов представляли 
жители слобод (черные сотни) – ремесленники, которые не были 
профессиональными торговцами. Они составляли конкуренцию членам 
гостиной и суконной сотням, поскольку торговали собственной продукцией по 
более низким ценам. 

Хотя организация сотен была крайне запутанной, сотни сыграли 
значительную роль в сплоченности купцов, в расширении их навыков и опыта  
не только в коммерческой сфере, но и в общественной жизни. Например, 
купечество активно выступало против влияния иностранцев на внутреннем 
рынке, которые имели льготные грамоты от царского правительства. Этому 
были посвящены челобитные1627г., 1631г., 1635г., 1637г. с требованиями  
свободы  торгов  согласно уставным статьям, составленных московскими 
купцами.  Так, в 1631 году под влиянием требований своих купцов государство 
отказало посольству Голландии в просьбе о строительстве на Северной Двине 
земледельческого поселения-колонии для вывоза российского хлеба за 
пошлину как с продажного товара. Содержание челобитных русских купцов 
Алексею Михайловичу в 1646г., 1648г. свидетельствовали о том, что они 
интересовались и событиями, которые происходили за пределами страны. 
Протестуя против льгот английских купцов, они напомнили своему 
правительству о казни Карла I Стюарта. По царской грамоте 1 июня 1649г. 
английские коммерсанты были высланы из России.  

Укреплению позиций российских купцов на внутреннем рынке 
способствовал и Новоторговый устав 1667 года как закон о внутренней и 
внешней торговле, составленный А.Ордин-Нащокиным и дьяками 
Г.Дохтуровым и Л.Голосовым. Все статьи устава, посвященные внешней 
торговле, проникнуты духом политики меркантилизма: деятельность 
иностранных купцов на внутреннем рынке была регламентирована местом, 
временем, перечнем товаров, запрещались торговля во внутренних городах 
России, розничная торговля, торг между собой. Устав создавал благоприятные 
условия для деятельности русских торговых людей. Они становились главной 
фигурой на отечественном рынке с определенными льготами. Для облегчения 
торговых отношений с Западной Европой был впервые установлен заграничный 
денежный курс для России. 

Немалое значение в качественном изменении предпринимательства играло 
и развитие казенной и частной промышленности – мануфактуры. В XVII веке 
государством и купцами было создано 65 мануфактур, производивших железо, 
медь, стекло, бумагу, сукно,  кожевенные и др. изделия. Кроме того, если в XVI 
веке первые мануфактуры появлялись только в Москве (Пушечный, Денежный, 
Хамовный дворы, Золотая и Серебряная палаты), то в XVII в. мануфактурное 
производство создавалось в Туле, Кашире, Воронеже, Соликамске и т.д. В  
Старой Руссе,  Поморье,  бассейне Северной Двины, Костромском крае 
расширялось производство каменной соли, что свидетельствовало о первых 
попытках предпринимательства в производственной сфере. 

Происходит разделение оптовой и розничной торговли: крупные торговцы 
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скупали продукцию ремесленников и крестьян и распределяли небольшими 
партиями для реализации в розницу. В результате формирования 
всероссийского рынка уменьшалась неэквивалентность обмена, 
унифицировались цены, устанавливались постоянные экономические связи, 
углублялась специализация отдельных экономических районов. Важную роль в 
развитии торговли, денежного обращения, рынка играли ярмарки как центры 
оптовой и розничной торговли. Ярмарка аккумулировала огромную массу 
разнообразных товаров из разных районов России и распределяла их по 
местным рынкам страны. Эти две тенденции определяли активную роль 
ярмарочной торговли в развитии русской коммерческой деятельности. 
Непосредственными участниками ярмарок являлось купечество, совершая 
крупные торговые операции, скупало товары, продажа которых на внешнем 
рынке не была запрещена государством. 

