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KAPITEL 1 / CHAPTER 1
INTERACTIVE TECHNOLOGIES UNDER CONDITIONS OF DISTANCE
LEARNING

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-010

Введение
Стремительный научно-технический прогресс, непрерывное развитие
общественных отношений, технологизация всех сфер жизни привели к
безусловной необходимости перехода от традиционных методов обучения к
применению инновационных методик и технологий в сфере образования.
В центре учебного процесса стоит личность и ее развитие, поэтому
образовательная программа в наше время сосредоточена на индивидуализации
и дифференциации.
Достичь наиболее эффективной организации обучения возможно при
применении таких методов обучения, которые предусматривают запуск
процесса активизациии, получения опыта, а не прослушивания информации,
которая далека от жизни. Достижение этих результатов возможно при
применении активных (интерактивных) методик.
Цель современных высших учебных заведений не только предоставить
учащемуся доступ в рамках образовательной программы, но и обеспечить
подготовку высококвалифицированных специалистов, которые смогут овладеть
новейшими технологиями и интегрировать теоретические знания и
практические умения в соответствующих профессиях и сферах деятельности.
Во многих исследованиях освещаются вопросы об экономической
эффективности образования, однако достижения в этой сфере не совсем могут
дать точный ответ и полную характеристику функциональности образования
как фактора постоянного развития общества. Это вызвано тем, что
большинство подходов в отечественной науке не учитывают все составляющие
понятия образования.
При разработке и внедрении образовательных реформ следует обратить
внимание на использование технологии интерактивного обучения. Поэтому,
данное исследование направлено на выделение и изучение интерактивных
методов обучения как одной из необходимых инноваций в современной
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системе образования.

1.1. Понятие технологии интерактивного обучения
Осмысление будущего образования описано еще в 1997 году в Отчете
ЮНЕСКО Международной комиссией по образованию для XXI века.
Председатель этой комиссии считает, что человеческое воображение должно
опережать различные технологические достижения, очерчивать путь
продвижения к «обществу образования». В наше время, человечеству
необходимо изменить не только вектор цивилизационного развития, но и
собственно образовательную парадигму [1, с. 1].
Многие ученые утверждают, что именно школы и университеты
формируют конфигурацию сознания будущих поколений [2, c. 55].
Развитие мировой экономики на современном этапе в условиях
глобализации характеризуется активизацией процесса интеллектуализации и
формированием «knowledge based society» – общества, основанного на знаниях
и высоких технологиях, которое отличается высоким инновационным и
интеллектуальным уровнем [3, с. 62].
За счет повышения производительности труда, привлечения нововведений
и применения знаний на практике создаются новые ценности.
Инновационное образование предполагает процесс создания новых знаний
в
результате
активного
взаимодействия
образования,
науки
и
производства [4, с. 159].
В процессе исследования обнаружено, что среди ученых нет одной
позиции относительно понятия интерактивное обучение. Исследователи дают
определение по-разному: интерактивные методы, технологии, методики и тому
подобное.
Более целесообразной единицей выступает обобщенное понятие –
интерактивные технологии, которое иерархически выше, включает в себя
методы и методологии, средства и т.д., ориентируется на четко определенную
цель обучения, его результат с помощью соответствующих интерактивных
методов и приемов. Этой же позиции придерживается ряд ученых, среди
которых можно выделить: А.И. Пометун, Ю.А. Петрусевич, Л.В. Пироженко,
М.А. Раковская.
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Тexнoлoгия обучения включaет совокупность фopм, мeтoдов, пpиемов,
методик,
которые
гарантируют
достижение
запланированого
результата [5, с. 40].
Итак, в этом контексте формы, методы, методики и средства, приемы
выступают теми составляющими обучения, из которых формируется
технология обучения, целей, которые ставятся перед образовательной
программой учебного процесса. Основная роль в таком процессе принадлежит
преподавателю, выполняющему ведущую функцию между базой знаний и ее
потребителями (соискателями, будущими специалистами), то есть именно он
определяет как спроектировать технологию обучения, выбрать содержание,
формы, методы обучения, в каком объеме, в которой последовательности и в
какое время изложить учебную программу, чтобы достичь наилучшего
результата и поставленной цели.
Интерактивность можно трактовать как открытость к общению. В наши
дни в эру технологизации это понятие становится особенно актуальным,
интерактивными сегодня называют методы и средства, обеспечивающие
диалоговое взаимодействие компьютера с человеком.
Технология интерактивного обучения – это такая организация учебного
процесса, при которой невозможно неучастие в процессе познания: или каждый
ученик имеет конкретную задачу, за выполнение которой он публично должен
отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения
поставленной перед группой задачи [6, с. 11].
Учебная пирамида, изображенная на рис.1 показывает, что такие методы и
способы обучения, как лекции является наименее эффективным способом,
поскольку в этом случае соискатели выступают собственно слушателями.
Пассивное созерцание (чтение) также не очень недейственное средство
получения качественных знаний [6, С. 20-22]. Поэтому в случае, когда
непосредственно не участвуют в обсуждении, разработке материала – не
получают опыт и практические навыки. В свою очередь активные способы и
методы, которые заключаются в дискуссиях, исследовании, применении на
практике, обсуждении и передачи полученных знаний другим в активной
форме означают более качественное усвоение образовательного материала и
получения новых знаний, навыков и умений.
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Рисунок 1 – Учебная пирамида
Исследование, проведенное в одном из американских колледжей, где
преобладает лекционная форма обучения, показало, что студенты
невнимательны примерно 40 процентов времени. Более того, когда за первые
десять минут студенты еще могут запомнить 70 процентов информации, то за
последние десять минут урока они воспринимают всего 20 процентов
материала [7, с. 7].

1.2. Виды технологий интерактивного обучения, отличие от
традиционных форм обучения
Сама сущность дефиниции интерактивного обучения предполагает диалог
на одном уровне, то есть отрицание существования доминирующей стороны,
доминирование одной мысли над другой.
Все интерактивные технологии делятся на четыре группы: фронтальные
технологии, технологии коллективно-группового обучения, ситуационного
обучения и обучения в дискуссии [8].
К фронтальным принадлежат предусматривающие одновременную
совместную работу всей группы. Это – обсуждение проблемы в общем кругу:
«Микрофон», незаконченные предложения, «Мозговой штурм», «Обучая учусь», «Дерево решений» [8].
Технологии
коллективно-группового
обучения
предусматривают
совместную работу всей группы, или отдельных групп.
К групповому обучению можно отнести работу в парах, ротационные
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тройки, «Два - четыре - все вместе», работу в малых группах, «Аквариум» [9].
Действия группы или совместных групп в объединении совместными
задачами и целью, нацеленные на единый результат. Таким образом,
преподаватель руководит работой каждого участника группы опосредованно,
определяет задачи по которым направляется работа всей группы. В данном
случае реализуется естественное стремление каждого человека к общению,
взаимодействию с социумом, результаты достигаются путем усвоения знаний,
умений в процессе поиска истины, решения задачи. Такие результаты в
основном являются лучшими ожидаемых предварительно.
Технологии
ситуативного
обучения
предусматривают
создание
интересных нетрадиционных ситуаций и постановки четких задач, выполняя
которые студенты обязательно подключают воображение, фантазию,
креативное мышление. К технологиям ситуационного моделирования относятся
интерактивные технологии, как: имитация, симуляция, ролевая игра или
драматизация. Участники имитации реагируют на конкретную ситуацию в
рамках заданной программы, четко выполняя инструкцию [10].
В отличии от предыдущих видов интерактивных технологий, в случае
ситуативного обучения задачи выполняются не только в группах коллективно,
но и индивидуально. Также результат выполнения может быть у каждого
разный. Обязательным условием и логическим завершение данного вида
обучения выступает обсуждение, ведь именно в этом случае больше развивают
такие качества личности как внимание, критическое мышление, использование
приобретенных знаний и умений на практике.
Обучение в дискуссии это важное средство познавательной деятельности в
процессе обучения, так как дискуссия – широкое публичное обсуждение
спорного вопроса. К таким методам относятся: «Метод ПРЕСС», «Выбери
позицию», «Изменения позицию», «Ток-шоу», «Дебаты», «Дискуссия круглого
стола», иногда «Мозговой штурм». Дискуссионный метод обучения позволяет
среди различных вариантов решений одного и того же вопроса выбрать
оптимальный [9].
Для будущих специалистов этот вид обучения очень важный, так как
именно в дискуссии рождаются наиболее оптимальные, ближайшие к истине
идеи, обдуманные и верные, поскольку возникают в результате анализа
различных вариантов исполнения задач, охватывающих большое количество
мыслей и результатов.
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Эта интерактивная технология обучения способствует развитию
критического мышления, определению и отстаиванию собственного мнения,
умению правильно проанализировать соответствующие техники, процессы,
явления, природу некоторых явлений среди всех вариантов взвесить различные
позиции и выбрать наиболее оптимальный.
В образовательном процессе следует выделить разновидности
интерактивного обучения по видам деятельности, которые сильно отличают от
традиционных форм обучения:
• критическое мышление;
• творческое мышление;
• информационный поиск;
• обмен информацией;
• совместное решение проблемы;
• решение задачи в форме игры;
• дискуссия;
• обсуждение результатов.
В отличии от традиционных форм обучения (где существует подчинения и
разграничение понятий преподаватель и соискатель), интерактивное обучение
меняет привычные формы на диалоговые.
В процессе интерактивного обучения педагог исполняет функции
помощника, консультанта, фасилитатора. Таким образом, интерактивные
технологии обучения имеют следующие признаки: инновационность,
открытость, активная форма, нетрадиционность, выступают разновидностью
познавательной деятельности и достаточно результативны в сравнении с
традиционными методами обучения, предполагают равенство и взаимодействие
педагога и соискателей на одном уровне.

1.3. Социально-психологические, технологические и педагогические
аспекты интерактивного обучения
Интерактивное обучение в наше время одно из современных
инновационных направлений обучения, у котрого есть социальноэкономический аспект. В современных условиях образовательный процесс
должен соответствовать общественным потребностям, психологическим
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особенностям и педагогическим закономерностям обучения взрослого
индивида.
В aктивнoм пpoцecсе обучения субъект образовательной деятельности
учавствует в диалоге с преподавателем, активно исполняет творческие,
поисковые работы.
Как
показывают
исследования,
большинство
ученых-практиков
центральную фигуру интерактивных технологий обучения видят в человеке и
его потребностях, мотивах, поставленных целях.
Другие же концентрируются на окружающей среде, природе, как факторах,
стимулирующих участников учебного процесса.
Источники активности связывают с личностью преподавателя и методами,
способами его работы, формами взаимодействий со студентами. Пpи этом
существенно меняется роль и место педагога в образовательном процессе: от
транслятора знаний он становится проэктировщиком индивидуальной
траектории интелектуального и личностного развития тех, кого обучает [11].
Интерактивность при внедрении дистанционного обучения должна
включать два аспекта – технический и педагогический.
Технический предусматривает средства, методы, обеспечивающие
взаимодействие между учащимся и преподавателем, непосредственно между
теми, кто учится (и образованными группами соискателей), и учащимися и
учебными ресурсами, базой знаний.
Педагогический аспект заключается в совокупности методов и способов, с
помощью которых осуществляется оценка знаний, организация и выбор форм
взаимодействия между соискателями, выбор роли, которую выполняет
преподаватель в познавательном процессе с использованием методов
интерактивного обучения, влияние на формирование и организацию курса
дистанционного обучения и тому подобное.
Способность к овладению новыми технологиями в профессиональной
сфере, повышение уровня самостоятельности и принятия решений,
мобильность полученной образования, адаптация к новым требованиям рынка
труда в условиях автоматизации производственных процессов; овладения и
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности – все эти требования сегодня относятся к
преподавателю для обеспечения эффективного учебного процесса и подготовки
высококачественных специалистов.
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1.4. Использоввание интерактивных технологий в условиях пандемии
и дистанционного обучения
В условиях пандемии, введения карантинного режима и дистанционного
обучения более необходимым становится обучение с использованием
инновационных методов, компьютерных и в том числе интерактивных
технологий. Однако при условии постоянного и исключительного
использования интерактивных методов обучения существует угроза потери
сущности самого учебного процесса и преобразования его в игру, соревнования
и полное отсутствие результатов.
Для эффективного использования интерактивных технологий следует:
• постепенно использовать эти технологии (тщательно готовя упражнения);
• не злоупотреблять, безмерно используя только эти технологии;
• не превращать уроки в «игры ради игр»;
• давать учащимся опережающие задания для самостоятельной подготовки;
• тщательно планировать и обдумывать занятия, мотивировать учащихся к
изучению темы, путем подбора проблем, интересных случаев;
• во время выполнения упражнений давать ученикам время на
обдумывание задачи с целью серьезного выполнения;
• на одном занятии использовать одну, в отдельных случаях две
интерактивных технологии;
• после выполнения упражнений обязательно проводить основательное
обсуждение с итогами [12].
Таким образом, достаточно важно как именно преподаватель контактирует
со студентами. В частности, очень часто наблюдаем низкий уровень владения
инфомационными и компьютерными технологиями среди педагогов, которые
вместо того, чтобы выходить на контакт со студентами в режиме онлайн
конференции и т.д., просто давали задания в письменном виде, без проверки и
обсуждения самых больших проблем, трудностей, которые интересовали
будущих специалистов.
В условиях пандемии существует риск возврата дистанционного обучения
в высших учебных заведениях. Поэтому разработка системы «смешанного
обучения» сочетание заочной и очной форм и использования инновационных
методов обучения требует психологической готовности педагога и студентов
внедрять такие формы и методы в собственный учебный процесс, учитывая
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самостоятельное усвоение материала [13; с. 116].
Задача преподавателя во время дистанционного обучения – подготовить
для студентов информацию в соответствии с учебным планом, обобщить
информацию подготовленную студентами, дополнить вопросы, требующие
уточнения, проанализировать допущенные ошибки, провести дискуссию в
режиме онлайн, разработать систему проверки знаний в дистанционном
режиме. А задачей нашего государства является создание всех условий для
материального обеспечения заведений, студентов, педагогов, заимствования
опыта европейских стран, постоянное совершенствование учебной
образовательной программы в разрезе внедрения дистанционного обучения и
профессиональной подготовки штата опытных педагогов [14, С. 290-291].
В условиях пандемии коронавируса и необходимости создания курса
дистанционного обучения, интерактивность выступает одним из важных
условий. Она может быть организована педагогом как взаимодействие между
учащимися и учебными ресурсами или между учащимися между собой.
Таким образом, разработка интерактивных средств для дистанционного
обучения также базируется на взаимодействии с учебными ресурсами и
межличностном взаимодействии.
Технологии дистанционного обучения включают сочетание психологопедагогических и информационно-коммуникационных ресурсов, которые
предоставляют возможность реализовать доступ к знаниям, воспитания и
развития личности в различных условиях, в том числе и непригодных для
традиционных форм обучения.

Выводы
XXI век требует глубокого осмысления состояния, перспектив и уровня
развития современного образовательго процесса, готовности общества и
дальнейшего понимания того, что учебный процесс настоящего и будущего
должен ориентироваться не на передачу и получение статистических знаний,
сухой теории, а создавать действенный механизм работы с информацией, базой
знаний, где ученики, студенты, педагогы получат собственный опыт и навыки,
которые смогут использовать на практике, работе и жизни.
Использование интерактивных методов и форм обучения при
MONOGRAPH

15

ISBN 978-3-949059-29-2

Erbe der europäischen wissenschaft

Book 5. Part 4

взаимодействии с преподавателем приводит к тому, что происходит именно
осмысление учебной деятельности, учащиеся приходят к соответствующим
выводам и соответственно лучше усваивают необходимый материал. В
условиях реализации интерактивных технологий обучения в сфере высшего
образования безусловно важно образование как студента, чтобы подготовить
его к воплощению инноваций в процессе его деятельности, так и
преподавателя, который ежедневно проделывает колосальную работу,
формируя в будущем высококвалифицированных специалистов.
Собственно процесс получения знаний не должен базироваться на
автоматическом чтении материала преподавателем. Преподаватель должен
вызывать желание осуществлять умственную деятельность и принимать
активное участие в процессе. Итак, особенностью, которая отличает
интерактивные методы обучения является то, что его использование побуждает
к мышлению, рождения идей, мыслей, поиска и оптимального решения
поставленной задачи.
Исходя из результатов исследования можно смело утверждать, что
дистанционное общение между учащимися, учащимися и преподавателем дают
возможность работы с учебными материалами и осуществляется на основании
использования интерактивных методов, современных информационных
технологий, таким образом позволяет минимизировать риски, обеспечив
изолированность, увеличить урівень и качество выполнения заданий.
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2
ORGANIZATION OF AUTOMATIC CONTROL OF KNOWLEDGE IN
NATURAL SCIENCE DISCIPLINES

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-018

Введение
На современном этапе развития цифровой экономики важное значение
имеет повышение уровня образования студентов, как будущих специалистов.
Для повышения эффективности обучения следует особое внимание уделить
контролю знаний [1-5].
Этот контроль может быть осуществлен посредством проведения
тестирования, к которому предъявляются следующие требования:
1. тестовая система должна содержать большое количество вопросов.
2. вопросы должны отбираться случайным образом.
3. порядок вариантов ответа в задании должен меняться.
4. в расчетных задачах исходные данные должны варьироваться.
Существуют две методики проведения тестирования: письменное
тестирование на бланках и компьютерное тестирование в специализированных
программах. Безусловным преимуществом обладает методика компьютерного
тестирования, поскольку позволяет быстро обрабатывать результаты и
выдавать соответствующую оценку знаний. При этом предлагается
использовать
• тестовую систему, встроенную в MOODLE (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment, модульная объектно-ориентированная
динамическая обучающая среда);
• собственную программу автоматизации создания тестов и контрольных
работ.
Рассмотрим каждый из предложенных вариантов.
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2.1. Программа тестирования, встроенной в виртуальную обучающую
среду MOODLE
Система MOODLE позволяет обеспечить информационно-методическое
сопровождение учебного процесса, а также эффективное взаимодействие
преподавателей и обучающихся [6].
Система имеет много интерактивных элементов, в том числе элемент Тест.
Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. Тестовые задания
могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором «верно/не верно»,
предполагающие короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе и др. Все
вопросы хранятся в базе данных и могут быть впоследствии использованы
снова в этом или другом курсе. Тесты могут быть обучающими, которые
показывают правильные ответы, или контрольными, сообщающими только
оценку.
Создание теста в системе Moodle состоит из следующих этапов этапов:
• создание тестовых вопросов и занесение их в Банк вопросов;
• создание и настройка элемента Тест.
Банк вопросов – это база данных с вопросами, разделенными на категории.
Банк вопросов отделен от тестов для того, чтобы один и тот же вопрос теста
можно было использовать в различных разделах курса несколько раз
(например, для создания итогового теста).
При выборе раздела «Банк вопросов» пользователю становятся доступны
четыре подраздела:
• Вопросы – добавление вопросов в банк;
• Категории – создание категорий в банке вопросов;
• Импорт – импорт файлов с тестовыми заданиями;
• Экспорт – экспорт файлов с тестовыми заданиями.
В каждом курсе, сразу после его создания доступна «категория по
умолчанию» (сокращенное название курса).
Каждая категория принадлежит определенному контексту, от чего зависит,
где именно могут использоваться вопросы:
• Контекст элемента курса – вопросы доступны только в рамках модуля
элемента курса (например, теста).
• Контекст курса – вопросы доступны во всех элементах этого курса.
• Контекст категории курсов – вопросы доступны во всех элементах
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категории курсов и во всех курсах этой̆ категории.
• Контекст системы – вопросы доступны во всех курсах и элементах курсов
на этом сайте.
Распределение вопросов по категориям также необходимо для выбора
вопросов случайным образом – вопросы выбираются случайным образом из
определённой̆ категории.
Основные возможности системы:
• тест может выполняться неограниченное количество раз (настройка по
умолчанию), или может быть ограничен во времени и по числу
попыток прохождения;
• за несколько попыток ответа и за неправильные ответы могут
начисляться штрафы, уменьшающие итоговую оценку;
• порядок вопросов в тесте и вариантов ответов в вопросах может быть, как
постоянным, так и случайным;
• предусмотрены различные режимы работы теста обучающий (студентам
показываются правильные ответы с комментариями) и контрольный
(студентам сообщается только итоговая оценка);
• содержание вопроса и вариантов ответов может включать графику, аудио
и видео ресурсы, а также формулы;
• по каждому тесту можно просмотреть подробную статистику, как в
разрезе группы, так и по каждому студенту в отдельности (время
прохождения, количество попыток, итоговый результат);
• результаты теста могут быть выгружены в формат Excel для
использования в отчетах.
Для того, чтобы разнообразить тестовую систему, в системе
предусмотрены следующие виды тестов:
• выбор одного ответа – позволяет выбирать один правильный ответ из
заданного списка;
• выбор нескольких ответов – позволяет выбирать один или несколько
правильных ответов из заданного списка;
• верно / неверно – позволяет выбирать только один из двух вариантов
ответа: «Верно» или «Неверно»;
• краткий ответ – позволяет вводить в качестве ответа одно или несколько
слов. Ответы оцениваются путем сравнения с разными образцами
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ответов, в которых могут использоваться подстановочные знаки;
• числовой ответ – данный̆ тип вопроса позволяет сравнивать числовые
ответы с несколькими заданными вариантами с учетом единиц
измерения (при этом возможен и учет допустимых погрешностей̆);
• соответствие – ответ на каждый из нескольких предложенных вопросов
должен быть выбран из списка предложенных ответов;
• вычисляемый – ответ представляет собой число, вычисленное по
заданной формуле, зависящей от исходных значений (исходные
значения случайным образом выбираются из заданной области);
• выбрать из списка – пропущенные слова вставляются с помощью
выпадающего меню;
• перетаскивание слов
перетаскивания;

–

пропущенные

слова

вставляются

путем

• эссе – позволяет представить ответ в текстовом виде.
Вид теста (обучающий или контрольный) задается параметром «режим
поведения вопросов».
Для обучающего теста следует использовать следующие режимы:
• Адаптивный режим и адаптивный режим без штрафов – предоставляет
студентам несколько попыток ответа на вопрос, а также могут
выводиться несколько советов (например, предложено повторить
теорию по вопросу) перед новой попыткой;
• Интерактивный режим с несколькими попытками – студенты, ответив на
вопрос, сразу получают отзыв, при неверном ответе имеют повторную
попытку с получением меньшей оценки.
Для контрольного теста возможны следующие режимы:
• Немедленный отзыв- получение отзыва после каждого вопроса;
• Отложенный отзыв – получение результатов после прохождения всего
теста;
Применительно к естественнонаучным дисциплинам элемент Тест
позволяет:
• выбрать из списка правильное определение для заданного понятия;
• поставить в соответствие понятиям верные определения;
• вставить пропущенное слово в определение;
• выбрать правильную формулу для расчета показателя;
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• получить текст задачи с исходными данными, выбранными случайным
образом из установленного диапазона.
После прохождения теста студенту автоматически выставляются
набранные им баллы.
В общем, система Moodle очень удобна для использования в
образовательном процессе, она дает возможность проектировать, создавать и в
дальнейшем управлять ресурсами информационной и образовательной среды.
Интерфейс системы удобный и интуитивно понятный. Преподаватель
самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может
разрабатывать тесты различной сложности, и определять систему обработки
результатов.

2.2. Программа автоматизации создания тестов и контрольных работ
При их разработке данной программы должны быть решены следующие
задачи [7-9]:
• генерация по заданному шаблону необходимого количества вариантов
заданий;
• автоматизация процесса проверки;
• обеспечение сохранности созданных заданий, шаблонов и вариантов
контрольных работ;
• создание удобного интерфейса.
Программа для автоматизированного контроля знаний студентов состоит
из следующих функциональных блоков:
• интерфейс пользователя;
• математический модуль;
• конструктор контрольных работ;
• генератор заданий;
• база данных результатов тестирования.
Функциональная схема тестирующего модуля приведена на рис. 1.
При работе с приложением пользователь взаимодействует с интерфейсом
программы. Через меню и экранные формы можно получить доступ ко всему
функционалу приложения.
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Рисунок 1 – Функциональная схема приложения
Конструктор контрольных работ представляет собой окно, в котором
пользователю предлагается выбрать заготовку контрольной работы и, создавая
или редактируя строки в таблицах, настроить шаблон контрольной работы.
После этого сгенерировать нужное количество вариантов. Все они будут
храниться в специальной таблице базы данных в виде XML-документов.
В математическом модуле реализованы вычислительные процедуры и
математический аппарат. Получив от пользователя номер контрольной работы,
учитывающий изученную тему дисциплины, и вариант, математический модуль
извлекает из базы соответствующий запросу XML-документ, разбирает его и
выводит на экран задание с правильными ответами и по необходимости с
правильно оформленным решением.
Интерфейс программы состоит из главной формы приложения, на которой
расположено главное меню. Из меню вызываются диалоговые окна для
просмотра и редактирования справочников, окно создания и настройки
шаблона контрольной работы и окно генератора вариантов. В окне генератора
также можно просмотреть созданные им варианты контрольных работ и ответы
по каждому варианту.
Элементы меню подсистемы сгруппированы по типам открываемых
объектов, его структура — «Дерево форм» (рис 2).
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Рисунок 2 – Дерево форм приложения
В таблице 1 приведен «Сценарий диалога», по которому осуществляется
взаимодействие пользователя с приложением.
Таким образом, данная программа может создавать как контрольные
работы, так и готовые тесты и при этом показывать правильный ответ (и
подробное решение).
Сценарий диалога описывает принципы работы с программным
обеспечением, а дерево форм отображает структуру и взаимосвязь форм
приложения. Перемещаясь по пунктам меню приложения и активируя их,
пользователь может получить доступ ко всем формам приложения.
Взаимодействуя с компонентами форм, пользователь может выполнить любой
сценарий диалога.
Использование разработанной программы в учебном процессе позволило
сократить время, затрачиваемое преподавателем при создании вариантов и при
проверке контрольных работ.
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Таблица 1. Сценарий диалога
Экран

Функции
Главная форма
1. Меню «Справочники»
Нажать левой кнопкой мыши по
2. Меню
«Контрольные соответствующему пункту меню
работы»
3. Меню «Выход»
Меню «Справочники»
Задания
• открыть справочник;
Контрольные работы
• создать новую запись
• редактировать данные;
• записать внесенные изменения.
Меню «Контрольные работы»
Шаблон контрольной
• открыть форму шаблонов;
работы
• выбрать контрольную работу;
• добавить задание в шаблон;
• удалить задание из шаблона;
• сохранить шаблон.
Генератор вариантов
• открыть форму генератора;
• выбрать тему контрольной работы;
• ввести количество вариантов;
• создать варианты;
• просмотреть созданные варианты;
• удалить все варианты;
• вывести решения и ответы для
выбранного варианта;
• распечатать варианты.
Выводы
Приведённый выше анализ позволяет сделать следующие выводы.
Элемент Тест сам проверяет правильность ответов и выдает оценку,
освобождая преподавателя от дополнительной работы. Ещё одним
преимуществом системы можно назвать то, что она автоматически генерирует
разные варианты тестов. Недостатком может служить необходимость создания
большой базы вопросов.
Преимуществом программы автоматизации создания тестов является то,
что она автоматически формирует варианты контрольных работ (тестов).
Использование разработанной программы в учебном процессе сокращает
время, затрачиваемое преподавателем при создании вариантов и при проверке
контрольных работ.
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3
SEARCH FOR THE MEANING OF LIFE AS A SOCIAL PROBLEM UNDER
THE COVID-19 PANDEMIC

ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-003

Распространение нового коронавируса весной 2020 года охватила земной
шар с шокирующей скоростью, масштабом. По степени тяжести Всемирная
организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией.
В настоящее время современный мир переживает острый кризис: COVID19 уносит жизни, срываются политические договоренности, разрушен
привычный образ жизни.
Эпидемия была зафиксирована в китайской провинции Ухань в конце 2019
года и начала быстрое распространение по стране и за её пределами. В
результате такого быстрого распространения всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена объявить 11 марта пандемию. После
этого практически все страны начали закрывать границы и прерывать
авиасообщение, вводить режим жестких ограничений. По данным на середину
мая 2021 г. по всему миру заражено 167 690 511 человек, из них выздоровело
148 113 276 и погибло 3 468 381 человек [1].
По состоянию на 15.05.2021 число зараженных коронавирусом в России
составляет 4 931 691 человек, 4 547 500 выздоровело и 115480 зафиксировано
смертей [1].
Для анализа ситуации важны не только колоссальные потери
национальных экономик и мировой экономики в целом, деструкция
сложившейся межнациональной инфраструктуры, принудительная «заморозка»
межнациональных и межкультурных связей, но и новые психологические
феномены, проявившиеся как следствие пандемии. К этим последствиям в их
прямом выражении можно отнести в первую очередь экзистенциальные
кризисные проявления на личностном и межличностном уровнях. Однако и в
резкой эскалации социальных и межрасовых конфликтов последнего времени
(при их очевидной полифакторности) также так можно вычленить причины,
производные от острого психоэмоционального напряжения, социальной
фрустрации, тревоги и страха, вызванных демонтажом привычной жизни
вследствие пандемии.
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Главным фактором роста тревожности в период кризиса стали средства
массовой коммуникации, создавшие сугубо кризисную, остро тревожную
картину мира, которая, однако, не подкреплялась тем, что люди наблюдали
непосредственно в своей жизни и в месте проживания.
Ключевым изменением в эмоциональном состоянии россиян в ситуации
пандемии стал всплеск тревожности. Он был вызван первыми известиями
об опасности эпидемии коронавируса для здоровья человека, усилен
сообщениями
о приближении
вируса
к границам
России
и достиг
максимального уровня после введения режима самоизоляции и нарушения
привычного образа жизни в связи с этим. Неоднократное продление режима
самоизоляции, неясность с перспективами и сроками окончания пандемии
породили высокую неопределенность, которая сама по себе стала важнейшим
фактором усиления тревожности и ухудшения эмоционального баланса
в российском обществе.
Несмотря на то, что в период пандемии в нашем обществе, судя
по оценкам людей, преобладали скорее позитивные настроения (уверенность,
доброжелательность, радость, оптимизм, 54–81%), были выражены и ощущение
нестабильности (60%), тревога (52%), уныние (35%), растерянность (33%),
раздражение (26%) и злость (19%). Страх заражения стал основной причиной
стресса для людей во всем мире. Вряд ли существуют национальные отличия
в этом вопросе: обеспокоенность по этому поводу испытывали во всех странах
примерно на одном уровне, что обусловлено витальной природой этого страха.
Другое дело - комплексы страхов, ведь именно их суммарное давление
и соотношение определяют вероятность погружения общества в паническое
состояние или, наоборот, возвращение к ситуации эмоциональной
устойчивости и баланса.
В этих условиях, казалось бы новых для мира и каждого человека, не
имеющих аналогов в нашем опыте, в новом свете понимается концепция
логотерапии Виктора Франкла, гуманистического психолога, переоткрывшего
идею смысла жизни во время заключения в нацистском концлагере.
Для В. Франкла было важно понять, как человек мотивирует себя путем
стремления к смыслу. Базовый концепт теории состоит в том, что наличие в
человеческой жизни смысла само по себе оказывает психотерапевтический
эффект, а потеря его влечет за собой экзистенциальный невроз со
свойственным для него ощущением бессмысленности жизни, депрессивный
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настрой и токсичные переживания подавленности и беспомощности. В лечении
неврозов важном довести до больного мысль о том, что смысл можно найти во
всем, в том числе и в мучениях, что даже если личные неудачи не получается
исправить, само отношение к ним можно изменить [2].
То состояние, в котором находится сегодня большинство людей можно
обозначить «человек в трудном состоянии». Термин этот позаимствован из
работ выдающего русского психолога Л.П. Гримака [3].
Какой тип поведения выбирают люди в существующей ситуации? Человек
- разумное существо и он в состоянии направить свои мысли в то русло, в какое
ему представляется верным. Он способен
ответить себе внутренне на те
вопросы, которые ему кажутся важными, соответствующими ситуации.
Прятаться с головой в работу, погружаться в сериалы – это все популярные
формы эскейпизма, который по определению бесплоден, нерезультативен.
Здесь побег не работает, работает поиск смысла. И в этой точке находится
портал в мир В.Франкла.
Ситуация, в которой в 1941 году В. Франкл была непростой. Находясь в
Австрии и имея на руках американскую визу, он предпочел остаться в стране,
прекрасно понимая, что окажется схваченным нацистами и, как и многие евреи,
будет отправлен в концентрационный лагерь вместе со своими родителями. На
это тогда уже известным ученым был сделан расчёт. Полагаясь на то, что он
будет рядом с семьей, В. Франкл рассчитывал, что сможет быть полезным
своим родным и другим узникам лагеря, так как накануне войны он как раз
закончил большой труд по разработке теории о смысле жизни.
Когда Виктор Франкл попал в фашистский концлагерь, он первым делом
спросил себя: «Зачем я сюда попал?» Очевидно, что доктору-еврею в
фашистском концлагере было много сложней, чем любому человеку сегодня. В.
Франкл спасся смыслом. Он понял, что не только как врач сможет помогать
другим узникам, но у него есть возможность наблюдать людей в крайнем
психологическом состоянии. Усилием воли еврей-узник превратил концлагерь
в лабораторию, выжил и написал книгу обо всем увиденном и понятом.
Важно, что по В. Франклу человек не может найти смысл в самом себе.
Есть три пути обретения смысла: путь деятельности, то что человек может
дать жизни (творческая деятельность, ценности творчества – независимо от
профессии и характера труда); путь включения в переживание ценностей
(ценности переживания); через собственную позицию по отношению к судьбе
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и обстоятельствам своей жизни, которые он не может изменить (ценности
отношения).
Применительно к нашему времени для того, осмыслить происходящее,
следует для начала в высшей степени критично отнестись к публикациям об
эпидемии, в первую очередь – к интернету, самому массированному источнику
информации для большинства населения. Людей вводит в заблуждение,
возбуждают, тревожат и пугают многообразные «фейки», некоторые из
которых распространяются специально, а некоторые – от страха и бессилия.
При этом наблюдается явный дефицит конструктивной информации, а
представленная официальная и аналитическая информация противоречива и
отрывочна. И кольцо негативных реакций замыкается: на фоне тревоги люди
утрачивают
доверие
к
официальной
информации,
раздуваются
конспирологические мифы и панические слухи, нагнетается напряжение.
Попытки разобраться в том, что происходит в настоящее время, становятся
бессмысленными и на фоне отсутствия у социума точной информации (в том
числе – и по объектным причинам) о природе и происхождении вируса
COVID-19, перспективах развития ситуации в мире.
Большинство исследований пандемии сегодня исходит из предположения,
что эта ситуация является стрессогенной и ухудшающей благополучие. В
сложившейся ситуации возникает вопрос: в чем может обрести смысл человек в
современных условиях? Следуя Франклу, это суть каждого дня, решение
базовых вопросов существования, до которых раньше не доходили руки.
Смысл нынешних дней в том, что судьба дает человеку возможность понять,
кто те люди, рядом с которыми он находится двадцать четыре часа в сутки.
Значимы они в его жизни, или это просто случайные попутчики, оказавшиеся
рядом в силу стечения обстоятельств?
В чем смысл карантина или самоизоляции? Однозначно не в том, не в том,
что мы практически не видим других людей. И снова чрезвычайно современно
звучит Франкл: смысл нынешних дней в сосредоточенности на самом себе, на
своих родных и близких, на своей работе.
Понимание смысла происходящего, «осознание»
по Франклу, это
единственный способ победить посещающий нас страх, который естественен и
нормален. Аномальная реакция на аномальные обстоятельства – это нормально.
Это парафраз одного из самых афористичных суждений Ф. Франкла.
Тревога по поводу пандемии связана лишь с негативными эмоциями.
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Эмоционально ориентированные копинг-стратегии и мысленный уход от
проблемы связаны с более высоким уровнем тревоги по поводу пандемии,
тогда как проблемно ориентированные и активные стратегии совладания
связаны с тревогой слабо, что может объясняться отсутствием готовых
продуктивных решения и способов в неопределенной ситуации. При тревоге,
связанной с острым и неизбежным риском (таким как риск заражения),
концентрация на эмоциях и принятие могут быть не дисфункциональными
стратегиями, так как не связаны с ухудшением общего благополучия. Наоборот,
попытки справиться с тревогой по поводу негативных последствий пандемии за
счет мысленного ухода от проблемы, использования «успокоительных»,
отрицания связаны с более низким уровнем удовлетворенности жизнью.
Больше всего человека страшит неясное и непонятное - то, к чему у нас нет
привычки. У большинства современных людей нет привычки жить так, как они
живут в условиях пандемии. Но если человек хотя бы старается внести смысл в
эту жизнь, осмыслить ее - страх отступает. Время психологически не простое,
но сделать его полезным для собственной жизни - это выбор каждого человека.
Еще в 1946 году в своей книге «Человек в поисках смысла» Виктор
Франкл описал чувство отчаяния, так хорошо знакомое современному
человеку. Психоаналитик, переживший холокост, рассказал, что многие его
пациенты жаловались на «непреодолимое ощущение полной бессмысленности
жизни» [5].
Беды XXI века - от разного рода зависимостей до веры в псевдонаучные
теории появились не случайно. Они в значительной степени порождение
экзистенциального вакуума, точно и тонко описанного В. Франклом.
Концепция всемирно известного психолога, выжившего в условиях
концлагеря и давшего выжить другим, эффективно работает сегодня в условиях
ситуации, создавшейся в связи с коронавирусом. Именно логотерапия может
стать сейчас наиболее востребованным и наиболее щадящим для человека
(самым низко травматичным)
видом психотерапии и психологической
поддержки в сложный период пандемии. Она выступает как скорая помощь,
помогающая открыть смысл момента и сделать его более глубоким, личным и
необходимым.
Центр Виктора Франкла в г. Санкт-Петербурге (имеет аккредитацию
Института Виктора Франкла, г. Вена, и действует при поддержке Высшей
Школы Логотерапии Московского института Психоанализа) разрабатывает
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специальные рекомендации по оптимизации поведения и психологической
самоподдержке в сложившихся условиях. Исходная посылка: психическое и
духовное состояние человека непосредственно влияет на его иммунитет, а
значит становится активным фактором не только психопрофилактики
тревожных расстройств и фобических реакций, но и самой коронавирусной
инфекции.
Вот некоторые из рекомендаций Центра:
а) необходимо критически фильтровать поступающую информацию, и не
увлекаться чтением постов в социальных сетях на тему коронавируса.
Заниматься медитацией, физическими упражнениями, прослушивать
расслабляющую музыку, больше времени уделять своим домашним питомцам –
делать все то, что действует расслабляюще и гармонизирует ваш
эмоциональный фон;
б) использовать время изоляции со смыслом: общаться с приятными
людьми (по телефону, в социальных сетях, посредством видеоконференций),
возможно стоит позвонить знакомым, для кого ранее не находилось время,
читать интересную литературу, изучить что-то новое, записаться на онлайнобучение, больше контактировать и играть с детьми, попробовать готовить
новые кулинарные блюда, выехать за город на природу и т.д.;
в) проявить заботу о людях, находящихся в зоне риска - пожилых людях и
людях с ослабленным иммунитетом (онкология, сердечная и легочная
недостаточность и т.д.), одиноких людях, которые оказались разлучены со
своими близкими. Эта забота может проявляться в малом, но, по сути является
бесценной – помочь сходить за продуктами или в аптеку. Поддержать своих
коллег, знакомых, друзей, помочь им не падать духом [6].
Представляется, что сам Виктор Франкл делал бы все, что необходимо, в
период эпидемии. Потому что знал, что делает это ради себя и своих близких.
Только работа и помощь нуждающимся вынудили бы его не сидеть в
самоизоляции. И, вероятно, если бы была возможность, Виктор Франкл
конечно же работал бы на передовой, в защитном костюме с коронавирусными
больными. А если бы все же больницу закрыли, и ему не разрешили
подвергать себя такой опасности, например, из- за возраста, то он принимал бы
пациентов дома по skype, телефону, WhatsApp, в Viber.
Он обязательно расширил бы свое учение новыми, открывшимися его
взору постулатами, разработал
методы и техники, выступал бы на
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телевидении с поддержкой людей. А в проработке наступающих страхов и
тревоги эффективно был бы использован его знаменитый метод
парадоксальной интенции.
Смысл жизни - это не абстракция. Человек должен понимать, что вопрос "в
чем смысл жизни" обращен к нему самому. И ответ на него можно получить,
лишь взяв ответственность за собственную жизнь. То есть, единственное, что
может подсказать тебе жизнь - это то, что ты должен быть ответственным, что
и обосновывается в категорическом императиве логотерапии: «Проживи жизнь
так, как будто ты живешь уже второй раз, и как будто ты в первый раз сделал
ошибку, именно так, как собираешься сделать сейчас!» [7]
В ситуации борьбы с COVID-19 не другого пути, кроме единения людей,
реального возвращения к .гуманистическим, подлинно человеческим ценностям
в жизни каждого человека и общества в целом. Победить и вирус, и
собственные страхи можно только вместе.
И в заключении несколько высказываний автора всемирно известного
бестселлера «Скажи жизни «ДА» Виктора Франкла.
«Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно
ускользает. Но, если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет
и тихонько сядет вам на плечо».
«Нам опять и опять приказывается и предписывается быть счастливыми.
Но счастье не может быть объектом стремления, погони; оно должно быть
результатом чего-то другого. Надо иметь основание быть счастливым».
«Не ставьте себе целью успех: чем больше вы будете стремиться к нему,
сделав его своей целью, тем вернее вы его упустите. Успеха, как и счастья,
нельзя добиваться. Он приходит потом только как незапланированный
результат преданности делу, более значительному, чем ты сам».
«Нормальная
личность
удовлетворяется
миром
с частичной
безопасностью, в то время как невротик ищет абсолютной безопасности».
«Каждой твари дано оружие для самозащиты: кому рога, кому копыта,
жало или яд. У меня - дар красноречия. Покуда мне рот не заткнут, со мной
лучше не связываться» [8].
Как свидетельствуют последние исследования тревога по поводу пандемии
не связана с удовлетворенностью жизнью и позитивными эмоциями, но связана
с негативными эмоциями.
Из стратегий совладания в ситуации пандемии чаще других назывались
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позитивное переформулирование и личностный рост, принятие, планирование,
активное совладание, юмор. Реже всего - использование «успокоительных»
средств, включая алкоголь, обращение к религии, отрицание [8].
Эмоционально ориентированные копинг-стратегии и мысленный уход от
проблемы связаны с более высоким уровнем тревоги по поводу пандемии,
тогда как проблемно ориентированные и активные стратегии совладания
связаны с тревогой слабо, что может объясняться отсутствием готовых
продуктивных решения и способов в неопределенной ситуации (особенно это
касается тревоги по поводу негативных последствий пандемии).
Результаты анализа модерации позволяют предполагать, что при тревоге,
связанной с текущим, острым и неизбежным риском (таким как риск
заражения), концентрация на эмоциях и принятие могут быть не
дисфункциональными стратегиями, так как не связаны с ухудшением общего
благополучия. Наоборот, попытки справиться с тревогой по поводу негативных
последствий пандемии за счет мысленного ухода от проблемы, использования
«успокоительных», отрицания связаны с более низким уровнем
удовлетворенности жизнью.
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4
DEVELOPMENT OF LOGICAL IDEAS IN PHILOSOPHICAL CULTURE
OF UKRAINE

РОЗВИТОК ЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ФІЛОСОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-001

Вступ
Розвиток логічних ідей в Україні своїми витоками сягає ще Київської Русі
першої половини XI століття. Хоча гребенем науки на той час вважалося
знання стилю і риторики за візантійськими взірцями, саме в цей період
розвитку широко відомими в Київській Русі виявилися логічні погляди
Платона, Арістотеля, Епікура, стоїка Епіктета, неоплатоніка Порфирія та інших
античних мислителів. Свідченням цьому є «Ізборник» 1073 року – другий
відомий за давністю після Остромирова євангелія рукопис, статті якого
присвячені проблемам богослов’я, філософії, логіки, граматики, поетики тощо.
Процесові виокремлення логіки в специфічну галузь знань насамперед сприяли
перекладені з грецької мови «Шестиднев» Василія Великого і «Точний виклад
православної віри», який репрезентував третю частину широковідомого твору
Іоанна Дамаскіна «Джерело знань». Подальший переклад «Джерела знань»,
насамперед першої частини твору – «Діалектики» (логіки), допомагав
засвоєнню знань про метод пізнання, прийоми виявлення помилок в
арґументації наявних опонентів, що значно прискорювало розвиток культури
дискурсивного мислення. Завдяки таким перекладам філософських і логічних
трактатів стародавня Русь знайомилася з «Категоріями» Арістотеля, «Вступом
до «Категорій» Арістотеля» Порфирія та іншими логічними першоджерелами.
Монголо-татарська навала XIII століття надовго затримала розвиток логічної
думки в Київській Русі. Але «культурний капітал, складений у князівських
часах, залишився в українському народі на довгі сторіччя і служив йому за
допомогу в добу пізнішої руїни» [7, с.109]. Водночас в історії української
культури татарське іго не виявилося епохальним вододілом духовного
розвитку. Проте «за руїною великих міст в XIII столітті приходить окупація
польська і литовська» [3, с.50] XIV-XV століть, яка щоправда, не перешкоджала
«новим європейським ідеям заходити й до українського народу» [9, с.102-103].