Рост торговли, формирование всероссийского рынка, появление 
мануфактурного производства продолжало процесс накопления богатства 
(капитала) купечества и предпринимателей, в развитии которого выявлялись 
следующие ступени. На первой ступени купец являлся передатчиком товаров, 
их распределителем. Вторая ступень характеризовалась господством торговли 
над производителем, держа в своих руках весь рынок. Когда товаров 
становилось много, торговля уже не являлась прибыльным, и торговый капитал 
начинал перемещаться в промышленность, которая и диктовала рынку свою 
волю. Этот переход от 2-ой ступени к 3-ей и являлся первоначальным 
накоплением капитала. 

О качественно новых чертах предпринимательства свидетельствовали и 
иные сферы активности, связанные с возникшим меценатством. Например, в 
XVII веке под влиянием религиозных чувств многие купцы, промышленники, 
торговцы,  ремесленники вкладывали средства в строительство и украшение 
соборов и храмов, поддерживали творчество знаменитых мастеров того 
периода.  Семейство  Никитниковых возвела церковь Троицы,  Филатьевы - 
церковь Николы Большой Крест.  Поддержка  Строгановыми творчества 
многих искусных иконописцев и зодчих  привело к созданию художественной 
школы в искусстве и стиля в архитектуре,  называемыми  «строгановскими». 

Таким образом, в XVII веке были предприняты попытки создания 
предпринимательства в сфере производства, установления контактов крупного 
капитала с ремеслом, мелкими неземледельческими промыслами, дававшие 
устойчивый и надежный сбыт производимой продукции, и следовательно,  
формировавшие и определенную прибыль. Однако в России при существовании 
крепостнической системы  накопление капитала шло крайне медленно и 
занимало более длительный  промежуток  времени, что сдерживало  темпы  
развития деловой активности населения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подиумные украшения, 
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Вступление 
Современные ювелирные дома, салоны, мастерские не перестают удивлять 

широким спектром всевозможных украшений разных форм и конфигураций, 
богатством материалов и цветов, необычностью решений и стильным 
дизайном. Все это разнообразие помогает девушкам и женщинам выбирать 
ювелирные аксессуары из их множества, экспериментировать со своим 
образом, тем самым формируя собственный стиль. Мы решили подробнее 
рассмотреть такое необычное украшение, которое сочетает в себе элементы 
одежды и ювелирного искусства - ожерелье-воротник. 

Основной текст 
Чтобы охарактеризовать современное направление моды подиумного 

искусства в ювелирном контексте, мы изучили разные формы воротников. 
Сами слова - ожерелье и воротник - взаимосвязаны, близки по духу и по 
предназначению. Термин «ожерелье» происходит от существительного 
«жерло», что значит «горло». В Древней Руси так называли ошейники, 
воротники кольчуг, украшения, носимые на шее. 

Важно сделать акцент на украшении Древней Руси - оплечье, бармы (рис. 
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1.) - широком нарядном воротнике, расшитом жемчугом, камнями, полосками 
дорогих тканей, атласа, бархата, парчи с изображениями религиозного 
характера. Такое украшение позволить себе могли далеко не все не только из-за 
роскоши отделки, но и потому что оно было статусным - надевалось только 
поверх парадного наряда, обычно княжеского или царского. 

 
Рис. 1 «Бармы Михаила Федоровича» 

 
Но история ожерлья-воротника уходит дальше в века: первые его виды 

существовали еще в Древнем Египте. Крупное украшение, состоящее из 
нескольких рядов бусин или пластин, настолько массивное, что закрывало 
своим объемом грудь и плечи, называлось ускх (рис. 2). 

 
Рис. 2 «Ускх Тутанхамона» 

 
Нами были рассмотрены виды воротников, которые прилегают к телу и 

повторяют его форму, но есть и другие - жесткие - которые благодаря своей 
конструкции поднимаются над плечевым поясом. Их ярким примером может 
служить испанская мода эпохи Возрождения с ее придворным костюмом, где 
неотъемлемой деталью туалета аристократии являлся большой стоячий 
воротник из легких накрахмаленных тканей, закрепленный на специальном 
каркасе. Эта мода вышла за границы Испании и появилась в других странах, 
Англии, Франции, Италии, приобретая в них свои отличительные черты. 