MONOGRAPH

33

ISBN 978-3-949059-29-2

Erbe der europäischen wissenschaft

Book 5. Part 4

4.1. Розвиток логічних ідей в українській культурі XVІ-XVІІІ століть
У цей період, хоча ще в межах греко-візантійського і давньоруського типу
філософування, в філософській культурі України почали проявлятися
передренесансні логічні ідеї. Разом з ними також зросла зацікавленість у
вивченні античної логічної спадщини. Цьому значною мірою сприяли
переклади збірників логічних трактатів «Арістотелеві врата, або тайна тайних»
Мойсея Маймоніда та «Логіки Авіасафа» Абу-Хаміда Аль-Газалі.
У XV столітті в Україні розгорнувся інтенсивний процес засвоєння і
розвитку західноєвропейської культурної традиції. Чималим стимулом щодо
пожвавлення цього процесу був масовий виїзд українців за кордон для
здобування вищої освіти в європейських університетах, оскільки вищих
навчальних закладів в Україні тоді ще не було. Зокрема, протягом 15101560 років лише в Краківському університеті навчалося 352 студенти з 51 міста
України. А загалом, у XV-XVI століттях тут здобули освіту майже 800
українців. Крім Краківського університету, вихідці з України навчалися також у
Болоньї, Падуї, Римі, Празі, Парижі, Ґейдельберзі, Лейдені, Лейпцігу,
Вітенберзі, Грейфсвальді, Ростоку, Базелі [12, с.27]. Повертаючись додому,
вихованці цих університетів допроваджували з собою і нові логічні ідеї.
У XVI столітті логіка відроджується в Україні як «шкільна наука» –
схоластика. Значну роль у цьому процесі відіграли братські школи
(«гимнасіони»), Острозький культурно-освітній центр і Києво-Могилянська
академія. Наприклад, у братських школах Львова, Вільно, Луцька, а згодом і
менших міст України, логіка викладалася як один з основних предметів поряд зі
святим письмом, слов’янською і грецькою граматиками тощо. Досконале
володіння логікою («діалектикою») на той час вважалося одним з дієвих засобів
у боротьбі проти католицизму та запорукою піднесення культурного і
національного життя. Як зазначав відомий вітчизняний історик М. Костомаров,
«поширення шкільного навчання дало Південній Русі вчених людей, здатних
виступити на літературну боротьбу з ворогами православної віри, і ми бачимо у
першій половині XVII століття наростання полемічної літератури на захист
догматів і богослужіння православної віри» [6, с.107]. Відомими тогочасними
полемістами були Христофор Філалет (кінець XVI – початок XVII ст.), Мелетій
Смотрицький (бл. 1578-1634), Іван Вишенський (бл. 1550-620), Кирило
Ставровецький (р.н. невід. – 1646), Памво Беринда (50–70-ті роки XVI ст. –
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1632), Іов Борецький (р.н. невід. – 1631), Захарій Копистенський (р.н. невід. –
1627).
Відома серед сучасників під назвою «академія» Острозька колегія була
першою українською школою вищого рівня, заснованою у 1576 році в
м. Острозі на Волині князем Костянтином Острозьким. Поряд зі слов’янською,
грецькою й латинською мовами в ній викладалися й так звані «вільні науки» –
граматика, риторика, діалектика, арифметика, музика, хоровий спів. На досить
високому рівні вивчалася логіка. Найвідомішими серед викладачів колегії були
Герасим Смотрицький (помер у 1594 році), Клірик Острозький (роки жит.
невід.), Кирило Лукаріс (1572-1638), Дем’ян Наливайко (р.н. невід. – 1627) та
інші.
Побудованим на зразок західних католицьких університетів центром
схоластичної мудрості була Києво-Могилянська академія. Саме в ній у XVII –
першій половині XVIII століття розвиток логіки на базі арістотелізму досяг
апогею. Як наголошував у власних логічних повчаннях студентам професор
цієї академії Стефан Яворський (1658-1772), логіка – це «лабіринт Арістотеля,
що переважає лабіринт Дедала. Тут що не питання, то пастка, яка чатує на вас
на широких шляхах, ...котрі необхідно буде перейти, уподібнюючись до
блукаючих зірок. Хай не лякають вас у цьому винограднику логічні троянди,
оточені стількома шипами, нехай вони будуть стимулом та відганяють своїми
жалами безтурботність...» [20, с.42].
Викладання логіки в академії поділялося на два курси – діалектику і
раціональну філософію. Вивчення основних розділів логіки в курсі діалектики –
поняття, судження й умовиводу – будувалося на засвоєнні схоластизованих
творів Арістотеля та «Логічних трактатів» Петра Іспанського. Розширене
подання арістотелівської логіки в курсі раціональної філософії спиралося на
номіналізм Дунса Скота і Вільяма Окама. Логічні традиціі в академії були
започатковані й розвивалася Петром Могилою (помер 1647 р.),
Йосипом Кононовичем-Горбацьким (помер 1653р.), Інокентієм Гізелем
(бл. 1600-1683), Лазарем Барановичем (1620-1693) та ін. Вихованці КиєвоМогилянської академії Феофан Прокопович (1681-1736), Григорій Кониський
(1717-1795), Михайло Козачинський (1699-1755) та інші стали видатними
просвітниками, які першими виступили проти засилля схоластики з її
формально-логічною проблематикою.
Характерна для другої половини XVIII століття орієнтація теоретичного
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знання на практику виявилася причиною заміни арістотелівської логіки
вольфіанством. Однак логічні ідеї Г. Лейбніца і Х. Вольфа поширювалися в
Україні не в оригіналі, а завдяки підручникам Ф. Баумейстера, І. Вінклера, а
згодом і Ф. Карп’є. Хоча в цих підручниках і висувалися вимоги щодо чіткого
визначення понять та необхідності обґрунтування їх емпіричними даними, а
також необхідність узгодження міркування з досвідом, обов’язковість тісного
зв’язку між думками тощо, проте ці навчальні посібники були «сірими,
нудними і обмеженими» [18, с.66]. Але, як не дивно, з 1752 року підручник
Ф. Баумейстера – ця новочасна схоластика – на довгі роки виявився
обов’язковим і визнаним у курсах освоєння логічних знань.

4.2. Оригінальні логічні ідеї в філософській культурі України
XIX століття
На початку XIX століття навчальні програми з логіки були істотно
скориговані. «Викладачів повчали не давати учням досить докладних записок,
які обтяжують пам’ять» [15, с. 238], оскільки вони не залишали місця не тільки
для розвитку раціонального мислення, але й для прояву самостійного
міркування. Це була вимога швидше внутрішнього просвітління розуму, ніж
обмеження діяльності мислення. З цього часу в філософській культурі України
значного поширення набули логічні ідеї німецької класичної філософії, які
зумовили подальшу розробку розмаїтих проблем логіко-філософської природи.
Серед них на особливу увагу заслуговують логічні ідеї професора
Львівського, Краківського, а згодом і Петербурзького університетів
Петра Лодія (1764-1829), які були помітним внеском у розвиток логічної думки
в Україні. Зокрема, в праці «Логічні настанови, скеровуючі до пізнання і
розрізнення істинного від хибного» (1815) П. Лодій не лише критично
розглянув логіку І. Канта, але й виклав власне вчення про логічне пізнання
світу. Він вважав, що предметом логіки є сукупність правил правильного
міркування і відокремлення істинного від хибного. Логіка поділялася ним на
природну, тобто притаманну кожній людині схильність до правильного
міркування, та штучну – як набуту необхідність міркувати за певними
правилами. Заперечуючи кантівський розподіл формальної логіки на чисту і
прикладну, П. Лодій наголошував, що остання – це вже не логіка, а психологія.
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Крім того, на його думку, І. Кант неправомірно відірвав логічне від
емпіричного, що виявилося причиною кантівського апріоризму й агностицизму.
На відміну від І. Канта, П. Лодій вважав, що знання виникає внаслідок впливу
предметів зовнішнього світу на органи чуття людини. А щодо визначення
істини вчений наполягав на пріоритеті відповідності наших думок предметам
матеріального світу.
Розкріпаченню логічної думки в Україні значною мірою сприяло відкриття
в 1805 році Харківського, а в 1854 році Київського університетів. Вже в перші
роки існування Харківського університету в ньому сформувалася власна
логічна школа. Запрошений очолити філософську кафедру Йоган Шад (17581834), видав у 1812 році «Чисту і прикладну логіку», в якій критично розглянув
логіко-гносеологічну систему І. Канта. Критично ставлячись до кантівського
погляду на формальну логіку, Й. Шад розподіляв усю логіку на формальну і
трансцендентальну. На його думку, формальна логіка є логікою розсудку,
діяльність якого полягає в утворенні понять, суджень і умовиводів. А ось
об’єктом трансцендентальної логіки виявляється розум, діяльність якого осягає
«надчуттєве», «річ у собі», «абсолютне» тощо.
Хоча «Чиста і прикладна логіка» Й. Шада і була видана латинською
мовою, що не сприяло її «популярності, однак вона мала помітний вплив на
погляди не тільки його учнів, але й послідовників філософії Й. Фіхте і
Ф. Шелінга. Крім того, в 1813 році в Харкові вийшов російською мовою твір
Й. Фіхте «Ясніший виклад, в чому полягає суттєва сила новітньої філософії» в
перекладі С. Єсикорського, а також видані «Логіка» (1817) І. Любачинського та
«Досвід логіки» (1818) П. Любовського, що значно прискорювало розвиток
вітчизняної логічної думки першої половини XIX століття.
Вагомий внесок у розвиток логіки в Україні в XIX столітті зробили
професори Київського університету О. Новицький і С. Гогоцький, Київської
духовної академії П. Юркевич і П. Ліницький, Новоросійського (Одеського)
університету М. Ґрот та Одеського Рішельєвського ліцею Й. Михневич. Їхні
логічні погляди відзначалися самобутністю думок, нетрадиційною постановкою
питань і цілеспрямованим пошуком шляхів їх вирішення.
Орест Новицький (1805-1884) у «Коротких настановах з логіки та
попередньому нарисі про психологію» (1844) відзначав, що логіка як наука про
закони мислення є також і частиною, і повноцінним продовженням психології.
Цим він намагався підкреслити її подібність до природничих наук, оскільки
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критично ставився не тільки до кантівського, але й до геґелівського розуміння
логіки.
Сільвестр Гогоцький (1813-1889) хоч і надавав особливого значення
логічним системам І. Канта і Г. Геґеля, вважав, що основою світу є не
мислення, а непізнаваний засобами розуму і незв’язаний з нашим мисленням
божественний дух. Чотиритомний «Філософський лексикон» С. Гогоцького –
своєрідна енциклопедія філософських знань того часу – був зводом
найважливіших відомостей з логіки, який містив численні визначення логічних
термінів і понять.
У власних найкращих працях «Ідея» (1860) та «Розум за вченням Платона і
досвід за вченням Канта» (1885) Памфіл Юркевич (1827-1874) (який був з
погляду відомого українського історика філософії Д. Чижевського
«найвизначнішим українським філософом у XIX ст.» [17, с.184]), знайомив
сучасників з логіко-гносеологічною проблематикою західноєвропейської
філософської традиції. Вводячи читачів у світ діалектичного мислення
європейських філософів, П. Юркевич демонстрував, як треба «спостерігати і
тлумачити феноменальну дійсність», глибше проникати «в свідомість людства
– це невичерпне джерело начал, ідей і поглядів» [19, с.63]. Інструментом такого
проникнення він вважав «серце» як вищу і глибшу від розуму діяльність
людської душі.
Петро Ліницький (1839-1906) у праці «Про форми і закони мислення»
(1894-1895) в контексті арістотелівьських ідей описував форми і закони
вивідного знання, акцентуючи увагу на тому, що із зовнішніх впливів не можна
вивести і пояснити духовне життя людини. З огляду на це учений відверто
захищав теологічне тлумачення природи мислення і походження понять.
Йосип Михневич (1809-1885) у підручнику «Керівництво до початкового
вивчення логіки» (1874) намагався з позиції шеллінґіанства об’єднати лейбніцевольфіанську логіку, з її опертям на елементи діалектики, зі «святим письмом».
Однак це не завадило йому вважати логіку наукою не емпіричною, а
«умоглядною», абстрактною, й мислення розглядати і як предмет логіки, і як
джерело логічних знань.
Микола Грот (1852-1899) вважав психічні явища однією з особливих форм
енергії. Саме на цій підставі він висунув ідею перетворення старої формальної
логіки в науку про пізнання [2]. Оскільки судження і умовиводи, що з них
складаються, М. Ґрот ототожнював із процесами асоціації, нова логіка має
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ґрунтуватися на принципі зв’язку, а отже, стати «логікою відношень». Тому він,
наприклад, стверджував, що судженям притаманний не один, а декілька різних
сполучників, кожний з яких відтворює певне відношення між предметами. Але
під цим оглядом йому доводилось визнавати наявність у судження двох
суб’єктів, що призводило до заперечення суб’єктно-предикатної структури
висловлювань. Звідси М. Ґрот робив висновок, що структура судження не
увиразнюється, а навпаки, спотворюється структурою речення природної мови.
Серед відомих учених останньої чверті XIX століття оригінальними
логічними ідеями виділявся Олександр Потебня (1835-1891). Видатний
російський філософ і вчений П. Флоренський відзначав надзвичайний вплив на
науковців «особи цього професора в найблагороднішому розумінні слова, цього
вихователя, вдохновителя і окрилителя всіх, хто зустрічався з ним на
життєвому шляху, цього родоначальника цілої школи, справжнього вченого
виводку, цього подвижника, який аскезою наукової діяльності погасив
пристрасті й піднявся над суб’єктивізмом усамітненої душі, цього виняткового
носія педагогічного еросу, через який він міг зачинати в душах, цього, нарешті,
святого від науки...» [14, с.406]. Розробляючи проблеми теорії словесності,
О. Потебня прийшов до важливого висновку про те, що завдяки об’єктивації
думок у мові в людини з’являється можливість здійснювати рефлексію над
ними. Плідною для розвитку логіки була також його ідея про внутрішню форму
слова як мовної одиниці, яка збігається з основним етимологічним значенням
терміну (наприклад, «жар – пожар») і має стійку об’єктивну природу. Наділене
семантичним значенням, слово узалежнюється зі змістом поняття, що дозволяє
йому виконувати функцію позначення об’єкта. «Слово, – писав О. Потебня, –
тільки тому є органом думки і неодмінною умовою всього пізнішого розуміння
світу і себе, що насамперед є символом, ідеалом і має всі властивості
художнього твору» [10, с.182]. З погляду вченого, слово є засобом утворення
поняття, а мова – витворення й об’єктивації нової думки, а відтак і формою
реального існування свідомості не лише для індивіда, але й для суспільства.

4.3. Логічні дослідження в філософській культурі України ХХ –
початку ХХІ століття
На початку XX століття логічна думка в Україні розвивалася під впливом
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ідей позитивізму, неокантіанства і феноменології. Їх поширенню сприяли
переклади праць Дж. Міля «Система логіки силогістичної та
індуктивної»(1900), Р. Авенаріуса «Людське поняття про світ» (1901),
Г. Рікерта «Межі природничонаукового утворення понять» (1903) і «Вступ до
трансцендентальної філософії» (1904), В. Віндельбанда «Прелюдії» (1904),
Е. Гусерля «Логічні дослідження» (1909) та ін.
Володимир Лесевич (1837-1905), як один із головних представників
позитивізму в Україні, логічні задуми емпіріокритицизму доповнював ідеями
неокантіанства. Вже в «Листах про наукову філософію» (1878) В. Лесевич
наголошував, що як суто емпіричний світогляд заснована на логіці філософія
тільки оперує «здобутими наукою» поняттями, тобто такими, які ґрунтуються
на досвіді. Логічне мислення заощаджує, економізує і спрощує розгляд досвіду
людини. Отож, логіка лише впорядковує достовірні емпіричні дані, якими є
конкретні наукові факти. Останні можна отримати тільки завдяки чуттєвому
досвіду, спостереженню і порівнянню. У праці «Емпіріокритицизм як єдино
наукова точка зору» (1909) В. Лесевич трактує досвід з поглду неокантіанства
баденської школи як сукупність фізичного, духовного (людського) і
надлюдського буття [8, с.11], де останнє виявляється тільки «буттям в
свідомості». Відчуття, закони, істини тощо є лише завершеним і закінченим
утворенням нового поняття на підставі функціональної логічної залежності –
витлумаченої в кращих традиціях неопозитивізму «принципової координації».
Логічні погляди Георгія Челпанова (1862-1936) також розвивалися під
впливом позитивізму і неокантіанства. Учень Г. Челпанова, видатний
російський філософ М. Бердяєв у власних спогадах наголошував, що «Челпанов
був у філософії насамперед педагогом. Але він був дуже жвавою людиною, яка
цікавиться всім, він був для того часу новим типом професора» [1, с.125].
У 1897 році Г. Челпанов видав «Підручник логіки», який був на той час
найпопулярнішим не тільки в Україні, але й за її межами посібником
традиційної логіки. Слід наголосити, що підручник Г. Челпанова відіграв
велику роль у розвитку логіки і особливо в практиці її викладання, витримавши
підряд десять видань. А коли в 1946 році була запроваджена урядова постанова
про необхідність викладання логіки в середній школі, цей підручник з
відповідними скороченнями і виправленнями було перевидано стотисячним
тиражем. Він надовго виявився взірцевим для написання навчальних посібників
з логіки і провідником у процесі її вивченні. На думку Г. Челпанова, завдання
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формальної логіки полягає в тому, щоб вказати правила, за допомогою яких
можна уникнути логічних помилок. Тому логіка визначається ним як наука про
закони правильного мислення, яке має задовольняти вимогам визначеності,
послідовності й доказовості. На цих засадах у підручнику розглядалися основні
форми і закони мислення, індукція і дедукція, гіпотеза і аналогія, доведення і
можливі логічні помилки в арґументації. Таке компонування розділів та
відповідного матеріалу виокремлювало і погляд Г. Челпанова на традиційну
формальну логіку як науку, яка доводить уже відомі істини [16].
На початку XX століття кращі логічні традиції в стінах Київського
університету розвивалися Василем Зеньковським (1881-1962), знаним у
подальшому релігійним філософом, істориком вітчизняної філософської думки.
На ранньофілософські, серед них і логічні погляди В. Зеньковського, значний
вплив мали ідеї його вчителя Г. Челпанова. Саме широка ерудиція наставника
спричинила глибокий інтерес В. Зеньковського до логічної проблематики, а
«Логічні дослідження» Е. Гуссерля надовго опанували його думками.
В. Зеньковський вважав цього німецького мислителя, з критикою логічного
психологізму якого був добре обізнаний, «володарем дум» у філософії початку
XX століття. Тому, ясна річ, логіку український учений сприймав не тільки як
формально-логічну дисципліну, але й як філософську науку. Водночас у теорії
поняття В. Зеньковський надавав перевагу поглядам Е. Гуссерля, витоки яких
вбачав у концепції ідей Платона. В інтерпретації молодого гуссерліанця
поняття-сутності набували значення загальних структур, які поставали
результатом вільного мисленнєвого конструювання. Саме завдяки мисленню як
набору чистих сутностей людина, на думку В. Зеньковського, спроможна
виходити за межі досвідно відомого світу, розвиваючи його причинові зв’язки.
Оскільки без поняття блага будь-яке знання оголошувалося неспроможним,
вчення про поняття доповнювалося київським професором концепцією
абсолютної безосновності – Бога.
Формально-логічніх погляди В. Зеньковського були узасадничені ідеями
класифікації суджень і умовиводів видатного російського логіка XIX століття
М. Карінського. Основні види суджень, у яких фіксується все знання про
існуюче, поділялися В. Зеньковським на три головні рубрики – судження
дійсності, атрибутивні судження і судження про відношення. Але, на відміну
від М. Карінського, предметом судження В. Зеньковський вважав не об’єкти
дійсності, а явища в нас самих, тобто психічні процеси. Проте в розгляді
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умовиводів він намагався в усьому наслідувати погляди російського логіка,
підкреслюючи, що загальною формою всіх умовиводів є перенесення суб’єкта
або предиката вже встановленого в нашій свідомості судження на відповідне
місце в іншому судженні на підставі співвідношень решти елементів обох
суджень. Отже, формально-логічний аспект логічних шукань В. Зеньковського
був також надзвичайно змістовним.
Вагомий внесок у розвиток логічної думки України на початку
XX століття зробили М. Ланге, П. Лейкфельд, Г. Веревський та інші видатні
вчені. Зокрема, відкритий М. Ланге закон перцепції підтверджував ідею єдності
чуттєвого і раціонального в пізнанні. П. Лейкфельд встановив, що будь-яке
умовне судження є в пізнанні одночасно і судженням, в якому щось
стверджується або заперечується за певної умови, і судженням, яке встановлює
наявність умовної залежності одного предмета або явища від другого.
Застосовуючи до логіки методи сучасної йому алґебри, Г. Веревський,
розробляв проблеми математичного обґрунтування законів мислення. Проте
подальший розвиток логічних ідей в Україні був загальмований революційними
подіями 1917 року.
Мало того, в 20-30 роках XX століття логічні дослідження в Україні були
згорнуті. Також було припинено викладання логіки в середніх навчальних
закладах, а згодом й у закладах вищої освіти. Лиховісну роль в утворенні
«логічного вакууму» відіграли еміграція 1919 року та висилання за кордон у
1922 році провідних українських філософів і вчених (треба зауважити, що на
Заході кращі традиції «академічної» логічної думки підтримували і розвивали
В. В. Зеньковський, Д. Чижевський та інші вчені. Зокрема Д. Чижевський видав
у Празі в 1924 році підручник «Логіка»), а також «поворот на філософському
фронті» в кінці 20-х років. Формальну логіку загалом було оголошено засадою
протилежного щодо діалектико-матеріалістичного методу метафізичного
методу пізнання. Тому, наприклад, одержані в 20-30-ті роки вітчизняними
математиками в галузі логіки результати здаються просто фантастичними.
Найважливішими серед них були такі, як опрацювання нових способів
елімінації семантичних парадоксів, виявлення співвідношення класичної і
конструктивної логіки, розробка теорії алгоритмів, алґебраїчне застосування
логічних теорем, використання математичної логіки в електротехніці, відкриття
комбінаторної логіки тощо [4, с.714]. Проте необхідно врахувати, що ці
досягнення публікувалися в спеціальних математичних журналах і були відомі
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лише вузькому колу спеціалістів. Математична ж логіка на той час не
викладалася у навчальних закладах.
Наслідком подібного негативного ставлення до логіки було не тільки різке
відставання від зарубіжних досліджень у галузі теоретичної і прикладної
логіки, але й різке зниження загального рівня логічної культури. Тому
ЦК ВКП(б) 3 грудня 1946 року прийняв безпрецедентну постанову «Про
викладання логіки і психології», для реалізації якої були організовані
підготовчі курси з логіки для викладачів та вчителів, друкувалися й
перевидавалися підручники з формальної логіки. Розвиткові логічних ідей
також сприяла розгорнута на початку 50-х років на сторінках філософських
періодичних видань дискусія про співвідношення формальної логіки і
матеріалістичної діалектики. Але нашвидкоруч проведена термінова
перепідготовка вчителів логіки не забезпечила школи України достатньою
кількістю кваліфікованих кадрів. Крім перевиданого «Підручника логіки»
Г. Челпанова і «Логіки» С. Виноградова й А. Кузьміна, вчителі та учні ніякої
додаткової методичної літератури не мали, що неабияк ускладнювало вивчення
логіки у вітчизняній школі. «Це, природно, не могло не позначитися на якості
викладання логіки в низці шкіл. Хоча треба зауважити, що учні старших класів
середньої школи проявляли великий інтерес до занять логікою. Але незабаром,
як відомо, почалася перебудова, переробка шкільних програм, боротьба з
перенавантаженням учнів. І сталося так, що під скорочення знову попала
логіка» [5, с.290]. Так формальна логіка ще раз припинила власне існування як
шкільна дисципліна.
Друга половина ХХ століття – щонайбільше 60-70 роки – виявилася
періодом плідної розробки в Україні логіко-гносеологічних і методологічних
проблем наукового пізнання. Створений академіком АН України П. Копніним у
1962 році в інституті філософії відділ логіки наукового пізнання став центром
опрацювання проблем логіки наукового дослідження. Вагомі результати були
одержані П. Копніним, П. Йолоном, Є. Жариковим, В. Шинкаруком та іншими
вченими в розробці концептуального уявлення про типологію форм пізнання і
форм систематизації наукового знання, структури і розвитку логіки й
методології науки тощо. Широке визнання знайшли праці київських філософів і
логіків С. Кримського, В. Костюка, Є. Лєднікова, М. Поповича та інших,
присвячені логічному й філософському аналізу мови науки. Одеські логіки
А. Уйомов, В. Богданович, В. Плеський, Г. Портнов, Л. Сумарокова та інші
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розробили один із варіантів формального аналізу систем – побудову логікоматематичного апарату опису системних об’єктів [11; 13].
Основними напрямами роботи українських логіків у кінці ХХ – на початку
ХХІ століття виявився розгляд логічної будови наукового знання в контексті
світоглядно-методологічних проблем і логіко-гносеологічні питання розуміння
й доведення. Підсумки цієї роботи відображені в працях С. Кримського, М.
Поповича, А. Ішмуратова, С. Кузнєцова, А. Конверського, В. Омельянчика та
інших вітчизяних логіків. У їхніх публікаціях розкривається взаємозв’язок
соціально-комунікативних і гносеологічних аспектів розуміння, розглядаються
особливості розуміння в гуманітарних та природничих науках, пропонуються
нові логічні засоби логічного аналізу розуміння і доведення. Крім того, за
останні десятиріччя В. Жеребкіним, В. Костюком, К. Руденко, В. Мельниковим,
А. Ішмуратовим, А. Конверським, І. Хоменко та іншими вченими для студентів
різних спеціальностей були написані цікаві й змістовні підручники та навчальні
посібники з логіки.

Висновки.
Нині розробку логічних проблем в Україні здійснює значний загін фахівців
Інституту філософії НАН України, філософських факультетів Київського,
Львівського та інших університетів, спеціалістів кафедр філософії вищих
навчальних закладів країни. Підсумки їхніх наукових досліджень друкуються в
різних фахових періодичних виданнях в Україні й за кордоном. Водночас
поступ логічних досліджень в Україні доброчинно впливає на розвиток методів
і змісту різних наук
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5
MEANS OF LINGUISTIC DIFFERENTIATION OF PERSONALITIES IN
THE NOVEL “THE MINDS OF BILLY MILLIGAN” BY D. KEYES

ОСНОСНІ ЗАСОБИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСОБОСТОСТІ
В РОМАНІ Д. КІЗА "ТАЄМНИЧА ІСТОРІЯ БІЛЛІ МІЛЛІГАНА"

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-004

Abstract
The study of literary text involves a pragmatic definition important elements of
the work, in which the author especially clearly expresses his opinion. The
pragmatics of the literary text studies the writer's attitude to reality, to what he / she
expresses. However, the detection criteria pragmatically important artistic means are
someway blurred, there is no systematic classification of such means. In our opinion,
it can be fruitful study of stylistic means of creating a pragmatic effect.
The basic method of studying the pragmatics of the literary text we chose is the
method of nomination (English foregrounding). Nomination is characterized as a
means of formal organization of the text, which focuses the reader 's attention on
certain elements of the message. Such elements are surprising its unexpectedness,
unpredictability in order to emphasize, highlight of a certain opinion. Traditionally,
the main types of extension are clutches (Levin's term), stylistic convergence
(concept introduced M. Riffater) and the effect of deceived expectations (R.
Jacobson's term) [1-4].
Coupling means the appearance of similar language units in similar positions,
that is, syntactic repetitions. Stylistic convergence includes the accumulation and
combination of different stylistic means in the fragment of text.
The relevance of this study is determined by the need for more in-depth study of
patterns and mechanisms of reflection and creating the effect of individual linguistic
self-expression in the original language, because it is a constant expansion requires
scientific and cultural contacts with representatives of other countries adequate
perception of different types and kinds of stylistic devices inherent appropriate
culture, which is especially important for the field of art expression [5-7].
In this regard, the purpose of the study is to identify and analyze linguistic and
stylistic means of creating the effect of polypersonalization in the novel D. Keyes
"The minds of Billy Milligan" and their adequate expression and perception by means
of language.
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5.1. The structure of the literary text as a justification for the basis of
linguistic and stylistic formations
Documentary about Billy Milligan - a man who suffers from disease of multiple
personality and is accused of numerous crimes. 26-year-old boy is accused of
kidnapping and raping three women, however, he does not remember doing so. After
a while it becomes clear that Billy Milligan has a multiple personality disorder: there
are twenty four of them in his body. The young man is waiting for a long treatment,
during which they are like those who sincerely want to help Billy, and those who
demand the most cruel punishment without acknowledging his mental disorder.
Writer Daniel Keyes, who his readers loved for being touching "Flowers for
Algernon," wrote another world-famous novel. Just about the aforementioned Billy
Milligan. Called the novel "Minds of Billy Milligan".
The story is still mysterious. It is based on the real events - in the late 1970s, a
twenty-year-old rapist and robber Billy Milligan was arrested for crimes, but
interrogations revealed that the defendant does not understand what he is accused of,
claiming that all this did someone else but him. So far, investigators believe that
Milligan is gluing stupid, doctors understand that the guy is not all right with selfidentification.
They take to talking to Billy and discover that his consciousness split that it is
inhabited by 24 individuals. One of them is responsible for logic actions, the second for protection, the third - for empathy, etc. They are of different sexes and ages: here
and rational Arthur, who speaks with an English accent, and strong somewhat
Regen's aggressive South Glory, and complex lesbian Adelan, and children David
and Christine. The community wants to convict Billy and send him to prison, as well
belongs to criminals, but psychiatrists are concerned about the fate of Billy and trying
to convince the court that the young man did not really realize that.
Eventually it becomes known about Billy's serious childhood injuries, sexual
abuse by an inadequate stepfather. It turns out that subpersonalities arose in moments
of crisis, so the psyche tried to protect the individual, to displace terrible memories
and transfer them to other individuals [9].
Daniel Keys has chosen a detached, documentary line of the story - a minimum
of fiction and reflection. The author does not let the reader forget for a second that
before him is not some fantastic novel there, but a real story about forensic
examination. The text is boring, but constructed competently - the story of Billy
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Milligan's arrest and trial is interspersed with transcripts conversations of the author
with the main character; more precisely - with the heroes who live in its head. Goat
gradually introduces us to them - and it's not easy, because not everyone of Billy's
personalities are friendly - there are those who want to hide their presence - they
interfere with each other, lie, pretend, confuse traces or just rude.
Here is everything you would like to know about the mechanism of operation of
“multiple personality ", but were ashamed to ask: all these strange characters - they
can be three-dimensional or one-dimensional - they are similar to a microcommunity, where everyone has a role: one protects, the second - loves, the third takes over everyone’s pain, the fourth - causes pain, etc. But even so, they are not
simply once and for all given psychotypes - they develop, learn, create and live their
lives there - in the far corner of Billy's personality.
In general, the most interesting thing here is to watch how they are revealed
characters: they are crowded in the head of the "carrier", as in a cramped dark room –
and everyone wants (or does not want) to tell their story. And because the body is on
one for all - they seem to be standing in line, there, in the basements of
consciousness, waiting opportunities to go outside, to the light ("occupy the spot").
And all this interesting (and not very), around-scientific red tape could continue
long, but Daniel Keyes is a good writer: he clearly chooses the time - and asks the
most important question: "What about Billy?" And really: what about Billy? What
occurs with the main personality when one of his subconscious minds rushes forward
and occupies the body?
And after this question the book acquires a new meaning - a psychotherapeutic
incident turns into a tragic story about a person who has lost control of the body;
about a man locked inside his own subconscious. When Billy - the real, real Billy gets a chance to speak, his first words are request for help.
The first to find signs of cleavage in Billy Milligan personality, became a
specialist in the Southwestern Mental Center Dorothy Turner, who was ordered by
the court to examine the detainee.
During the first conversation with her, David told her about Arthur (he controls
Billy's consciousness in everyday circumstances) and about other "people". As it
happened it is known that David is the "keeper of pain". It was he who always
suffered instead of all other personalities, feeling the pain of each. He is hardly
concentrate on something, so David is usually confused and puzzled looking. During
one of the meetings, the guy tried to explain to the doctor what is happening to Billy
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in Arthur's words: “He, who is on stage, controls consciousness”.
The first part of the novel tells about the previous trial and decision on the sanity
of the arrested. After all, Billy Milligan became the first maniac in US history to be
acquitted on the basis found in him signs of severe mental illness, called "Multiple
personality disorder" [9].
The rest of the story, the second part of the book, is based on stories by Teacher,
who is the only holistic personality formed in the result of the merger of all the
others, about Billy's childhood and youth and about the possible reasons that could
lead to the emergence of new "personalities" – suicide of his father and bullying and
abuse by the stepfather.
Daniel Keyes builds his story surprisingly detached, bringing it as close as
possible to a documentary novel, which allows the reader to feel loneliness and
isolation from "normal" society, which is based on consensus, Billy himself, whom
Arthur and Regen - the one who controls consciousness in all extreme situations,
removed from "Scenes" after a failed suicide attempt.
That is why at his work the author in accordance with his own ideas models
individual and typical features of the hero, in the documentary - he seeks to convey
psychology as accurately as possible in his portrait description, behavior, language
and other details that give a holistic view of appearance and the inner world of a very
real person. Here the author seeks to avoid subjectivism, characteristic of fiction, is
important to him the authenticity of the object, the image, the reliance on the
document and the fact. All this helps to create an image of a real hero that shades not
only the external features of his personality, but also reflects the inner essence,
reveals emotional experiences, doubts, motivation of accomplishments and actions.

5.2. Linguistic and stylistic means and techniques
As mentioned earlier, many scientists studied such linguistic phenomenon of
language pattern formation, there are different approaches in the description and
allocation of the lexical fund of different languages. In ours research we will rely on
the classification of stylistic devices, proposed by David Mile.
According to the classification of stylistic devices of David Mile, the first level phonetic is characterized by the presence of such stylistic devices as alliteration,
assonance, anaphora, epiphora, repetition, rhyme at the end or on beginning of lines.
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Reading this novel you can find a large number of sentences using the author of such
techniques, even combining them into goals excerpts. For example: “What’s going
on? Did I hurt anybody? ” “I hope I didn’t hurt anybody. ” [9, p. 11] - we can observe
the repetition of Did I hurt anybody, with which the author draws attention to
completely uncharacteristic of brutal killer qualities such as responsibility for their
actions and care for others.
At the beginning of the work the reader gets acquainted with the main thing a
hero accused of raping and killing women. Having got to prison for his actions, he
cares if he has harmed anyone, and does not understand at all what he is doing in this
terrible place. This situation is already should lead the reader to think that not
everything is so simple with this character, but not just because he changes almost
hourly.
“No! - he shouted, jumping to his feet. - You promised! Miss Judy won’t like me
anymore if you tell her.You promised. If you break a promise, that’s like a lie. You
can’t tell. I got into trouble. You made a promise. And promises are the most
important things in the world. I don’tcare. You promised”. [9, p. 22] - in this sentence
we see an example of the anaphora You promised, which is repeated on the beginning
of each sentence said by the hero.
From the passage we understand that the main character seems to be a little boy
who keeps a secret and is very upset because this secret becomes known to many
others. For the reader, this is perceived quite unexpectedly. Suddenly, an adult
childishly worries that his the secret of a bad actions will be known to everyone, and
even for that punish “dults.
In the example: “All right. But I’ll tell you this — I don’t believe it. The
prosecutor’s not going to believe it. And the judge isn’t going to believe it. I’ve got
great confidence in you, Judy.” [9, p. 25] - we observe the epiphora I don’t believe it,
which helps the author to influence the perception of the image completely different
reader. From this sentence we understand that Billy has lost confidence in anyone, so
he is sure that no one in the world has ever had him will understand, but will not
believe that he is suffering from a serious illness, and it is this disease became the
cause of those terrible and ruthless acts.
“You say you’ve spoken to Ragen, - Judy said. How does that work? Do you talk
to each other out loud or in your head? Is it speech or thought?”. [9, p. 27] - in this
sentence there are examples of assonance. In this example we can observe the
situation when Billy's lawyer first learns of the presence of her client has several
MONOGRAPH