Наиболее известная модель - воротник «Стюарт», появившийся в 16 веке и 
названный так в честь шотландской королевы Марии Стюарт (рис. 3). Его 
размер мог варьироваться разными диаметрами: от небольших, едва выходящих 
за границу подбородка, до массивных, выступающих за линию плеч. 

 
Рис. 3 «Портрет Марии Стюарт, 1561 г.» 

 
Другой известный вариант воротника - воротник Медичи (рис. 4) - 

появился в 17 веке. В целом он представлял собой высокий стоячий 
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веерообразный воротник на проволочном каркасе, окаймляющий вырез 
женского платья. Для его изготовления обычно использовали прозрачные, 
изящные ткани, кружево, тюль или гипюр зачастую белого цвета, а его 
праздничные, торжественные вариации украшали золотыми нитями или 
жемчугом. 

 
Рис. 4 «Портрет Марии Медичи, Санти ди Тито» 

 
Мы выделили моменты в истории моды, когда воротник являлся 

неотъемлемой частью костюма, отличался массивностью и богатством отделки, 
определял статус владельца, его связь с определенными кругами общества и 
привлекал к себе внимание. Сегодня не встретишь таких поражающих своей 
пышностью деталей в повседневной одежде, но, тем не менее, данный 
аксессуар преобразовался в другие виды украшений, например, упомянутый 
ускх трансформировался в современное колье-пластрон, а кружевные 
воротники Медичи сегодня можно увидеть в деталях театрального и 
подиумного костюма, в свадебных и вечерних платьях.  

Кроме того, данная разновидность воротника явилась нишей для развития 
мысли мастеров ювелирного дела в своих творческих работах: исчезло 
традиционное кружево, а металлический каркас, который всячески скрывали, 
вышел на первое место, преобразовался, вылился в новые, невероятные, 
непривычные для глаза формы. В основном, это подиумное украшение, в 
котором в полной мере раскрыты образное решение, стилистика, талант, 
мировоззрение автора и его мастерство. Далее представляется необходимым 
привести примеры современных ювелиров, работающих над украшениями в 
этой форме.  

Начнем с украшения, близкого к традиционному - работы зарубежного 
автора - Шарона Хелганса (рис. 5). Он создал серию воротников, которые 
повторяют витиеватый ажур кружева, при этом выглядят достаточно легко и 
воздушно, хотя выполнены из стерлингового серебра. 

 
Рис. 5 «Ожерелье-воротник, Шарон Хелганс» 

 
Следующее ювелирное украшение, на которое бы хотелось обратить 

внимание - цветочное ожерелье-воротник «Splendid Night» (рис. 6), которое 
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впервые было представлено на выставке жемчуга в городе Цзинань, Китай. Оно 
представляет собой золотые побеги с капельками росы, нанизанными на 
паутинку. Изящное украшение подойдет не только для подиумных показов, но 
и в качестве аксессуара для торжественного случая. 

 
Рис. 6 «Splendid Night» 

 
Старейший ювелирный дом в Европе, «Mellerio dits Meller» на свое 

четырехсотлетие представил невероятное ожерелье-воротник «The Medici 
Collarette» (рис. 7), названное в честь королевы Франции, Марии Медичи, 
именитой заказчицы этого дома. Это украшение стало венцом ювелирной 
французской коллекции. Материалами для его изготовления послужили: белое 
золото, 3 жемчужины,15 рубинов и 5085 бриллиантов. 

 
Рис. 7 «The Medici Collarette» 

 
Футуристические варианты ожерелья-воротника все меньше напоминают 

воротник классический. Такова коллекция дизайнера из Китая, Ханвен Шена, 
сделанная из черного никеля (рис. 8, 9). Нарушенная симметрия, плавные, не 
свойственные привычным украшениям формы, сочетающиеся с жесткими 
ребрами и остроконечностью, игра света на отполированном металле - все это 
вместе создает ощущение чего-то космического, загадочного. В коллекции 
отсутствуют дополнительные средства украшения: инкрустация, чеканка, 
гравировка - только текучесть и цвет металла, и главное - нетипичная форма не 
кажется чем-то инородным на модели и выглядит органично, хотя и создает 
ощущение чего-то опасного. 

             
Рис. 8 «Воротники из никеля, Ханвен Шен» 
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Тему космоса прослеживается также в творчестве ювелира из Праги, 
Катарины Райх. Например, ее работа в стиле минимализма, которая называется 
«IO» (рис. 9). Как пишет автор, круг - солярный знак, существенный элемент в 
украшении, обладающий мистическим символизмом, он воплощает в себе 
конечное совершенство, вечность. Изделие в своей упрощенной 
геометричности практически не напоминает воротник, но все-таки является его 
разновидностью.  

 
Рис. 9 «IO, Катарина Райх» 

 
Заключение и выводы 
Рассмотрев моменты из истории и разновидности ожерелий-воротников 

нашего времени, мы можем сказать: ювелиры, художники, мастера не 
ограничивают себя традиционными формами и взглядами на женские 
украшения. В своих работах они черпают вдохновение не только из прошлого, 
но и смотрят в будущее, тем самым расширяют творческий диапазон образов, 
материалов и возможностей ювелирного искусства. 
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Abstract 
The article deals with jewelry, combining elements of clothing and jewelry, in the constructive 

basis of which lies a necklace-collar. Currently, jewelry houses and salons are trying to find an 
unusual approach when creating jewelry. 

It is important to emphasize the different forms of collars that were encountered in the world 
history of the costume: the shoulder strap, the collar "Stewart" and the "Medici", and give examples 
of the products of contemporary jewelers working in this field. These are Sharon Helgans, Hanwen 
Shen, Katerina Reich, the jewelry house Mellerio dits Meller. 

Jewelers do not limit themselves to traditional forms and views on ornaments, draw 
inspiration not only from the past, but also look to the future, thereby widening the range of 
possibilities of jewelry art. 

Key words: podium decoration, necklace-collar, jewelry art, podium art. 
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Аннотация: в статье рассматривается творчество современных 

ювелиров, определяется актуальность использования морского стиля в 
современных ювелирных украшениях, делается акцент на наиболее часто 
использующиеся фигуры подводного мира,  

Ключевые слова: ювелир, морские обитатели, ювелирные украшения, 
изделия, драгоценные камни, символы, морской стиль, материалы. 

Вступление 
В ювелирном искусстве нередко встречаются украшения в морском стиле, 

ведь море всегда будило в душе человека интерес и поражало воображение: 
легенды, мифы о прекрасных русалках, сиренах, легендарной Атлантиде, об 
удивительных морских обитателях. Ювелирные изделия с использованием 
орнаментального ряда мотивов подводного дна, животных, растений манят нас 
великолепием и гармоничным сочетанием материала: металлов, различной 
формы камней, жемчуга, коралла, эмали и яркостью, смелостью этих 
комбинаций. 

Ювелирные украшения на морскую тематику манят нас великолепием 
соцвeтий из бриллиантов, сапфиров, топазов, аквамаринов, цитринов, 
аметистов. Необычные формы оправ, плавные линии ювелирных изделий 
окутывают загадочностью и манят роскошью драгоценных камней. 

Основной текст 
В ювелирном искусстве присутствует много образов морских обитателей. 
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Среди самых востребованных фигур подводного мира в ювелирном искусстве 
можно считать: 

•золотая рыбка - символ успеха и исполнения желаний, даже 
самых невероятных и неожиданных (рис. 1). Она стала надёжным 
талисманом для тех, кто желает занять место лидера в обществе. 

                  
Рис. 1 «Золотая рыбка», стилизация образа, «брошь Организации 

ЮвелирТрейд, ООО» 
 

•морские звезды - символы чистой и неугасимой любви, а 
также символ лидерства (рис. 2).  

                         
Рис. 2 «Морская звезда», стилизация образа, «кулон компании Zutera» 

 
•дельфин означает щедрость, нежность и свободу (рис. 3).  

                       
Рис. 3 «Дельфин», стилизация образа, «подвеска компании Tesoro» 

 
•русалка - женское очарование и сексуальность (рис. 4).  

                            
Рис. 4 «русалка», стилизация образа, «брошь» Рене Лалик 

 
•якорь - надежность, верность и преданность (рис. 5).  