49

ISBN 978-3-949059-29-2

Erbe der europäischen wissenschaft

Book 5. Part 4

personalities with whom he allegedly communicates his head. For the reader, as well
as for the lawyer, it is so unexpected the turn of events comes as a shock, because no
one expected or could even predict.
“Dear Miss Judy, I am writing this letter because sometimes I can’t say what I
feel and I want you more than anything to understand. First of all I want to thank you
for everythingyou have done for me. You are a kind, sweet person and you did your
best. That’s all anyone can ask. Now you will be able to forget about me with a clear
conscience. Tell your office that I don’t want any lawyers. I won’t need one. Now that
you believe I am guilty, I must be. All I ever wanted to know is for sure. All my life all
I ever have done is cause pain and hurt the ones I love. The bad part is, I can’t stop it
because I can’t help it. Locking me away in a prison will make me worse, like it did
the last time. The shrinks don’t know what to do because they can’t figure out what is
wrong. I will now have to stop myself. I am giving up.
I just don’t care anymore. Would you do one last thing for me? Call Mom or
Kathy and tell them not to come up here anymore. I don’t want to see anyone again,
so don’t waste their gas. But I do love them and I am sorry. You’re the best lawyer I
know and I’ll always remember you for being kind to me. Goodbye! Billy. ”[9, c.17] in this passage we can see examples of alliteration of consonants sounds I, m, w, d, c;
repetition and rhyme at the beginning and end of sentences I want, I will, I am, I do, I
don’t, I can’t.
This letter was written for a woman lawyer, representing Billy's side in court and
trying to prove it non-involvement in crimes. Reading this letter you can trace the
emotional state the main character, feel that depressed state when you do not want
anyone to see and hear, even the desire to live is absent.
Consider the lexical level of realization of the personalization effect, which
according to David Mile's classification is represented by tokens, which name and
denote emotions, units of conversational style of speech, including vulgarisms,
barbarisms, as well as such artistic means as metaphors, metonymies and hyperboles.
This novel is saturated with vocabulary that characterizes the emotional state of
the characters. To depict the emotional state of artistic characters the author uses the
ways of direct lexical-semantic nomination - lexical and semantic means, which in
their semantic structure contain components of meaning to denote or express a
particular type of emotion, and are divided into lexical means called emotions
(substantive, adjective, adverbial and verbal means of direct lexical and semantic
nominations) and lexical means of expressing emotions [8].
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For analysis, we propose to take one of the personalities of Billy Milligan teenager Danny, who is very shy, timid and immersed in own world. In our opinion,
the example of this character is possible to trace the brightest realization of the effect
of deceived expectation at the lexical level.
The reader does not expect acquaintance with 16 a year-old shy and withdrawn
teenager who admires drawing and very afraid of people. «Danny, 14. The frightened
one. Afraid of people, especially men. He was forced to dig his own grave and was
then buried alive. Thus he paints only still life. Shoulder-length blond hair, blue eyes,
short and slender». [56].
We have identified a number of lexical items, in particular: nouns, adjectives
and adverbs that describe a frightened and terrified little girl a child who just wants to
hide away from all the people around him.
Danny feels completely alone, nobody needs him, he doesn't understand why he
ended up in prison and is accused of being so terrible crimes. “He was scared and
confused. He doesn’t know much about what’s going on. He’s only fourteen”. [56].
Substantive verbalizers of the emotional state form a group, which consists of
nouns: astonishment («a feeling of great surprise and wonder; the state of being
astonished, amazement »):« A minute later, he opened his eyes and stared around in
astonishment at the walls, the toilet, the bunk »[56] . In this example, the author uses
a noun to represent the emotional state a boy in prison. He surveys the room with
fear, not understanding at all what reasons he was here. Danny hopes it's just a
mistake, after all, small children should not be in such places.
Adverbial type of direct lexical-semantic nomination expressed by adverbs:
dully («in a way that is boring and not exciting; in a way that shows no interest or
feeling »); sympathetically («in a way that shows you understand and care about
someone else's suffering; If a character in a book or film is shown sympathetically,
they are described or shown in such a way that you are able to understand the
character's feelings, with the result that you like them »); angrily («in a way that
shows that you feel angry with someone or about something; in a way that is very
painful »): “He sat on the floor, staring dully into space. Though he often listened to
her problems sympathetically and talked about his own, he had no other interest in
her. Then he saw cockroaches in the corner and his expression blanked and changed.
Crossing his legs, he hunched up close, his chin cupped in his hands, and smiled
childishly as he studied them running in circles”. [56] - in this sentence we see a
description of the behavior and condition of the hero with the help of adverbs. The
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author uses these adverbs to to draw the reader's attention to the difference in Billy's
own behavior at the beginning of the work and the behavior of little boy Danny, one
of Billy's personalities.
Verbal direct nomination is carried out with the help of verbs:
- To mumble- to say something too quietly or not clearly enough, so that other
people cannot understand you (murmur): to grumble, moan, to bubble, it is
incomprehensible to speak.
- To stare - to look at something or someone for a long time without moving
your eyes, for example because you are surprised, angry, or bored: to stare, stare,
stare, look closely.
- To smile- to make your mouth curve upwards, in order to be friendly or
because you are happy or amused: to make fun of make fun of, have fun.
- To faint- feeling weak and as if you are about to become unconscious because
you are very ill, tired, or hungry (to weaken), to blank - a blank face or look shows no
emotion, understanding, or interest (to be puzzled) - to feel embarrassed and insecure,
if not in their own plates.
- To cringe- to move away from someone or something because you are afraid;
to rubb the wrists -to press or be pressed against something with a circular or up-anddown repeated movement (to rub hands); to shake a head - to move your head from
side to side as a way of saying no, or to show disapproval, surprise, or sadness - to be
vigilant, to object, to be alert.
Lexical means that express the emotions of the character also represented by the
use of exclamations: "Oh God, no!" - he shouted [56].
In addition to neutral and emotional vocabulary, the novel uses language units of
other lexical layers: terms (for example, prosecutor, jail, attorney, suspect, penalty,
lawyer); poetics and archaisms (for example, lad meaning boy, vanish meaning
disappear; youth meaning teenager; retire meaning go away); slangisms (for example,
bastard in the sense of mean person); dialectisms (for example, Cokney English “You
just keep messin’ with these police, »he said,« they’re gonna beat you to death. You
c’n jus ’take my word, ’Cause I have been in the joint many times. You have been
locked up? » Milligan nodded »); vulgarisms (damn, bullshit, fat-bellied,
sonofabitchin).
In the dialogue between the psychologist and Christopher can be traced as the
author uses the so-called Scottish dialect Cokney English: «Then he shook his head,
and when he spoke it was as a boy with a cockney accent. “Everythin’ is loud, ”he
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said. “You. All the sounds. Oye don’t know what’s goin ’on.”
“Your voice seems funny, David. Is that an accent? ” He peered up at her
impishly.
“Oy’m not David. Oy’m Christopher”
"Well, where's David?"
"Davids been naughty."
"What do you mean?"
"Oh, the others are awful mad at 'im' cause 'e told."
"Will you explain that to me?"
“Oye can’t. Oye don’t want t ’get inter trouble like David.”
"Well, why is he in trouble?" she asked, frowning.”
"Cause 'e told."
"Told what?"
“You know. ‘E told the secret.”
She watched his face closely as he spoke in his crisp cockney accent. He was
open, earnest, happy, so different from the person she had spoken to just the day
before. Milligan had to be an incredibly good actor » [56, p. 20].
This dialogue introduces the reader to the opposite of Danny - Christopher, he is
also a teenager 13 years old, who speaks Scottish, obedient but restless.
The boy is very active, plays the harmonica, easily comes into contact with Judy
and open to communication. Such are the radical changes of the psychological and
Billy's emotional state only make everyone think he really is a good actor, and can
easily change under different circumstances.
“The walls around here have ears. And when they’ve got you upstairs, be
careful. The police have lots of tricks. .Don’t talk to anyone. Even other prisoners.
Some of them could be plants. There are always guys around waiting to pick up
information to sell to somebody. If you want a fair trial, keep your mouth shut” [56].
In the given fragment there are examples of a metaphor (The walls around here have
ears; prisoners could be plants; pick up information to sell to somebody); metonymy
(The police have lots of tricks; keep your mouth shut) which describe Billy's life in
prison. All personalities have reached each other the conclusion that in prison you
cannot communicate with anyone about your personal, because investigators can use
this information to their advantage. Billy decided not to talk to strangers at all,
because even the walls they have ears there and can listen to the conversation at any
moment. The reader expects that no one will ever be able to understand the truth and
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the reasons for the actions of the chief hero, his horrible behavior, but in fact with the
development of events the reader is wrong, because after all the doctor and the lawyer
even manage to talk to real Billy.
“It became apparent to everyone in the room that Wilbur was in control and
knew exactly what she was doing, touching the right mental buttons to make him
respond”. “He uncrossed his arms and stared at the table, and Judy knew she had
touched the right nerve”[56]. In this example, there are metaphors (touching the right
mental buttons, touched the right nerve), which describe exactly Wilbur managed to
call on the "stage" of the real Billy. The doctor already has experience work with the
disease of personality disorder, it was he who was able to talk to the main hero about
all the events that happened in the past, touched a very painful and exciting topic for
a guy. This helped him understand the reason for this disease, because no one even
guessed that as a child, Billy's father was very much severely mocked him, which led
to the formation of different personalities, who each time by their actions tried to hurt
others.
“Feeling herself more and more baffled by what was happening, Judy watched
closely as he seemed to shrink back into himself. His lips moved silently, his eyes
glazed and then drifted sideways »; «He was suddenly very conscious of himself as a
bearded, wacko public defender confronting the conservative, Establishment
psychiatrist - the grandson of the brother of President Warren G. Harding, no less —
in his luxurious home »; «It all seemed so unreal - like bodies possessed by spirits or
demons” [56] - in this passage there are examples of hyperbole
“Judy watched closely as he seemed to shrink back into himself; very conscious
of himself as a bearded, wacko public defender confronting the conservative – the
grandson of the brother of President Warren G. Harding; unreal — like bodies
possessed by spirits or demons”, which describe Judy's impressions and condition,
she does not she believed in her eyes, in her ears, she could not perceive such a thing
normally situation. Of course, she guessed that our main character is very strange and
a kind of man. But talking to a 14-year-old child, a 30-year-old husband, and other
personalities, she realized the real reasons and the motives for such heinous crimes do
not lie on the surface at all, and are necessary go a long and difficult way to expose
them. Just execute, deprive the life of this hero will be an incorrigible mistake.
By these artistic means on the one hand add aesthetic value and enhance the
expressiveness of the work, and on the other help the reader to develop attention and
associative thinking while reading and analyzing what is written. Also these stylistic
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figures are used by the author to realize the effect unpredictability and deceived
expectations about actions and emotional state of the characters.
The English novel is also characterized by more than just use lexical means of
expression, but also syntactic means, which enhance the overall expressiveness of the
text. The system of syntactic and stylistic means and techniques contributes to the
expression of additional content, which is not formed by direct lexical means.
Syntactic tools expressiveness cover reduced sentence models (ellipse, default
(break), asyndeton), extended sentence models (repetition, enumeration, tautology,
polysyndeton, emphatic and plug-in constructions), sentence models with nontraditional arrangement components (inversion, distance, separation).
There is a group of syntactic means of expression based on reduction most
characteristic of the novel. So in the example: "With all due respect to her and other
psychiatrists who have worked with such people. . . Well, in a case like this, it’s too
obviously possible for the patient to feign amnesia. Still, if Turner and Caroline will
be there. . . and if Dr. Wilbur is making the trip ...” [56, p. 33].
We can observe a default (break), which adds aesthetic and expressive coloring
of the text, and also helps the author to create that the very effect of surprise and not
expectation. Described in this passage a situation where Billy was sent to prison by a
psychiatrist, who has already worked with a patient with a personality disorder. She
immediately confirmed the diagnosis, but was shocked by what she saw, it was she
who managed to call on the "stage" of the real Billy, wake him up and make him talk
about his painful and unhappy childhood.
“I know I promised never to tell (the secret), - she said, but I’ve got to tell Judy
Stevenson. No! - he shouted, jumping to his feet. You promised! Miss Judy won’t like
me anymore if you tell her” [56, p. 22] - this example contains ellipsis, the author
omits the word (the secret), but we understand the meaning of the sentence.
The protagonist did not want to tell anyone about his condition, his so-called a
secret about the many personalities who live his life with him. But it so happened that
one of the individuals accidentally confessed to Billy's lawyer about "Others". It was
then that an unexpected story about the life of another began, not at all similar to the
ruthless killer Billy Milligan.
In the sentence: "She will like you. She’s your lawyer, she needs to know, she
can help you” ; “You promised. You can’t tell. I got into trouble. Arthur and Ragen
are mad at me” [56, p. 22] - there is such an artistic tool as asindeton, which helped
the author to convey the content briefly but significantly. Despite the fact that in the
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sentence has no words-connections, conjunctions, the reader easily understands the
meaning written. One of Milligan's personalities regrets telling the lawyer about
Billy's inner state, and worries that others will punish him for it. At the same time, he
tries to justify his actions because hopes to get help and support from Judy.
Here is an excerpt from the work to demonstrate functioning of the type of
promotion "convergence": "Ragen Vadascovinich, 23. The keeper of hate. His name
is derived from “rage-again.” Yugoslavian, he speaks English with a noticeable
Slavic accent, and reads, writes and speaks Serbo-Croatian. A weapons and
ammunition authority as well as a karate expert, he displays extraordinary strength,
stemming from the ability to control his adrenaline flow. He is a communist and
atheist. His charge is to be the protector of the family and of women and children in
general. He dominates the consciousness in dangerous places. Has associated with
criminals and drug addicts, and admits to criminal, sometimes violent behavior.
Weighs 210 pounds, has enormous arms, black hair and a long, drooping mustache.
He sketches in black and white because he is color-blind” [56, p.5].
In this example, convergence is presented a large number of epithets (a
noticeable Slavic accent, enormous, extraordinary strength, black hair and a long,
drooping mustache, criminal, violent behavior); comparisons (like tailor’s dummies,
like a human figure height, like arms); partial inversion (Yugoslavian, he speaks
English with a noticeable Slavic accent, and reads, writes and speaks Serbo-Croatian;
Has associated with criminals and drug addicts, and admits to criminal, sometimes
violent behavior); polysyndeton, expressed by a conjunction (and), a noun sentence
keeper of hate). All these stylistic means and techniques are aimed at implementation
of one effect, to create a certain image. Proposed the passage is a description that
details one of Billy's personalities.
Thanks to lexical means the description becomes more obvious to the reader
there is a certain metal picture. Syntactic tools help focus the reader's attention on
individual subjects that are author's design need coverage. Thus, the accumulation of
large quantities stylistic means and techniques, different in nature, gives the text
expressiveness and has a greater impact on the recipient [11].
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Conclusions
The implementation of the multypersonalization effect was considered in
lexical, phonetic, syntactic and textual levels. According to the classification of
David Mile at the phonetic level of implementation the effect of deceived
expectations is provided by the following linguistic and stylistic means and
techniques such as alliteration, assonance, anaphora, epiphora, repetition, rhyme on
the end or beginning of lines. The novel revealed examples of all these artistic means
that helped the author to create the effect of surprise due to an unexpected and abrupt
change of events.
Lexical level of realization of the effect of deceived expectations for David
Mile's classification is represented by tokens called and denote emotions, units of
conversational style of speech, including vulgarisms, barbarisms, as well as such
artistic means as metaphors, metonymy and hyperbole. According to the study the
lexical level in the novel is most vividly embodied in the novel description of the
emotional state of several characters in the novel can be observed the effect of
deceived expectations. At the beginning of the novel the reader gets acquainted with
a cruel and ruthless murderer who turns out to be lonely and a psychologically
depressed child who needs support and love from the outside adults. It is due to a
combination of emotional vocabulary, slang, vulgarisms and artistic linguistic and
stylistic means in coupling and convergence the author managed to achieve a
successful implementation of this effect [10].
Among the linguistic and stylistic means and methods of syntactic level Mile
singles out reduced sentence patterns (ellipse, default, asyndeton), extended sentence
models (repetition, enumeration, tautology, polysyndeton, emphatic and plug-in
constructions), sentence models with non-traditional arrangement of components
(inversion, distance, separation). It is these tools that most vividly embody that create
the same effect of deceived expectation by three types nominations - convergence,
clutch and deceived expectations - that played a very important role in the
organization and coherence of the whole novel.
Also, linguistic and stylistic means and techniques for implementing the effect
of deceived expectations at the text level are rich. In the novel vividly presents this
level through allusions, references to another work, and the name of the symbol.
Analyzing this novel can be done conclusion that the presence of such a large number
of different artistic tools and techniques used by the author, helped him achieve the
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effect deceived expectations and realize it most vividly.
In the novel "The Mysterious Story of Billy Milligan" was discovered 586
stylistic figures, among them prevailed metaphors (226), epithets (130), phraseology
(69), comparison (56), rhetorical exclamations (45), rhetorical questions (21) and
hyperbolas (10). According to statistics used by the author of artistic means in the
text, we can conclude that that among the types of nomination the deceived
expectation prevails (356), and on the second place convergence (97) and adhesion
(104).
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6
THANATOLOGICAL DISCOURSE IN PRAGMALINGUISTICS:
CONTEXTS, PROBLEMS, SOLUTIONS

ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ПРАГМАЛИНГВИСТИКЕ: КОНТЕКСТЫ,
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-012

Introduction
The monographic research deals with the problem of the text dicource. The
central link of the description is the analysis of thanatological discourse in
pragmalinguistics, which is necessary to represent the speech behavior of participants
in sacred communication. It is shown that, unlike other types of discourse, this
variant is associated with emotions, sensory processes of human interaction. The
knowledge acquired in this process can be attributed to ritual - social. This type of
communication is carried out according to the scenario of ritual communication, in
which no ritual-social action in situations of sacred communication is identical to
another. However, these actions are related to each other and are similar by
phenomenal and structural correspondences. They appear as a "trace", "imprint" of
previous ritual and social actions, further placing them in a new communicative
situation, thus creating a certain constructive element, a kind of scheme, "frame constant" (our term). These constructs and schemes become the basis used by a
person to interpret, evaluate and even predict their own behavior, the behavior of
other people, and events in the surrounding world. Thus, there is an awareness of
their own inclusion in the ritual - life scenario of society. Death and subsequent
ritual-social actions are included in the life cycle.
The monograph is addressed to linguists, specialists interested in the problems
of verbal and non-verbal communication, graduate students, undergraduates, students
and a wide range of readers.
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6.1. Hypothesis of thanatological discourse and the description of sacred
ritual communication
6.1.1. The sacredness and ritualism of thanatological discourse
One of the main aspects of this monographic study is the consideration of ritual
as the basis of the unity of activity, consciousness, language and speech. First, it
should be recognized that the ritual is always communicative, that is, it serves to
organize interactive interaction, even if it is about auto-communication (for example,
when a person prays, etc.). Therefore, a ritual can be almost any stable sequence of
actions performed in a structured (frame situation) based on frames - constants.
Ritual, being a collective interaction, has a certain symbolic meaning that carries
a sacred meaning. Sacredness within the framework of the ritual space can be
considered as a discourse, upon reception of which the recipient sees sacred meanings
and meta-meanings, such as, for example, "appeal to God", "hope", "despair", "fear",
etc. Text sacredness is the ability to lead the recipient or the author to find sacred
meanings now of perceiving a speech work in the ritual space. This space reflects
social criteria that are important for a given team.
The ritual is rooted in the past, repeating what has already happened. Ritual
themes of ancient people in a slightly improved form, which can be seen in many
rituals associated, for example, with the life cycle.These are meetings and farewells
of the seasons, sowing, harvest, birth, wedding, death (funeral), memorial events etc.
Numerous holidays were specially designed for the main rituals in honor of the gods.
With the help of the ritual, a person could feel his connection with nature, space,
society.
Important cultural meanings are conveyed in ritual communication. This is one
of the elements of the semiotic system. The ritual is valuable in terms of tradition,
color with emotional tones, information content. The information contained and
stored in rituals reflects the picture of the world and the stereotype of people's
behavior in significant situations. The meaning of the ritual is precisely in repetition,
in the reproduction of the nation's picture of the world.
The burial ritual is an important cultural element. Studying it can give an idea
about society as a whole, about its culture, customs, traditions, language
development. In Christianity, the understanding of the meaning of life, death and
immortality is based on the provision of the Old Testament: "The day of death is
better than the birthday." There is also such a well-known Latin dictum "Mors certa,
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hora incerta": the most definite in life is death, the most indefinite is its hour. The
acceptance of the fact of death characterizes Christian people and helps them to walk
with dignity the path that is called life.
Many authors now refer death and funeral to ritual discourse. At the same time,
the ritual is considered as "... the most ancient form of broadcasting cultural values
and meanings, familiarizing the individual with the sacred origins of culture." [11].
The proposed monograph is devoted to the problem of describing and analyzing
the content and ritual-organizing properties of elements (communicative unity,
concepts, and discursive practices) in speech acts of thanatological discourse. The
purpose of this monograph is to outline the pragmalinguistic field of thanatological
research. The author sets the following tasks in the work:
1) outline the semiotic aspect in the pragmatic component;
2) determine the link between the pragmatic and cognitive approaches;
3) define the ways of solving key research problems.
This theme is of great importance primarily due to the unsatisfactory
development of the concept of thanatological discourse in pragmalinguistics, despite
a significant number of works devoted to this problem. The beginning of modern
humanitarian thanatological knowledge was laid by the philosophy and
psychoanalysis of Sigmund Freud [5]. He became the creator of the concept
"thanatos" and designated it as the "death drive". In addition to Freud, philosophers,
historians, sociologists, among whom are especially distinguished F. Aries, J.
Baudrijard, E. Fromm [1, 2, 10, 12], and many others, have dealt with the issues of
death and dying at different times. Philip Aries conducted a study of the history of
attitudes towards death in European society.His work "Man in the Face of Death" [1]
is fundamental for humanitarian thanatologists.
The development of thanatological knowledge is usually divided into three
periods. The first is the emergence and establishment of natural thanatological
science. Its period: the second half of the 19th - the first half of the 20th centuries.
The second signifies the transformation into an interdisciplinary science and the
strengthening of the humanitarian principle: the second half of the 20th century. The
last period is characterized by the spread of thanatology in Russia and the
development of interdisciplinary research in this area - the turn of the XX-XXI
centuries.
The interdisciplinary nature of thanatology is the cause of some terminological
issues. Since thanatology is a young field for domestic science, its terminological
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apparatus has not yet been fully developed.
The lack of a clear scientific language allows scientists of different disciplines to
interpret the objects of study of humanitarian thanatology in different ways. Recently,
there has been an increase in the number of studied thanatological practices. If earlier
they meant, as a rule, funeral and memorial practices, modern scientists note shifts in
the understanding of traditional practices.
Thanatology is one of the poorly studied scientific problems. This can be
explained by the complexity of the very concept of "death". Scientists mainly
considered the physiological, medical, psychological, historical aspects of death. Its
culturological and linguistic aspects have practically been little studied. The modern
development of thanatology is interdisciplinary in nature, including many areas of
knowledge. Humanities, including linguistics, come to the fore. However, we are not
aware of any cases of consideration of the pragmalinguistic aspects of the description
of thanatological discourse on the material of the epitaph.
6.1.2. Specificity of thanatodiscursive practice in semiotics
The theory of language is characterized by a wide research tradition, formed by
the terminological apparatus and methodological base. We connect our research with
the semiotic problems of the discourse. Thus, our work as a whole is based on the
scientific work of E. Auerbach, M. Bakhtin, D. Likhachev, R. Bart, Yu. Lotman, G.
Gachev, V. Toporov, and some others. Within the framework of a special
interdisciplinary field - pragmalinguistic thanatology.
One of the main problems is the defining the object of thanatology. It is “the
science without an object and without a special language of description. The word
about death is a word about life, conclusions are built outside the original logos of the
problem - in terms of vitalist reasoning, in the context of unforgettable vitality ”[6].
The history of thanatology as a field of science, including its humanitarian semiotic
component, can be considered from the point of view of three basic components:
1) its approval as a natural science (XIX - early XX centuries);
2) its transformation into an interdisciplinary science and the strengthening of
the humanitarian principle in it (second half of the 20th century);
3) its spread in Russia and the development of special, mainly literary studies, in
this area (late XX - early XXI centuries).
Scientific interest in the problem of death is manifested not only in natural
science, but also in psychoanalysis. Z. Freud [10] dealt with the substantiation of this
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problem. In psychoanalysis, the death instinct (Thanatos), along with the life instinct
(Eros), is one of the basic human unconscious drives. The first literary works on
thanatology also appeared, P. Bitsilli, V. Rem and others.
In the second half of the twentieth century. The thanatological literary
bibliography has expanded considerably. From numerous studies of this period, one
can single out conceptual articles by M. Blanchot [3], M. Bakhtin [2] and others. The
first works on thanatology in Russia by P. Gurevich, [4] S. Ryazantsev [12] and
others were distinguished by popular science character. K. Isupov [5], A. Demichev
[7], D. Matyash, [9] and others have made a great contribution to the understanding
of thanatology as a field of scientific knowledge.
In the late XX - early XXI centuries. the terminological and methodological
apparatus of thanatology is being developed. Studies by Yu. Lotman [8], Yu.
Semikina [14], V. Kazak [7] and others should be noted. The rich history of the
development of thanatological science is convincing evidence of its existence as a
specific area of scientific knowledge.
Undoubtedly, the humanities in thanatological areas are essential. After all, only
in the word can one "grasp" death (M. Blanchot). Linguistics deals not with death
itself, but with ideas about it, its embodiment in various works. Humanitarian
thanatology, therefore, studies the general cultural experience of understanding and
describing death.
A pragmalinguistic approach to the topic of mortality is also of no small
importance. The possibilities of comprehending the object-subject sphere of the
pragmalinguistic aspect of thanatology from the standpoint of the semiotic approach
should be emphasized. The triad of C. Morris "semantics - syntactics - pragmatics"
allows us to talk about the following categories:
1) thanatological meanings (meanings, concepts) and their representation;
2) the place of thanatological motives in the narrative organization and structure
of literary works;
3) the interaction of thanatological motives with reality, their aesthetic reception,
public reaction to them, "death-making" in literary life, etc.
The destructiveness of death acts as a trigger for a conscious attitude to life. It is
important for each person what kind of memory he will leave about himself after
leaving. In this context, the epitaph is an expression of the social significance of a
person.
Stereotypes in relation to death were not always the same. Medieval people, for
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example, were not afraid of death, and our contemporary is afraid to even mention
this word in public speech. Many do not realize that this is an inevitable reality of
human existence. In linguistics, death is no longer denied the existence and
development of a complex - organized lexical - semantic field. Traditions of etiquette
reaction to death in obituary, condolences, eulogy, and epitaph have been formed.
Their goal is the expression of sympathy for grief, a sympathetic attitude towards the
experiences of the misfortune of others.
6.1.3. Cultural and historical aspects of thanatological discourse.
Let us consider the cultural and historical aspects of thanatological
discourse.The ancient idea of death included several important components: the
philosophy of immortality, mythology, and the ethics of virtue. In Ancient Greece,
for example, two types of discourse of death were distinguished - a mythological
story and philosophical reflection.
The culture of Hellenism, which followed the period of classical antiquity,
retained attention to the theme of death and immortality. Fate is brought to the fore,
dominating everything. Epicurus tries to relieve the tension from the fear of death. He
calls to think that death has nothing to do with man, because when we live, death
does not yet exist, and when death comes and then we cease to exist.
The spirit of decline and pessimism was replaced in medieval culture by the
ideas of Christian teaching: death is elevated to a cult. Symbolism becomes an
essential feature of consciousness. The image of the crucified Christ is the main
symbol of Christian faith. The acceptance of the fact of death characterizes Christians
and helps them to go through life with dignity. The middle Ages civilization was
formed in the atmosphere of human fear of a constant threat from the outside world.
The response to this is laughter (carnival), which masks fear. The main events of the
thanatological discourse took place against this natural background.
The fear of death of several centuries of medieval culture was changed in the
late middle Ages by the death drive. Death is not only present in life as its inevitable
outcome, but paints the world with living, bright colors. Only against the background
of someone else's death does a person feel and realize the fullness of his life.
Thanatological discourse boils down to the idea of a person's ignorance of the hour of
his death and serves as a reminder of the equality of all people before her.
The Renaissance and the Enlightenment, and then the New Time, contributed to
the creation of a unique image of world culture. The basis of the philosophy of
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humanism was the transition to anthropocentrism: Man becomes the creative
principle of all that exists. He lives a creative life, taking care of his well-being. And
various hindrances (for example, illness and death) are rejected. The fear of death
makes people actively fight for their existence on earth. However, the paradox is that
only a person's awareness of the fact of his mortality helps him to understand the
value of life. Feeling full of life is the mood of the Renaissance. Human experiences
become the basis of the work of writers and poets of that time. The return to the idea
of ancient humanism is the main slogan of the entire Renaissance. Thanatological
discourse acquires individual features, it departs from religion. The cultural and
historical era of the Renaissance opens up an independent and free personality. The
humanistic idea of a valiant life became new for thanatological reflections. An active
attitude towards the world has replaced passive contemplation.The result was the
economic, social and spiritual revolutions of the Enlightenment and modern times.
The Age of Enlightenment changes the content of thanatological discourse: the
border between life and death is erased by the dialectical vision of the process of
transition and development. Observation of one of nature's eternal mysteries turns
into the source of a new empirical discourse of death. The thanatological discourse of
the century of the scientific revolution becomes clear in the reflections of I. Kant, in
which he tries to combine the natural-scientific ideas about death with ethical-logical
reflections. Human activity makes his life more fulfilling and fulfilling. The
Personality becomes the discourse of the late 19th - 20th centuries. Thanks to this,
thanatological problems move into a new context: there is a need to change the
meaning of a person's self-determination, the boundaries of his life and death.
In the 21st century, the term “death” is no longer a taboo. Death often manifests
itself at the level of a sign, a symbol. An important field of analysis is the text, the
word. Maurice Blanchot described the idea of experiencing death in the text, which
largely explains the author's eternal striving for Thanatos [3]. It is obvious that art and
literature are inspired by death. Writers created not only individual works, wholly and
completely addressed to Thanatos, but also entire genres (burial lament, elegy,
epitaph, etc.). The development of eras, cultures, civilizations, according to
researchers, is closely related to the attitude towards death. In domestic science,
interest in the study of mortality is also growing.
Thus, we see that the nature of the understanding of death in each cultural and
historical epoch is determined by the level of spiritual consciousness of the nation.
Thanatological discourse in each of the periods is important. In the process of
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civilization development "in search of a new anthropological model, scientists are
increasingly persistently turning to the mystery of death" [4]. The discourse of death
is becoming important.