       
Рис. 5 «Якорь», схема якоря, «подвеска фирмы Sokolov» 
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•морская ракушка - символ женственности, плодородия и 
храма души человека (рис. 6). 

                   
Рис. 6 «Ракушка», стилизация образа, «кулон фирмы Goldach» 

•Морской конек - символизирует жизнестойкость. Они обычно 
живут моногамными парами, влюбляясь друг в друга на всю жизнь 
(рис. 7), флиртуют, кружатся в танцах, целуются и играют. 

                      
Рис. 7 «Морской конек», стилизация образа, «брошь фирмы Фаберже» 
Необыкновенные творения морской стихии сумели покорить не только 

отважных путешественников, живописцев, художников, поэтов, писателей и 
музыкантов, но и известных мировому искусству ювелиров. Одним из них стал 
Жан Шлюмбeрже. Его профессиональная карьера началась со знакомством с 
Эльзoй Скиапарeлли (парижский модельер и дизайнер). Заметив таланты 
молодого дизайнера, она пригласила Жана для создания своей 
сюрреалистической бижутерии. 

Мотивы природы в руках Шлюмбeрже превратились в предметы 
ювелирного искусства чарующей красоты. Особенно вдохновляла его тема 
моря – образы и мотивы морских звёзд, ежей, рыб, ракушек. 

Изящные морские обитатели - рыбы, раковины, осьминоги вызывают 
живой отклик у всех ценителей прекрасного. В фирме Tiffany&Co есть 
определенная ниша, заполненная ювелирными изделиями, в которых образное 
решение определяет морской стиль: сверкнувшая своей чешуёй из драгоценных 
металлов и камней, брошь - «морская звезда», подвеска - «морской конёк», 
всевозможные раковины, переливающиеся драгоценными камнями, и многие 
другие драгоценности фантастического мира морских глубин (рис. 8).  

               
Рис. 8 «коллекция Blue Book от Tiffany & Co» 

Необходимо рассмотреть также творчество Рене Лалика (французский 
ювелир), поскольку в его работах присутствуют также мотивы подводного 
мира. В ювелирном деле он покорил клиентов и ценителей искусства своими 
работами в морском стиле. Украшения, созданные молодым мастером для 
великой Сары Бернар (французская актриса), сделали его знаменитым (рис. 9). 

Новаторским для того времени явилось использование Лаликом, казалось 
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бы, второстепенных для ювелирного дела материалов: рога, перламутра, стекла, 
слоновой кости, которые он искусно соединял с эмалью, жемчугом, 
драгоценными и поделочными камнями. Лалик виртуозно владел 
разнообразными приемами художественной обработки металлов, и в частности 
техниками эмали (рис. 10). Не случайно современники называли его 
«ювелиром-поэтом» и «парижским Челлини». 

              
Рис. 9 «Брошь Рене Лалик «Женщина-стрекоза» для Сары Бернар» 

 

           
Рис. 10 «Украшения. Рене Лалик» 

Сравнительно молодая испанская ювелирная компания «Mаgerit Jоyаs», 
основанная в 1994 году, заняла достойное место среди известных брендов, 
создающих ювелирные украшения в морском стиле. В её творениях Atlantis 
воплотилась идея удивительной страны Атлантиды, существовавшей ранее и 
поглощённой морским подводным миром.  

Океан всегда был полон тайн, как и сердце женщины. Уже давно он 
ассоциируется с красивыми, но опасными русалками, с «роковой женщиной». 
Каждое изделие «Atlantis» отображает тонкое, но мощное подобие русалки, 
осуществляющей силу непреодолимого притяжения и, одновременно, 
передавая чистоту и спокойствие водных ландшафтов. 

Кольцо Sirena Ola коллекции Atlantis, в котором главным образом является 
прекрасная сирена. Переливающаяся золотой чешуёй и, отражаясь в 
бриллиантах, она украшает оправу кольца, а зеленоватый кварц передаёт 
красоту морских глубин (рис. 11). 