6.2. Pragmacognitive context of thanatological problem of the discourse.
6.2.1. Analysis of communicative - pragmatic, cognitive elements of
thanatodiscourse.
In the process of analyzing thanatological discourse, “pragmatic context is
clearly outlined when communicating on topics related to death, burial, a cemetery,
the deceased, the afterlife” [10]. For this study, the thanatological discourse of
epitaph is of particular importance. Thanatological elements have pragmatic
properties. In a pragmalinguistic context, they influence the reader aesthetically by
conveying a certain ideology. As a result, they are able to influence the actions of
individuals and even social behavior in general. A special phenomenon of culture and
everyday life is the death of a person, which is a stimulus for the emergence of
memorial texts.
Thanatological elements are relevant for a certain range of genres (epitaph,
elegy, detective story, life) and genre trends ("gothic", "military" literature) ... The
outlined specific tasks, structural components, the object-subject sphere, the vast
history of the question of linguistic thanatology allow us to hope for the prospects of
the development of this area. From the pragmalinguistic point of view, it is important
to understand the need for a person to duplicate the phenomena of the surrounding
world using various the world is being repeated, but it is not. In general terms, this
process is equivalent to a memory mechanism and task. The whole theory of
knowledge is based on such an important concept as memory.
The destructive force of death makes him recreate, reconstruct the invariant of
his life in the profane world. This invariant, obeying semiotic laws and under the
influence of semiotic mechanisms, creates the world beyond the grave. In the
semiotic system, the corresponding processes for the preservation or restoration of
adequacy are activated. The awareness of death turns out to be a symbolic action. It
initiates the emergence of culture as a system of signs, including linguistic ones. The
sign becomes a kind of reality. We see a simulacrum, the reality of which is
conditional, subordinated to semiotic mechanisms. For a semiotic understanding of
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the "architecture" of a tombstone, it is important to consider the corresponding signs.
First of all, let us single out the sign of "reception waiting" (lattices, crosses, hills,
monuments, etc.). This sign creates the mood of the addressee and a certain type of
perception. Let us dwell on the sign of the time, which expresses the belonging of a
structure to a particular historical era. Numbers can be such a sign. Signs-symbols,
coats of arms and emblems should be especially noted, which carry an artistic
concept and can serve as a sign of the times.
From the point of view of significance, attention is drawn to the manifestation of
such non-verbal properties as indexality, iconism, symbolism and emblematism,
which accompany the material expression of the epitaph.
Indexality (from the Latin "index" - an index) should be understood as a
statement of factual data: name, date, degree, rank. The iconic sign of a hill, a kurgan,
also testifies to the symbolism. Iconism is visible in other elements as well:
photographs, drawings, “speaking” attributes of the profession (planes, ships, books,
etc.). These designations do not need verbal explanations. The iconic art of
tombstones is manifested in the "readable" images. These are “cognitive mechanisms
of communication of people’s storing, interpreting and using information.” [14]
Symbolism manifests itself in socially significant elements (for example, in the
words “hero”, “patriot”, etc.). Sculptural incarnations of symbolism: a broken or
withered flower (interrupted life), a phoenix (rebirth) - also develop in the epitaph.
The monuments of the Necropolis of Moscow and St. Petersburg, thanks to their
imagery, are turning into universal symbols. The cross in the epitaphs has a symbolic
meaning of eternal life: “Oh cross! This is the first consolation for the grave-dweller
forever.” [16].
The gravestone inscription also has a pronounced emblem. It appears as a
heraldic sign and allegory in the form of death and glory. Emblemism is visible in the
use of simplified images [13]. The members of one society unambiguously interpret
the emblem because they have a single background cultural information. This fact
helps to distinguish the emblem from the symbol.The latter allows for variable
interpretation and “consistent multiplicity of interpretations” [15]. Such a property of
the emblem as imagery also attracts attention and allows us to interpret it as a kind of
linguocultural concept. The epitaph is perceived in a single context with other
attributes of the pedestal - with heraldry (a message about the family honor of the
family: for example, the famous Min family in Russia) and allegorical emblems of
death (“memento mori”) and glory (laurel and palm branches, angels, etc.). The
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theme of death and sorrow is embodied in the images of mourners, babies with dying
torches, broken trees, etc.
For gravestone inscriptions, the decorative materials used (forms, images, plots)
are also important, which also perform symbolic functions. All the sign non-verbal
elements of the epitaphs are aimed at stimulating the background associative
connections of the recipients. This is the influencing power of the non-verbal
fragments of the gravestone. The verbal aspect of the gravestone is also important.
This is a substantial component of the epitaph, its semantic properties, which
undoubtedly has an influencing effect.
The epitaph, as a rule, has a laudatory character. This short text extols the
dignity of the departed person. The semantic content of the tombstone includes the
following characteristics:
- denial of death:
"Loved ones do not die, they just stop being around!" [15];
- gratitude of descendants for good deeds in their lives:
"I left a mark in the hearts of people with my good deeds" 15[],
- reproach:
"Why did you leave so early? The Earth is crying for you "[15];
- Christian faith:
"Do not do anything for me, but just pray to the Lord our God!" [15];
- the feeling of bitterness and longing for another person who has gone into the
world:
"It is bitter to live without you, knowing that you will not return to us!" [15],
- the feeling of sorrow and irreparable loss:
"The world continues to live even now, rejoicing and loving,
But how to reconcile, from now on, how to be without you? "[15];
- memory:
"Recognition, respect, honor and eternal memory!" [15];
- promise to meet:
"You are sleeping, but we are living, you wait and we will come" [15].
Thus, epitaphs can contain maxims that are understandable only to close people,
and can be addressed to a stranger, a traveler.The epitaphs reflect thoughts about
oneself, about one's life and death, one's deeds and merits.
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6.2.2 Realization of a person's idea of death in culture and language.
In terms of semantic perception of the context, it is important to select lexemes
that actualize the mournful event of death. In the epitaphs, such properties as
seriousness, severity, emotionality, and realism are clearly manifested. These
properties are especially noticeable in the epitaphs of famous people. Here, for
example, is an epitaph to Fyodor Ivanovich Dostoevsky:
"Truly I say to you: if a grain of wheat falls into the ground and does not die, it
will remain alone; and if it dies, it will bear much fruit."[11]
To Lord George Gordon Byron:
“But there is something in me that will not die,
No matter what death, no time flight,
No slander will destroy enemies,
What will come to life in echoes multiple time?"[11]
The sensuality and penetration of the epitaphs can be traced in the inscriptions to
ordinary people:
"We lost you and the sun, as if extinguished "[15].
In these and other epitaphs, one can feel immense longing, sadness, and
bitterness of loss, grief and eternal memory. The content of the epitaph is connected
with the present moment, but at the same time it is assumed that the subject of speech
will be evaluated and discussed in the future. Speaking about the tragic event today,
we assume that in the future this information will become a historical and cultural
fact. The epitaph is directed to the future. Often it gives an idea of goodness,
morality, moral foundations. This gives it expressiveness and expressiveness. In
addition, the epitaphs show the desire not to part with the departed relatives and
friends. These texts should be considered as a kind of "historical context for modern
negotiations" with the deceased. The epitaph performs an important task, as if
returning the dead to the living: the traveler is asked to imagine the image of the
deceased and to understand what happened to him and, possibly, to project this fact
onto himself and his future:
“How much of ours has gone with you, how much of yours is left with us” [15]
So, epitaphs tell about the merits of another person who has gone into the world.
There are also philosophical inscriptions. Sometimes the epitaphs consisted of a short
story about the worthy life of the deceased with a certain philosophical edification.
The unexplicated structure of a complex sentence in such statements is
completely formed in the receiver's thoughts and serves as a starting point for the
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development of his speech-thinking activity.The epitaph makes you think not only
about the fact of a person's death, but also perceive it as something inevitable for the
addressee. An obligatory feature of the text is subjective modality (the attitude of the
addressee to the communicated) and objective modality (emotions of sadness,
longing, sympathy). Analysis of linguistic means of expressing meaning in epitaph
texts showed that the main ones are:
- imperative mood of the verb: "sleep well", "remember";
- present tense of the personal form of the verb: "grieve" "We swear", "please";
- vocabulary inherent in the pretentious style: "descendants", "generation";
vocabulary that enhances the impression of what you read: "forever", "forever".
Epitaphs are syntactic structures that do not summarize, but synthesize the
recipient's mental potential in speech. In the epitaphs, the idea of the transience of
time can be traced. It cannot be turned for a second, and therefore, one should treat
life, one's duty, everything that surrounds us positively, carefully and actively.
“Wanderer! As you read these lines, know that the poet is alive after death. I
speak with your voice! ”[15].
The state of linguistic science now can be described as the advancement of two
main paradigms of scientific knowledge: cognitive linguistics, on the one hand, and
pragmalinguistics, on the other. Each of them has its own goals and research
methods. In pragmatics, language is studied within the framework of its primary
function - the function of communication.In this case, the main attention is paid to the
implementation of speech activity, discourse, types of communicative acts, their
conditions and impact on a person.

Conclusion
In linguistics, language is considered in the focus of its role in the cognitive
processes of thinking, and verbalization of these processes and the connection of
language with all methods of receiving, processing and using information. This paper
outlines an approach to the study of the problem at the intersection of these two
paradigms and proposes a cognitive - pragmatic approach to the description of
epitaph texts. In the course of studying the multifaceted phenomenon of epitaph, it
turned out that the subject of research is of particular interest in the aspect of
pragmalinguistic study. In this study, the epitaph acts as a complex unity.
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The essence of cognitivism lies in anthropocentric approach. Within the
framework of this scientific direction, it is necessary to comprehend the mental
picture of the human world as a linguistic subject. The extralinguistic factor
(psychological, emotional, and social) is also important for consideration. We pay
attention not only to how the language is arranged, but also to how it functions, what
is the role of a person in the process of speech activity. This activity takes place in the
context of an unusual and somewhat frightening discourse - thanatological discourse,
discourse of death. Discourse is also presented as an essential component of socio cultural interaction, as “speech immersed in death”. We can assume that the text of
the epitaph is a communication between the "world of the dead" and the world of the
living. "This is a complex speech action, which is more fully explained in the focus
of consideration of pragmatlinguistic and cognitive process. In this study, using the
material of the narrow subject area "epitaph", we tried to make our modest
contribution to the implementation of this process.
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KAPITEL 7 / CHAPTER 7
METHODOLOGY IN THE WORK OF A THEATRE AND STAGE SHOW
DIRECTOR AS A KEY CONCEPT IN THEORY OF DIRECTING

МЕТОДОЛОГІЯ В РОБОТІ РЕЖИСЕРА СЦЕНІЧНИХ ТА ПЕРФОРМАТИВНИХ
МИСТЕЦТВ ЯК КЛЮЧ ДО ТЕОРІЇ РЕЖИСУРИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-027

Introduction
Today, at the end of the first quarter of the XXI century - directing as a separate
creative activity is in demand in a wide range of entertainment - from the classic
theatre performance to stage and off-stage entertainment shows, events, music,
choreography, circus and requires thorough analysis.
The experience in development of such established theoretical disciplines as the
theory of literature, music, and now cinema, righteously demonstrates that the path
of formation of fundamental theoretical knowledge, as a rule, passes through several
stages. At first a new theoretical discipline that is being formed, comprises up of
individual reconnaissance and personal ideas documented through numerous written
artifacts by most prone to reflection, practitioners, and (or) the various narrative
forms of cultural studies, such as memories, comments, reviews and more. This stage
is extremely important, because it contains precisely those parameters of selfidentification of a new scientific discipline that distinguishes it from other ones. But
it is the first stage. Then a detailed analysis of the achievements of various schools,
currents, iconic figures should follow.
The transition period towards further development of the discipline to the stage
of creation of fundamental research with a developed research apparatus can last for
years or even decades.
Stage, when only the practitioners of directing actively analyzed their research,
articulating their own conclusions comes to an end. Meaning a time when they were
the only available source, material and a result of the theory of directing comes to an
end. Twentieth century is filled with such explorations . In the 20s and 30s, these
researchers were Craig, Stanislavsky, Meyerhold, Kurbas . In the 60s the most
resonant were theoretical quests of Grotowski and Brook. The most fruitful for
researchers and practicing directors of the 70-80's became the books by Efros,
Tosvtonogov, Danchenko , and even later - in the 90's - Vasiliev . And these all in the
field of performing arts and theatre.
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Theoretical research on directing and stage shows just begun. "Unless all market
players start to speak one language using a common conceptual apparatus and tools,
like “event-industry” , etc., it would be hard to shape an independent industry" [1] . It
is a statement that is difficult to disagree with.
In the first quarter of the 21st century begins transition towards creation of a "
directing theory", as an independent analytical discipline when in parallel with the
great reviews by practitioners and art researchers new studies on culturology, styles,
techniques and schools emerge.
Methodology of a director, as one of the core artistic characteristics, in the
space of analytical intelligence is often oddly marginalized and left behind in
contemporary research. This is even more unfair as director’s methodology is an
important component of individual directing style along with world view, ideology
and viewpoints of a director. Perhaps this is because the methodologies of each
director are purely individual, developed over the years and are a fairly intimate part
of a creative process. We should also add that the director's methodologies of creating
a spectacle are inaccessible to theorists, because they can be
recorded, understood, analyzed only by immersing themselves in the rehearsal
process, which is rarely available to analysts.
At the same time, when we talk about which subjects should be taught to young
directors we can mention exactly dedication to technological, methodological
intricacies of the profession , along with early for the student years immersion into
the work of professional theatre company, creating conditions for the formation
of powerful creative individuals who are able to lead not only the team of artists,
but a general public as well.

7.1. Methodology of directing in a drama theater.
Studying methodologies of different directors, schools, styles is quite
an exciting task for an analyst. As already mentioned - some directors themselves
formulate , describe, structuring their own methodological techniques that is an
invaluable contribution to the formation of the theory of directing. For example, the
director of an extremely subtle psychological school A. Efros in his book "Rehearsal
- my love" gave a list of basic characteristics of his authorial directing style, which is
characterized by the requirements of the absolute reactivity of the acting nature; use
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of elements of conditional statement; persistent wrestle with “made up” theatricality
and brutality on stage; open polemic; strive for purity of child’s character. [2]
In the book "Conversations about theater" [3] documented as a series of
conversations and in co-authorship with art and theater critic O.Kovalenko, a known
Ukrainian director and philosopher Serhii Danchenko, answering questions asked
by the counterpart named some of his own basic methodological techniques that laid
foundation for the research of the co-author in her publication "Individual
style. Attempt to catalog methodological approaches " [4] . A total discovery, for a
professional community, became directors’ confession about his method in turning to
his own subconscious, when he deliberately focused on the most difficult directing
and production tasks, and formulated them before going to sleep in the evening
and ... at 3 am would wake up with a ready solution . Through the series of an indepth questions, an interviewer was able to collect valuable answers by Danchenko,
who shared his techniques and directing style and techniques:
1. Loves run-through rehearsals, in contrast to those directors who prefer to
work on individual "scenes" up until the premiere time (a new stage of work with a
play starts for him as soon as run-through rehearsals start);
2. Sets the task conceptually - WHAT will be discussed in the play, and HOW it
will be done – is decided already in the process of rehearsals, in the joint search with
the theatre company, cutting off all the unnecessary. In understanding the
methodology of Danchenko's style, an essential aspect is WHO helps him to do his
well-thought-out WHAT. If they are like-minded creatives - Leader, or Cyprian,
Stupka, or Kadyrova - the effect is one, but if he seeks the help of artists of another
caliber – entire result can suffer;
3. Relies on intuition and elements of psychological self-regulation;
4. DOES NOT make sketches, does not develop mise-en-scène (they emerge
during rehearsals, and key aspects are kept in his mind);
5. DOES NOT practice the etude method, but actively uses the method of
physical action.
6. DOES NOT rely on “table” period (actors would forget what was said then
until they try to implement these ideas on stage) etc .
Important and distinguishable aspect of a high quality and well thought of
theatre play is that it might be played for years, sometimes even decades. Such
longevity and relevance is inherent not only for iconic domestic theater
performances, but also for foreign, in particular European ones.
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For Sergii Danchenko such long lasting plays were: "Stolen Happiness", "Uncle
Vanya", "Aeneid", "Tevie Tevel", " Visit of an old lady ". For German
director P. Steiner these were, of course, "Faust" in different variations, and for
Englishman P. Brook - "Cherry Orchard", "Mahabharata".
Such a long life span differentiates theatre plays from, for example, a stage
entertainment
music
show
performance
which
lives brightly
but
short, usually within one tour season. The record here belongs to a music show that
has been shown 333 times in three years (this is The Garth Brooks World Tour with
Trisha Yearwood ). According to the same algorithm, there are choreographic and
sports shows. In the domain of circus shows “Cirque du Soleil” – practiced
international touring with the same show program performed by different crews for
over two decades, such as “Alegria”. Within this time almost 14 million visitors
attended over 5000 performances during tours in 60 cities around the world .
Directing in a Drama Theater usually is geared towards reflecting of a spiritual
within a person as well as complicated world around him/her with and through the
means of artistic expression. Such stage pieces live long and are dedicated to eternal
human values and questions, as well as require certain cultural preparation and might
be relevant for different age groups and generations of the spectators. This was
especially true for directing of a "great style". Postmodern practice knows almost no
such examples , as it becomes part of show culture . Here is a fragment of a review of
a new play by the famous Ukrainian director A. Zholdak. " For the director Zholdak,
any text serves only as an impetus that gives birth to theatrical dreams and fantasies,
encouraging immersion in the depths of the human psyche " [5] .