 
Рис. 11 «Кольцо Sirena Ola» 

Уникальные изделия «Magerit Joyas» представляют собой целую 
коллекцию образов подводного мира, где сверкают сапфиры, аквамарины, 
топазы, перламутр, бриллианты. Они передают подводный мир в мельчайших 
деталях, от них веет морской стихией и энергией необыкновенной силы. 

Ювелирный бренд «Mathon Paris» предлагает уникальные ювелирные 
украшения с неповторимым характером и художественным вкусом, 
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вдохновением для создания которых явились поэтические образы морских 
чудес и мифологических героев (рис. 12). 

                  
Рис. 12 «Золотые рыбки фирмы «Mathon Paris» 

Заключение и выводы 
Морской образ в ювелирном искусстве всегда привлекал и привлекает по 

сей день внимание зрителей, заказчиков, художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства. Море всегда будило в душе человека интерес к себе и 
поражало воображение: легенды, мифы о прекрасных русалках, об 
удивительных морских обитателях, а океан всегда был полон тайн, как и сердце 
женщины. 

Художники-мастера современного ювелирного искусства все чаще 
обращаются к морской теме вне зависимости от стилей и территориальных 
рамок. Украшения с использованием мотивов подводного мира очень 
актуальны в настоящее время, пользуются большим спросом и занимают 
важную нишу в ювелирном искусстве. 
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Abstract 

The article considers jewelry with the use of an ornamental series of motifs of the underwater 
bottom, animals, plants that amaze with magnificence and harmonious combination of material and 
bold combinatorics. The material provided reveals the semantic meanings of the images of the 
underwater world that are most often used in the art of jewelry. 

The urgency of using the sea style in modern jewelry is undoubtedly urgent. This is confirmed 
by the creativity of modern jewelers, in the art of which this figurative series can be traced. This is 
Jean Schlumberger, Renee Lalique, jewelry companies and firms Tiffany & Co, Magerit Joyas, 
Mathon Paris. 

Artists-masters of modern jewelry art are increasingly turning to the marine theme, 
regardless of styles and territorial boundaries. Ornaments with motives of the underwater world 
are very actual now, are in great demand and occupy an important niche in jewelry art. 

Key words: jeweler, marine inhabitants, jewelry, products, precious stones, symbols, marine 
style, materials. 
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Анотація. У статті розглянута актуальна проблема всієї будівельної 
галузі - проблема енергозбереження та деякі шляхи її вирішення. Представлено 
аналіз енергоефективності на основі порівняння основних характеристик 
силікатної цегли і стінового композита тепловологісного твердіння на основі 
комплексно-активованої поризованої силікатної суміші, а також наведено 
порівняльний аналіз ефективності стін з цих матеріалів. Наведено 
застосування силікатних композитів на основі комплексно-активованої суміші 
в будівництві. 

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, стінові вироби, 
комплексна активація, силікатні вироби, луговмісні добавки. 

Abstract. The article considers the actual problem of the whole construction 
industry - the problem of energy efficiency, discusses some of the ways to solve it. The 
article presents analysis of efficiency based on the comparison of the main 
characteristics of silica brick and wall composite of the heat-to-humidity hardening 
on the basis of complex-activated porous silicate compound, and also provides a 
comparative analysis of the effectiveness of the walls of these materials. The article 
presents the field of application of silicate composites on the basis of a complex of the 
activated mixture in the construction. 

Key words: energy saving, energy efficiency, wall products, integrated 
activation, silicate products, alkali additives. 

Вступ. З кожним роком проблема енергозбереження стає все 
актуальнішою. Одним з найбільш активних споживачів енергії є будівельний 
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комплекс. Світовий досвід показує, що можливостей для розвитку 
енергозберігаючих технологій в будівництві існує безліч, причому як на етапі 
виробництва будівельних матеріалів і виробів, так і на етапі експлуатації. 
Основним фактором, що визначає економічну ефективність на стадії 
виробництва, є відмова від автоклавування (і перехід до тепловологісної 
обробки), а на стадії експлуатації - це цілу низку економічних вигод: 
використання поризованих силікатних блоків вигідно відрізняється 
собівартістю 1 м3 стіни, зменшенням навантаження на фундамент, збільшенням 
корисної площі будинку за рахунок зменшення товщини стіни, високою 
продуктивністю процесу монтажу, економією розчину, зниженням витрат на 
будівельно-монтажні роботи. 