7.2. Methodology of directing (stage) show.
Directing of a stage , primarily musical (although this category includes both
choreographic, circus, sports, and now partly some theatrical ) shows is only recently
became a subject of analytical studies. This type of stage directing is still undergoing
some "field" research, comprised of directors’ own reflections on their creativity.
This is partly due to the fact that the very concept of "show business" was
formed recently - in the late 80's of the twentieth century, although all ancient
peoples - Greeks and Romans, ancient Chinese and Egyptians held lavish
celebrations in honor of gods and heroes. To deny these grand celebrations that they
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were the ancestors of modern shows would be a disservice to their importance in the
human history.
In practice, some countries have made few attempts to systematize the
knowledge of the art mass shows, event circus etc . These are the works
of Rob Davidson , Business Travel Published by Pearson Education [6] , Roche M .
Mega Events and Modernity : Olympics and Expos in the Growth of Global Culture [7] ,
dictionaries of terms , such as "A brief dictionary of terms and key concepts of
the event industry. Meeting Industry » [8] etc .
Among Ukrainian publications of recent years, which drew the attention of
researchers including the first volume of art- book "How to Create grandiose show"
Oleg Bodnarchuk[9] , the publication of books by Alexei Kuzhelny " Fundamentals
of
directing
theatrical
performances
and
holidays "
and
" SelfConstellation" [10] , two-volume book by Vasyl Vovkun " Parallel species" [11] directors with extensive experience in producing corporate, local urban thematic,
entertainment programs both for open air and indoor stages. Each of
these directors leaned towards authors’, completely subjective analysis of discovered
methodologies, which in fact are the subject of our interest.
O. Bodnarchuk formulates methodological methods in several different chapters
of his book and they relate to quite different levels of organization of the creative
process. For example , in the part devoted to the ideas and imagination revitalization
director shares " life hack", which work in directing of musical number for the showbusiness "Music must be listened through headphones to distance from the regular
household environment. From the first day of my professional work on large projects
I remained faithful to this method of (...). - and then - I do not get involved too much
into the lyrics details to avoid getting into a frame and not to begin simply illustrating
it. (...) I even detach from the text. Some of the main phrases that set the mood of the
song are already with me, they guide me. " [12] .
O. Kuzhelnyi, the director of stage shows of another generation, thinks about
the general true feeling of the idea of stage mass action: “In the broadest sense, any
event takes place within space, time and emotional array (…) The simultaneity of
existence with ancestors and descendants, with heroes and dictators, with wars and
revolutions is probably not accidental either. At least these circumstances of
existence make us think about the meaning of our coming to earthly life right here
and now. Similar reflections will not prevent the coordination of the event with
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the general action of which it is a part. " [13] .
In the two-volume book on directing of the mass shows by
experienced V.Vovkun "Parallel shows" can be found no less generalized
revelations : "Man's knowledge of reality is not a simple and naive act. It is rather a
zigzag process, which includes the possibility of separating fantasies from life and
simultaneously transforming an abstract concept, an idea into an imagination , an
artistic parallel view. [14] .

Conclusions
Despite the all-important deep theoretical analysis of methodological approaches
for the establishment of "directing theory", this branch of knowledge is still in
development phase, especially in the Ukrainian segment. Development, fixation,
introduction of the terminological apparatus, formation of directions of
theoretical search remains a task for the future. The formation of basic directions,
points of growth of the theory of directing as a separate theoretical segment - ahead.
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KAPITEL 8 / CHAPTER 8
ANEMIA OF MALIGNANT GROWTH: FEATURES OF METHABOLIC
DISORDERS

АНЕМІЯ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ
МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-005

Introduction
The incidence of rectal cancer in Europe is 35 % of all cases of colorectal cancer
(CRC), that is, 15-25 patients per 100 thousand population per year [1]. Mortality
caused by this pathology is 4-10 cases per 100 thousand per year. Colorectal cancer
occupies the fourth place in the structure of general cancer incidence among women
and fifth among men in Ukraine [2]. CRC in the structure of female cancer mortality
ranks second and fourth in the structure of male mortality. Over the past 30 years, the
CRC incidence has increased by 4 times. The excess incidence is observed all over
the world — the most intensively in the countries of Western and Eastern Europe and
North America (Canada, Great Britain, Austria, USA, Czech Republic, Poland,
Ukraine) [1,3].
In Ukraine in 2018 the ratio was 25,6 per 100 thousand population (crude ratio),
13,6 (standardized ratio, world standard). It is approximately the same for men and
women (26,7 and 24,7 per 100 thousand population, respectively); and the mortality
rate was 11,8 per 100 thousand population. CRC incidence and mortality rates are
quite high compared to the world rates (incidence is 10,6, and mortality is 6,8 per
100 thousand population). An increase in the incidence rate by 2,2% per year has
been determined. The incidence rate is higher in the urban population than in the rural
population. The highest incidence is observed at the age of 70-79 years; the greatest
risk of developing CRC is in persons aged 60 years and older (it is higher in men
(3,2%) than in women (2%) [2,4].
In most cases, CRC (almost 90% of cases) is adenocarcinoma of different
degrees of differentiation, consisting of the glandular epithelial cells of the segmented
intestine and rectum. In addition, but much less frequently, squamous cell
carcinomas, signet ring cell carcinomas and undifferentiated carcinomas may occur.
Etiology CRC occurs sporadically in about 60-65% of all cases (i.e., it occurs in
individuals without a family history of CRC or in the presence of hereditary genetic
mutations which increase the risk of CRC) due to acquired somatic and epigenetic
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aberrations. Approximately 23% of CRC cases have a family history and no genetic
syndromes. Only less than 5% are hereditary cancer syndromes which include
hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC, Lynch syndrome) or familial
adenomatous polyposis (FAP) caused by mutations in rare but high-penetrant genes
(MLH1 and APC); but even in such cases, it is impossible to completely ignore the
environmental factors.
The relationship between the CRC development and the patient’s nutritional
habits has been noted. A diet with a predominant content of proteins and fats (the socalled Western pattern diet) contributes to the occurrence of this disease. Protein
metabolic products (tryptophan) are believed to be carcinogenic. Fatty foods increase
the level of fatty acids, which, under the influence of intestinal microflora, especially
anaerobic microbes, form tumour promoters (such as azoreductases, etc.). Bile acids
and modified bile pigments have a certain carcinogenic effect, as well. A
carcinogenic effect has been noted in impurities and additives which are used as
industrial food preservatives.
The duration of contact of carcinogenic agents with the intestinal epithelium is
of great importance; it depends on the rate of intestinal passage. This is why a diet
high in fibre which speeds up passage reduces the risk of CRC development.
Some foods contain natural substances with carcinogenic properties —
flavonoids, coffee, beer, alcohol (acetaldehyde). Smoking significantly increases the
risk of this disease.
There is an increased risk of CRC in the presence of non-neoplastic
inflammatory diseases of the segmented intestine and rectum, such as ulcerative
colitis (in 2,5-12,5% of new cases), Crohn’s disease, inflammatory sigmoiditis,
typhlitis, proctitis.
Low physical activity is especially identified as a risk factor for the
CRC development.
Overweight is an established risk factor for CRC (more for the segmented
intestine than for the rectum) as confirmed by epidemiological studies. The two most
commonly used indicators of obesity are body mass index (BMI) and waist
circumference (WC). There is evidence that WC is a stronger predictive risk factor
for the CRC development. An increase in WC by 10 cm increases the risk of CRC by
about 4%.
Fatty tissue is divided into two sections isolated from each other: visceral
adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT). Compared to
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subcutaneous adipose tissue, visceral adipose tissue synthesizes more proinflammatory adipokines (TNF) and less adiponectin (insulin-sensitizing hormone),
and is more strongly infiltrated by immune cells (such as macrophages).
This leads to the development of mild chronic systemic inflammation and
insulin resistance. Insulin resistance and, as a consequence, hyperinsulinemia lead to
an increase in the amount of free insulin-like growth factor (IGF1), which suggests
that this pathway contributes to colorectal carcinogenesis through cell proliferation
and decreased apoptosis.
The symptoms of CRC are very diverse and primarily depend on the location of
the tumour (different parts of the segmented intestine, rectum and anal canal) and the
anatomical growth pattern (exophytic or endophytic).
The main manifestations of tumours of the segmented intestine and rectum are:
pain, anaemia, dyspeptic symptoms, symptoms of the inflammatory process,
pathological impurities in the faeces, bowel disorders (constipation or diarrhea, or
their frequent changes), the presence of a palpable tumour in the abdomen.
The main and most informative method for the examination and detection of
CRC is colonoscopy with a single-stage tumour biopsy. The world recommendations
are to conduct fibrocolonoscopy for patients aged 50 years on an annual basis. A
faecal occult blood test is preferred but not the most informative screening method.
Once the fact of a tumour of the segmented intestine or rectum is established, it
is recommended to perform computed tomography in order to determine the size of
the tumour and its behaviour with the surrounding tissues and organs. Also,
computed tomography helps to determine the presence or absence of distant
metastases, which affects the choice of treatment method (surgery, chemotherapy or
radiation therapy) [5,6].
In clinical practice, special attention has recently been paid to the study of
physiologically active substances under various conditions. First of all, this is due to
their significant biological activity, influence on the occurrence, development and
course of biochemical changes in the body. New data on the role of the
physiologically active substance, heparin (HPN), in the regulation of metabolism
have also accumulated. As the analysis of the scientific literature shows, the HPN
activity is manifested not only in the regulation of blood coagulation processes [7,8].
This compound is actively involved in control over the processes of angiogenesis and
immune reactions; it causes lipolytic and hypoglycemic effects; it has antiinflammatory, antibacterial and antiviral activity. It is becoming more and more
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obvious that when using HPN in clinical practice to regulate changes in the
hemostatic system, it is necessary to take into account its non-hemostatic effects,
since they may turn out to be significant in a number of situations. In the sources
available to us, given the publications of recent years, we have not identified
fundamental data on the role of HPN, in particular, in cases of colorectal cancer,
which prompted us to this work.
8.1. Heparin metabolic disorders in colorectal cancer patients.
As the study material blood of 110 patients (58 men and 52 women) was taken.
Among them 53 patients (31 women and 22 men) with IDA were examined, they
formed the first (I) observation group and 57 patients (36 men and 21 women) with
colorectal cancer, where the course of the underlying disease was burdened by
malignant anemia second (II) observation group. The age of the patients under the
survey is from 22 to 69 years. All patients were examined before any treatment was
prescribed.
The diagnosis of IDA was verified based on a typical clinical picture (signs of
anemic hypoxia and sideropenic syndrome), typical hematologic picture of peripheral
blood and indicators of iron metabolism.
The severity of anemia was defined according to the criteria proposed by the
National Cancer Institute (USA) as follows: mild hemoglobin (Hb) from 10 to 12
g/dL, moderate Hb from 8 to 10 g/dL; severe Hb from 6,5 g/dL to 8 g/dl, lifethreatening Hb below 6,5 g/dL. Among the patients with IDA, 19 were diagnosed
with a mild type, 15 with a moderate, 11 with severe, and 8 with a life-threatening
one. Among the patients with malignant anemia 29 were diagnosed with a mild type,
12 with moderate, 10 with severe, and 6 with life-threatening.
The study was conducted in compliance with the main provisions of the Council
of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine, Declaration of Helsinki
Ethical Principles for Medical Research and (1964, with further additions, including
2000 version) and the Ministry of Health of Ukraine Order No. 690 dated September
23, 2009. All patients admitted to the hospital were examined with the use of clinical,
laboratory, instrumental and special research methods, and were consulted by
specialists of related specialties, if necessary. The examination and treatment of
patients were performed in accordance with the World Medical Association
Declaration of Helsinki (Seoul, 2008), and the relevant orders of the Ministry of
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Health of Ukraine (No. 281 from 01.11. 2000, No. 355 from 25.09.2002, No. 356
from 22.05.2009 in revision of the Ministry of Health of Ukraine Order No. 574 of 5
August 2009, No. 1118 of 21 December 2012).
The control group consisted of 50 healthy primary donors who had no history of
cancer or chronic inflammatory disease. All donors were examined at the State
Institution “Blood Transfusion Station of the Southwestern Railway” following the
requirements of the “Procedure of medical examination of blood donors and (or) its
components”, approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated
01.08.2005 under No. 385 “On infectious safety of donor blood and its components”.
Patients with colorectal cancer were conducted with a thorough histological
examination of the drugs, taking into account the nature of the tumor margins with
the surrounding tissues, the severity of infiltration, the presence of tumor cells in the
vessels, the number of mitoses, including atypical ones. In addition, the cellular
elements of different maturity (in %): low differentiated (LD), moderately
differentiated (MD), highly differentiated (HD) cells were determined in tumors. The
degree of malignancy and histologic type of the tumor were evaluated according to
the generally accepted criteria.
The content of free heparin fractions in plasma were determined by method
proposed by Mykhailychenko B., Vydyborets S. (2000) [7].
The research materials were statistically processed according to the relevant
programs. The significance of the difference was assessed using the Student’s
Difference Factor t-test (p<0,05).
RESULTS AND DISCUSSION
The data on the findings of studies of the plasma level of free heparin in the
examined subjects are given in Table 1.
Table 1 - The value of the plasma level of free heparin in the examined subjects
(M±m), μg/g
Value
Free
μg/g

Groups of examined subjects
Control
І
(first), ІІ
(second),
(n = 50)
(n = 53)
(n = 392)
heparin, 19,42±1,45
20,59±2,14
21,34±2,73

Significance
of differences
(p)
р1 < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

Notes: р1 — significance of differences in patients of Group I compared with the control group;
р2 — significance of differences in patients of Group II compared with the control group; р3 —
significance of differences in patients of Groups I and II.
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It should be noted that the value of the plasma level of free heparin in men of the
control group was (19,37±1,46) μg/g, and in women — (19,48±1,47) μg/g, in male
patients of Group І — (20,59±2,14) μg/g, and in women — (21,46±2,21) μg/g, with
average values in this group of examined subjects — (20,95±2,17) μg/g. The value of
the plasma level of free heparin in men of Group II was (21,34±2,73) μg/g, and in
women — (22,01±2,87) μg/g, with average values in this group of examined
subjects — (21,64±2,74) μg/g.
As can be seen from the data presented in Table 1, the value of the plasma level
of free heparin in examined patients of Groups I and II was significantly higher than
in the control group (p < 0,5). It should be noted that this value was significantly the
highest in patients of Group II, which may indicate heparin impaired synthesis and
processes of its release and inactivation under conditions of tumour intoxication and
anaemic hypoxia (p < 0,05).
It is quite natural that when we were analysing the data obtained, we considered
it necessary to study how the value of the plasma level of free heparin of patients
with malignant neoplasms of the colon with concomitant AMN changes depending
on the severity of the anaemia syndrome. The data are presented in Table 2.
As can be seen from the data presented in Table 2, in patients with malignant
neoplasms of the colon with concomitant AMN, the value of the plasma level of free
heparin increased in proportion to the increase in the severity of anaemia. That is, the
severity of life-threatening anaemia in AMN in patients with malignant neoplasms of
the colon is accompanied by a significant increase in the plasma level of free heparin,
which obviously represents the peculiarities of its metabolism during the tumour
process under conditions of tumour intoxication, anaemic hypoxia and may indicate
imbalance in the processes of its synthesis, release and inactivation.
HPN, a physiologically active substance, one of the most active indirect
anticoagulants, was discovered in 1916. According to the chemical molecular
structure, HPN is a highly sulfated mucopolysaccharide, a classic
glycosaminoglycan, which does not have an established structure and consists of
successive residues of L-D-glucuronic acid and 2-amino-2-deoxy-L-D-glucose. In
HPN, several polysaccharide chains of different lengths and molecular weights are
connected with one common protein core. The protein fragment of HPN molecule is
unique because it consists only of serine and glycine residues [8]. A characteristic
feature of HPN molecular structure is the disaccharide component, which is repeated
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Table 2 - The value of the plasma level of free heparin in patients with malignant
neoplasms of the colon with concomitant AMN depending on the severity of the
anaemia (M±m), μg/g
Groups of examined subjects (n)
Significance
of
Control (n = 50)
Malignant neoplasms of the
differences (p)
colon with concomitant AMN
(n = 57)
mild anaemia (n = 29)
р1 < 0,05
19,42±1,45
р2 > 0,05
19,48±1,49
р4 > 0,05
р5 < 0,05
р6 < 0,001
moderate anaemia (n = 12)
р1 < 0,05
р2 < 0,05
21,62 ± 2,25
р3 > 0,05
р5 < 0,05
р6 < 0,01
severe anaemia (n = 10)
р1 < 0,05
22,38 ± 2,21
р2 < 0,05
р3 < 0,05
р4 < 0,05
р6 < 0,01
life-threatening anaemia (n = 6) р1 < 0,01
23,15 ± 3,02
р2 < 0,01
р3 < 0,05
р4 < 0,01
р5 < 0,01

Notes: р1 — significance of differences compared with the control group; р2 — significance of
differences with patients of Group II; р3 — significance of differences with patients who had mild
anaemia; р4 — significance of differences with patients who had moderate anaemia; р5 —
significance of differences with patients who had severe anaemia; р6 — significance of differences
with patients who had life-threatening anaemia.

and contains glucosamine and glucuronic acid. The different degrees of sulfatation
and the peculiarities of the physicochemical parameters of the molecule determine the
HPN heterogeneity. In tissues, HPN exists in the form of proteoglycan
macromolecules with different molecular weights and is found in all mammals. As a
result of enzymatic depolymerization, macromolecular HPN is converted into
physiologically active forms.
The synthesis of HPN in the human body mainly occurs in the cytoplasm of
mast cells, where it can be in a free state, or in the form of a complex — heparinzinc-histamine [9]. In the peripheral blood, the HPN depot contains neutrophilic
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leukocytes [6, 10]. HPN is a part of the sulfated polysaccharides of tissues and its
specific gravity is up to 5 %. In response to various stimuli, in particular, hypoxia,
HPN is released from the depot granules. At the same time, eosinophil chemotactic
factor, histamine, serotonin, dopamine, proteases (tryptases and chymases) and others
are simultaneously released [8]. Mast cells are able not only to synthesize but also to
absorb HPN from the blood circulation and to include it in the granules, as well as
glycogen, inulin, dextrin, carboxymethyl cellulose [9]. Depending on the structural
characteristics of the polysaccharide part of the HPN molecule, the manifestations of
the relationship between the internal structures of labrocytes and polymers, which
have penetrated to them, are different; with the help of unfractionated 35S-heparin, it
has been demonstrated that the HPN, which is accumulated by mast cells of the
connective cell type with an enhanced coagulant potential of blood, is released from
them into the blood circulation and involved in the reactions of hemostasis [8].
The release of HPN from mast cells occurs by endo- and exocytosis. Stress
effects are accompanied with an enhancement of the former, since the granulolysis
index in mast cells is rapidly growing by 3.3 times, while the degranulation index is
only by 28 %. The enhancement of degranulation is manifested by an increase in the
number of mast cells with moderate and strong degranulation by more than 2 times. It
has been established that immobilization stress leads to a significant increase in the
secretory activity of mast cells, and as a consequence, the index of saturation of mast
cells with heparin decreases dramatically [9]. Mast cells which have poor
HPN reserves in the cytoplasm due to its enhanced release under stress are able (with
an excess of unfractionated HPN in the blood in a relatively short period) to restore
its level.
As we have already noted, one of the factors which can initiate processes of
degranulation of mast cells is hypoxia. Iron deficiency anaemia, accompanied by a
syndrome of hypoxia and sideropenia, is accompanied by impaired metabolism of
HPN due to depletion of compensatory-adaptive reactions to eliminate hypoxia. It is
possible that the degranulation processes in mast cells directly depend on the degree
of hypoxia of peripheral tissues, since a direct relationship between the level of
hyperheparinemia and the severity of anaemia has been established [5,6]. Obviously,
such patterns are characteristic of the mechanisms of pathophysiological changes in
AMN in CRC.
Inactivation of HPN takes place mainly in the liver, but 20 % of it is excreted in
urine. Degradation of the polysaccharide complexes of HPN is carried out by
MONOGRAPH

85

ISBN 978-3-949059-29-2

Erbe der europäischen wissenschaft

Book 5. Part 4

endoglycosides specific for this process, primarily by endoglucuronidase.
Hyaluronate is deposited by cells and involved in cell adhesion processes [8]. There
are two phases in the elimination of heparin — a rapid phase and a slower phase.
There is an assumption that the rapid elimination of HPN is determined by its binding
to the receptors of endothelial cells and macrophages. Partial depolymerization and
desulfatation of HPN occurs in cells, after which molecule fragments are apparently
released into the blood circulation and then excreted in urine by the kidneys. It is
assumed that the phase of a slower clearance occurs provided that all cellular
HPN receptors are saturated. This statement is supported by the fact that the half-life
of HPN depends on the dose administered. So, at a dose of 100 U/kg, the half-life
was one hour; at low doses, its excretion decreases nonlinearly [9]. It is believed that
HPN is able to bind to proteins which neutralise it. These include glycoprotein,
platelet factor 4, vitronectin, etc. The high plasma level of these proteins can cause
relative resistance to heparin. HPN is not absorbed in the digestive tract.
The data on the plasma level of the free HPN fraction are eclectic. In our
opinion, such contradictions could be due to the accuracy of the technique,
equipment, quality of reagents or other factors.
In clinical practice, the quantitative determination of the HPN content is a
significant problem, since indirect indicators based on the assessment of its biological
effect are used in many cases. Existing methods for determining the HPN content
require preliminary extraction, for example, with alkalis, followed by separation from
impurities, and are not available for widespread use due to the lack of specific
reagents and/or instruments. In particular, immunological determination of the
HPN content requires appropriate anti-HPN antibodies, and spectrophotometric
analysis requires chromogenic substrates. Methods for analysis of commercial
HPN preparations, which cannot be used in clinical practice without preliminary
isolation from biosubstrates, have been developed in sufficient detail.
Recently, considerable attention has been paid to electrophoresis in various gels,
especially in polyacrylamide gels with high resolution. HPN is an acid and its
macromolecule contains a significant content of sulfo groups, which ensures an
extremely high negative charge and significant mobility of its molecule in an electric
field. In view of the above, it is quite justified to recently use electrophoretic
techniques for the isolation and quantitative determination of the HPN content in
biological substrates. The known electrophoretic techniques require preliminary
purification of HPN isolated from biosubstrates and removal of interfering
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compounds, for example, nucleic acids. While performing the electrophoretic
procedure, not only HPN is simultaneously isolated, but also other
mucopolysaccharides, the identification of which is based on determining the level of
electrophoretic migration and comparing the latter to standards [7,8,10].