Основний текст. Авторами розроблено енергозберігаючі силікатні 
композити на основі комплексно-активованої суміші [1]. Відмінною 
особливістю таких композитів є тепловологісне твердіння при температурі 
Т=85ºС, комплексна активація і поризація лужними і луговмісними добавками в 
умовах комплексної активації. Для регулювання ступеня поризації суміші 
використовувалися добавки: гідроксид натрію NaOH, рідке скло Na2O·nSiO2 
·mH2O і природний двуводний гіпс СаЅО4·2H2O в оптимальних 
співвідношеннях [2].  

Введення лужної та луговмісної добавок сприяє збільшенню об'єму суміші 
в 1,2-1,4 рази. Структура поризованої силікатної комплексно-активованої 
суміші характеризується наступними параметрами: щільність композитів 
знижується до 1300-1400кг/м3, що на 28-30% менше щільності силікатної 
цегли; коефіцієнт теплопровідності - 0,24-0,46 Вт/м*К, що в 2 і більше разів 
менше коефіцієнту теплопроводності силікатної цегли. І в результаті - товщина 
стіни з такого матеріалу може бути зменшена в 2 і більше разів [3].  

Для визначення ефективності застосування в котеджному і 
малоповерховому будівництві стін з поризованих пустотілих блоків в 
порівнянні зі стінами з силікатної цегли був проведений розрахунок вартості 
вихідних матеріалів і кладочних робіт на 1 м3 стіни котеджу, розташованого в II 
кліматичній зоні України, який наведено у таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1 
Основні характеристики стінових виробів 

 Силікатна цегла Силікатні 
поризовані блоки 

Щільність, кг/м3 1700-1800 1200-1400 
Міцність, МПа 15 10, 15 
Теплопровідність, Вт/м*К 0,85-1,15 0,24-0,46 
Морозостійкість, цикл 35 30-50 
Водопоглинання, % 13 12 
Толщина стіни, м 1,2 0,48 
Вартість, гр/1м3 980 606 
Швидкість зведення,  год/м2 3,04 0,98 
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Таблиця 2 
 Ефективність стін з силікатної цегли та поризованих силікатних блоків 
Розрахункові товщини стін, м 
(з урахуванням терм. опору 
для будівництва у 2-й 
кліматичній зоні) 

Стіна з силикатної 
цегли 

Стіна з поризованих 
силікатних блоків 

1,2 0,48 

Розрахункова 
вартість 
вихідних 
матеріалів і 
робіт кладок,  
гр/м3 

Вихідні 
матеріали 680 520 

Монтажний 
розчин 130 80 

Робота 400 135 
РАЗОМ: 
вартість 1м3 
стіни, гр 

 
1210 

 
735 

 
Отримані цифри говорять про ефективність застосування в 

малоповерховому і котеджному будівництві поризованих блоків на основі 
комплексно-активованої силікатної суміші. Такі силікатні блоки доцільно 
використовувати в малоповерховому і котеджному будівництві, для надбудови 
додаткових поверхів і мансард, будинків сільськогосподарського і 
автотранспортного призначення, туристичних та торгівельних споруд. А також 
такий матеріал може бути рекомендований для елементів декору садово-
паркової архітектури та дизайну приміщень. 

Виводи. В статті наведено особливості отримання комплексно-
активованої силікатної суміші для виробництва енергоємних силікатних 
композитів тепловологісного твердіння з поліпшеними фізико-механічними і 
будівельно-експлуатаційними властивостями та наведено приклади 
застосування таких композитів в будівництві.  

Енергоефективність оцінена наступними показниками: щільність 
поризованих блоків на основі комплексно-активованої силікатної суміші нижче 
на 28-30% щільності силікатної цегли; теплопровідність нижче - більш ніж в 2 
рази при тій самій міцності (В10; В12,5) і морозостійкості. 
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