8.2. Serotonin metabolic disorders in colorectal cancer patients.
Serotonin (SN) as a pain mediator plays an important role in chronic pain
syndrome in cancer patients. The accumulation of serotonin is the first link in a long
chain of physiological and biochemical processes that accompany anemic hypoxia
[11,12]. SN is a biologically active compound released by mast cells as a response to
hypoxic conditions. According to modern ideas, serotonin influences the functions of
various organs and tissues by interacting with specific serotonergic receptors, which
refer to the membrane chemoreceptors. Interaction of serotonin with specific
receptors is accompanied by activation of adenylate cyclase, which leads to increased
formation of cyclic adenosine monophosphate or guanosine monophosphate. SN is
quite common in nature: in plants, mollusks and other invertebrates, insects, tissues
of all vertebrates. In humans, a significant amount of SN is contained in
enterochromaffin cells of the intestine (0,9 - 8,6 μg/g), which is why it is called
enteramine. Certain amounts of SN are contained in platelets of humans and warmblooded animals (2,4±0,5 μmol/g protein). The concentration of whole blood SN,
according to various authors, ranges from 0,05 to 0,2 mg/l, or 0,28-1,14 μmol/l. SN
also accumulates in mast cells of the skin, lung, digestive tract, kidney, spleen tissue,
central nervous system (CNS). In the CNS, its concentration differs in different
sections: the highest is found in the hypothalamus and midbrain, and the lowest - in
the thalamus, hippocampus, cerebellum and gray matter of the spinal cord. A large
amount (22,8 μg/g) of SN has been found in the pineal gland, with the highest
concentrations during the day and the lowest at night [13]. Cells, which are able to
capture and decarboxylate amine precursors synthesize and accumulate SN, belong to
the system of APUD (Amine precursor uptake and decarboxylation) cells [12,14].
One of the biological mechanisms of maintaining the optimal level of physiologically
active SN in the body is serotoninopexy. The essence of this phenomenon is the
binding of free SN by plasma proteins and some cells. Bound SN loses its
physiological activity. The main SF binding plasma proteins are albumins. One
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molecule of albumin can bind 11 molecules of SN. Mast cells, lung tissue cells,
erythrocytes, platelets, hepatocytes also can bind SN, but the nature and mechanisms
of this process are different from binding to proteins. The intensity of SN binding is
quantified by the value of the serotonin-peptic index (SPI). Normally, according to
the spectrophotometric method, it is 30-40%. According to modern ideas, SN
influences the functions of various organs and tissues by interacting with specific
serotonergic receptors, which refer to the membrane chemoreceptors. Using
pharmacological techniques and SN antagonists, three types of SN-sensitive cellular
receptors have been identified. They are referred to as D-, M-, and T-serotoninenergy receptors [13]. D-serotonergic receptors, blocked by lysergic acid
diethylamide and dibenziline, are localized mainly in the smooth muscles of the
internal organs. The interaction of SN with D-receptors is accompanied by a
contraction of smooth muscle. M-serotonergic receptors, blockable by morphine and
some other substances, are located mainly in the autonomic ganglia. By acting on
these receptors, SN has a gangliostimulating effect. T-serotonergic receptors are
blocked by tipindole. They are located in the cardiopulmonary reflex zone and serve
as conductors for SN induced coronary and pulmonary chemoreflexes. D- and Mreceptors are found in the CNS; there is an opinion about the presence of T-serotonic
receptors in the brain [15, 16]. Interaction of SN with specific receptors is
accompanied by activation of adenylate cyclase, which leads to increased formation
of cyclic adenosine monophosphate or guanosine monophosphate.
Under the influence of various activators, i.e. adenosine diphosphate, platelet
activating factor, thrombin, collagen, etc., platelets and chromaffin cells secrete
serotonin. Moderate concentrations of serotonin cause dilation of arterioles, reduction
of myositis in venule walls, accompanied by venous stasis. Its high concentrations
cause spasm of the arterioles, which exacerbates tissue hypoxia. Despite the
important role of serotonin in the pathogenesis of numerous pathological processes
and diseases, its changes in the content in malignant tumor anemia stayed ignored by
researchers, which, in turn, prompted us to the scientific research.
The objective of the research was biochemical studies on the content of free
serotonin fraction in the peripheral blood plasma of healthy individuals with iron
deficiency anemia and malignant tumor anemia in colorectal cancer to identify
possible specific changes and use its content index in clinical and differential
diagnostic practice.
To solve this problem, we conducted this clinical study at Kyiv Regional
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Oncology Center. The study involved 392 patients: 186 (47,45 %) women and 206
(52,55 %) men. The material for the study was blood plasma of 392 patients (58 men
and 52 women), which included 53 patients (31 women and 22 men) with iron
deficiency anemia examined; the latter were the first (I) observation group, and 392
patients (206 men and 186 women) with colorectal cancer, burdened with malignant
tumor anemia, were the second (II) observation group. Among the patients of the
second (II) observation group, 222 people (119 men and 103 women) had malignant
colon tumors (ICD-10 International Classification of Diseases (ICD) – C.18), 29
people (16 men and 13 women) had malignant rectosigmoid tumors (ICD-10 – C.19),
138 people (82 men and 56 women) had malignant rectal tumors (ICD-10 –
C.20), and 3 patients (2 men and 1 women) had malignant anal canal tumors (ICD-10
– C.21). The age of the subjects ranged 22 to 79 years. The mean age of patients was
(63,3 ± 1,2) years. The patients on admission had anemic syndrome. The presence of
colorectal cancer stage II-IV according to Dukes (1956) and TNM was determined
histochemically. All patients were examined before starting any treatment.
Iron deficiency anemia was verified on the basis of the characteristic clinical
signs (signs of anemic hypoxia and sideropenic syndrome), the characteristic
hematological pattern of peripheral blood and indicators of iron metabolism.
The severity of anemia was determined and distinguished according to the
National Cancer Institute (USA) criteria: mild anemia - Hb 10-12 g/dl (Grade 1);
moderate - Hb 8-10 g/dl (Grade 2); severe - Hb 6,5-8 g/dl (Grade 3); life-threatening
- Hb <6,5 g/dl (Grade 4). Among patients with IDA, 19 people had mild severity, 15
– moderate, 11 – severe, and 8 – lifethreatening. Mild severity of malignant tumor
anemia was diagnosed in 75 patients, moderate - in 14, severe - in 10, and lifethreatening - in 6.
All studies were in compliance with the main provisions of the Council of
Europe Convention on Human Rights and Biomedicine, World Medical Association
Declaration of Helsinki on Ethical Principles for Medical Research with Human
Participation (1964 with subsequent amendments, including version 2000), and Order
of the Ministry of Health of Ukraine No. 690 dated 23.09.2009. All patients at
admission underwent clinical, laboratory, instrumental and special examinations, they
were consulted, if necessary, by related specialists. The examination and treatment of
patients were in compliance with the World Medical Association Declaration of
Helsinki (Seoul, 2008), and the relevant orders of the Ministry of Health of Ukraine
(No. 281 from 01.11.2000, No. 355 from 25.09.2002, No. 356 from 22.05.2009
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amended with the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 574 of 05.08.2009,
No. 1118 of 21.12.2012).
The control group consisted of 50 healthy primary donors who had no history of
oncological or chronic inflammatory diseases. All donors were examined at the
“Blood Transfusion Station of the Southwestern Railway” State Institution following
the requirements of the “Blood and blood components donor screening procedure”,
approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 385 of 01.08.2005
“On infectious safety of blood and blood components donors”.
Patients with colorectal cancer underwent a thorough histological examination;
it considered the nature of the tumor margins with surrounding tissues, the severity of
infiltration, the presence of tumor cells in blood vessels, the number of mitoses,
including atypical. In addition to the above, cell elements of different degrees of
maturity (8,9 %) were determined in tumors - low differentiated (LD), moderately
differentiated (MD) (66,8 %), and highly differentiated (HD) (24,3 %) cells. The
degree of malignancy and histological type of tumor were assessed according to
generally accepted criteria.
The content of plasma free serotonin fraction was measured by the fluorimetric
method proposed by Mikhailichenko B. & Vydyborets S. (1999) [17]. The study was
conducted in the biologically active compound analytical laboratory of the
Department of Forensic Medicine, Bogomolets National Medical University (Kyiv).
The author and the supervisor sincerely thank the Head of the Department, Professor
Mikhailichenko B. V. for methodological assistance in scientific research. The results
of the studies were statistically processed by the variation methods with the
calculation of the Student's t-test (p <0,05). The data analysis has found significantly
lower hemoglobin concentrations in patients of groups II and III than in the control
and group I (p<0,001). In the control group, this parameter averaged (143,82±4,60)
g/l. At the same time, it was (147,22±4,31) g/l in men, with individual fluctuations
from 135 to 164 g/l, and (131,06±3,77) g/l in women, with individual fluctuations
from 125 to 147 g/l. Men had higher hemoglobin concentration than women
(p<0,001), while patients of groups II and III did not have significant differences in
hemoglobin concentration by gender (p>0,05). The average number of red blood
cells in the control group was (4,76±0,15)×1012/l: men had on average
(4,86±0,15)×1012/l, with individual fluctuations from 4,4 to 5,0×1012/l, and women –
(4,38±0,13)×1012/l, with individual fluctuations from 4,2 to 4,7×1012/l. The number
of red blood cells in the control group was higher in men than in women (p<0,001).
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At the same time, patients of groups II and III, did not have significant differences in
the number of red blood cells by gender (p>0,05). The average number of leukocytes
in the control group was (5,85±1,24)×109/l in men, with individual fluctuations from
3,9 to 7,3×109/l, and (5,83±1,32)×109/l in women, with individual fluctuations from
3,8 to 8,3×109/l. This indicator had no significant differences either between the
observation and control groups or by gender (p>0,05). The average number of
platelets in the control group was (203,40±13,94)×109/l. Men had on average
(204,38±15,23)×109/l, with individual fluctuations from 180 to 230×109/l, and
women – (201,67±11,51)×109/l, with individual fluctuations from 190 to 220×109/l.
The comparative analysis showed higher levels in patients of groups II and III
compared with controls (p<0,001). This fact may confirm the idea of the presence of
overt or covert bleeding in patients of groups II and III with compensatory
enhancement of hematopoiesis in the myelocytic lineage, in particular, platelet
cytopoiesis.
The average number of reticulocytes in the control group was (0,88±0,05) ‰:
(0,87±0,05) in men, and (0,88±0,04) ‰ in women. Their level was significantly
lower in patients of group II than in the control group and groups I and III (p<0,001),
which, in our opinion, can be due to suppression of erythropoiesis in patients with
MTA by humoral factors and intoxication syndrome.
General MTA in the control group was (30,63 ± 0,25) pg, with fluctuations from
27 to 33 pg. Women had on average (29,40±0,42) pg, with individual fluctuations
from 27 to 31 pg, and men – (31,13±0,24) pg, with individual fluctuations from 28 to
33 pg. This group did not have significant differences in MSN levels by gender
(p>0,05). The comparative analysis showed lower levels in patients of groups II and
III compared with the control (p<0,001). This fact indicates the disorders of
hemoglobin synthesis and iron deficiency in patients of groups II and III. It can be
assumed that it develops in patients of group III due to chronic blood loss, while in
patients of group II, apparently, due to high pro-inflammatory interleukins and
hepcidin.
General MCV in the control group was (93,41±0,91) fl, with fluctuations from
84 to 97 fl. Women had on average (94,22±1,69) fl, with individual fluctuations from
89 to 97 fl, and men – (92,29±1,01) fl, with individual fluctuations from 84 up to 96
fl. Group I had no significant differences in MCV, compared with the control
(p>0,05), while groups II and III showed a decrease in MCV (p<0,001). General
MCHC in the control group was (34,38±0,23) %, with fluctuations from 33 to 35 %.
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Women had on average (34,35±0,31) %, with individual fluctuations from 33 to 35
%, and men – (34,41±0,41) %, with individual fluctuations from 33 up to 35 %.
Group I had no significant differences in MCHC, compared with the control
(p>0,05). However, groups II and III showed a decrease in MCHC (p<0,001), which
indicates disorders of iron metabolism and the processes of erythropoiesis and
hemoglobin synthesis. Shows that the content of serum iron (SI) in the control group,
on average, was (20,04±2,03) μmol/l. Men had on average (20,75±1,94) μmol/l, with
individual fluctuations from 17,30 to 24,60 μmol/l, and women – (18,77±1,53)
μmol/l, with individual fluctuations from 16,40 to 21,30 μmol/l. The SI content in the
control group was higher in men than in women (p<0,01). The results of our study
show a significant decrease in the content of SI in groups II and III (p<0,001). The
average total iron-binding capacity (TIBC) in the control group was (57,25±2,49)
μmol/l: men had on average (56,52±2,37) μmol/l, with individual fluctuations from
52,05 to 61,03 μmol/l, and women – (58,55±2,20) μmol/l, with individual
fluctuations from 54,87 to 62,05 μmol/l. TIIBC in the control group was higher in
women than in men (p<0,01). Patients of groups II and III were found to have a
significantly lower TIBC, which indicates iron metabolic disorders (p<0,001). The
average unsaturated iron-binding capacity (UIBC) in the control group was
(35,77±4,07) μmol/l in men, with individual fluctuations from 28,05 to 43,37 μmol/l,
and (39,78±3,53) μmol/l in women, with individual fluctuations from 34,18 to 45,65
μmol/l. In general, in the control group, the UIBC was (37,21±4,31) μmol/l: women
had higher levels than men (p<0,01). Patients of groups II and III were found to have
a significantly higher UIBC, which indicates iron metabolic disorders (p<0,001). The
average transferrin saturation (TS) in the control group was (35,18±4,90) %: men had
on average (36,88±4,74) %, with individual fluctuations from 28,60 to 46,10 %, and
women – (32,17±3,63) %, with individual fluctuations from 26,40 to 38,30 %. TS in
the control group was higher in men than in women (p<0,01). Patients of groups II
and III were found to have a significantly lower TS, which indicates iron metabolic
disorders (p<0,001).
Average serum transferrin (TF) in the control group was (3,23±0,10) g/l. Men
had (3,20±0,09) g/l, with individual fluctuations from 2,23 to 3,38 g/l, and women
had (3,28±0,09) g/l, with individual fluctuations from 2,24 to 3,42 g/l. The content of
serum TF in the control group was higher in women than in men (p<0,01). Patients of
groups II and III showed to have multidirectional changes in TF, compared with the
control, while its level was significantly lower in patients of group II, and
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significantly higher in patients of group III (p<0,001). This nature of the changes
indicates the TF synthesis and metabolic disorders due to tumor intoxication.
Average serum ferritin (FN) in the control group was (24,91±2,14) μg/l in men, with
individual fluctuations from 20,64 to 30,12 μg/l, and (19,19±1,41) μg/l, with
individual fluctuations from 17,15 to 21,82 μg/l. Serum FN in the control group was
higher in women than in men (p<0,01). Patients of groups II and III also showed to
have multidirectional changes in FN, compared with the control, while its level was
significantly higher in patients of group II, and significantly lower in patients of
group III (p<0,001). This nature of the changes is due to the fact that FN is an acute
phase protein, which level increases in response to tumor intoxication.
Table 3 shows data on the results of studies on plasma free serotonin in the
subjects.
Table 3 - Plasma free serotonin in the subjects (M±m), μg/l
Indicator
Free
serotonin, μg/l

Control
(n=50)
0,47±0,21

Groups
І (first),
(n=53)
0,53±0,27

ІІ (second),
(n=392)
0,57±0,24

Level of
significance
(p)
р1< 0,05
р2<0,05
р3< 0,05

Notes: p1 - level of significance of the difference in patients of group I compared with the control
group; p2 - level of significance of the difference in patients of group II compared with the control
group; p3 - level of significance of the difference in patients of groups I and II.

As the above data show, serum free serotonin in groups I and II was
significantly higher than in the control group (p<0,05). This indicator was
significantly higher in patients of group II, which may indicate its synthesis, release,
and inactivation disorders as a response to tumor intoxication and anemic hypoxia
(p<0,05). It was quite natural for us to investigate the way the level of serum free
serotonin changes in patients with malignant colon tumor with concomitant MTA,
based on the severity of the anemic syndrome. Table 4 presents our data.
As Table 4 shows, patients with malignant colon tumors with concomitant MTA
had an increase in their serum free serotonin in proportion to the severity of anemia.
That is, the severity of life-threatening anemia in patients with malignant colon
tumors with concomitant MTA is accompanied by the most significant increase in
plasma free serotonin, which obviously reflects its metabolic peculiarities as a
response to tumor intoxication and anemic hypoxia, and may indicate its synthesis,
release, and inactivation disorders.
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Table 4 - Serum free serotonin in patients with malignant colon tumor with
concomitant MTA, based on the severity of the anemic syndrome (M±m), μg/l
Groups (n)
Level of
significance
Control (n=50)
Malignant colon tumor with
(p)
concomitant MTA (n=75)
0,47±0,21
mild anemia (n=45)
р1< 0,05
0,48±0,28
р2> 0,05
р4> 0,05
р5< 0,05
р6< 0,001
moderate anemia (n=14)
р1< 0,05
р2< 0,05
0,51±0,24
р3> 0,05
р5< 0,05
р6< 0,01
severe anemia (n=10)
р1< 0,05
0,53±0,27
р2< 0,05
р3< 0,05
р4< 0,05
р6< 0,01
life-threatening anemia (n=6)
р1< 0,01
0,59±0,21
р2< 0,01
р3< 0,05
р4< 0,01
р5< 0,01
Notes: p1 - level of significance of the difference compared with the control group; p2 - level of
significance of the difference in patients of group II; p3 - level of significance of the difference in
patients with mild anemia; p4 - level of significance of the difference in patients with moderate
anemia; p5 - level of significance of the difference in patients with severe anemia; p6 - level of
significance of the difference in patients with life-threatening anemia.

Adaptation and survival of the body depends on the integrity and preservation of
regulatory systems within the whole organism and auto-regulatory mechanisms of
individual organs. The whole organism has metabolic, humoral, and neurogenic autoregulatory mechanisms of metabolic protection of each of the functioning organs
[15].
Neurohormones are essential for the regulation of adequate blood supply to vital
organs. One of them is serotonin. Serotonin is phylogenetically the oldest biogenic
amine, which plays a unique role in ensuring energy metabolism [18]. By the way,
serotonin induces the first fetal heart contraction. Unlike classical hormones,
serotonin is synthesized in various anatomical locations. Brain-synthesized serotonin
is only near total serotonin in the human body, and 95 % is synthesized in peripheral
MONOGRAPH

94

ISBN 978-3-949059-29-2

Erbe der europäischen wissenschaft

Book 5. Part 4

organs, with the bulk of serotonin being produced by enterochromaffin cells in the
gut [19]. Interestingly, brain-synthesized serotonin acts as a neurotransmitter, while
in the periphery it can act as a hormone, auto- and/or paracrine factor, and as a
cellular signaling molecule. Peripheral serotonin does not cross the blood-brain
barrier [20]. The content of serotonin in peripheral tissues depends on both its local
production and its free fraction in the blood. In peripheral blood, serotonin is
absorbed and stored by platelets. In humans, brain-synthesized serotonin affects
behavior, suppresses appetite, increases energy utilization by increasing the effect of
the sympathetic nervous system on brown adipose tissue [21]. Peripheral serotonin
improves the absorption and storage of nutrients such as glucose and fatty acids,
stimulates insulin secretion, lithogenesis in liver and white adipose tissue, has a direct
bearing on diseases such as metabolic syndrome, obesity, diabetes [22]. Serotonin as
a neurotransmitter causes contraction of smooth muscles of the bronchi, intestines,
arteries, increases the functional activity of platelets. By increasing vascular
permeability, serotonin enhances the granulation of mast cells, and thus causes the
release of histamine, which is central to stimulating the formation of new
atherosclerotic plaques [23].
Literature reports an increase in serotonin levels during tissue regeneration after
myocardial infarction or ischemic stroke [24]. There is evidence of genetic
determinism regarding serotonin levels and the risk of myocardial infarction,
ischemic stroke, or transient ischemic attack at high levels. Many clinical studies and
metaanalyzes have confirmed the association of serotonin with the improvement of
patients after ischemic stroke [16]. As for ischemic changes in the arteries of the
intestine, serotonin again comes to the fore. This biogenic amine, most of which is
produced in the intestine, regulates motility, increases peristalsis and secretory
activity. However, in atherosclerotic vascular lesions, vasoconstrictive responses in
the mesenteric bloodstream are enhanced by stimulation of serotonergic and alphaadrenergic receptors [25].
A number of studies on intestinal ischemia have reported a significant increase
in plasma serotonin due to its high release by damaged intestinal cells. Ischemic
changes in the intestine due to an increase in the number of serotonin-producing cells
and their proliferation significantly activate serotonin synthesis. This process is
accompanied by an increase in the synthesis and release of histamine from mast cells,
which enhances the processes of atherogenesis. High concentrations of serotonin and
histamine lead to the progression of existing pathological changes.
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Conclusions
1. Patients with IDA and colorectal cancer, accompanied by malignant tumor
anemia, have serotonin metabolic disorders manifested as a significant increase in its
blood plasma content.
2. Considering to the initial increase in plasma serotonin due to malignant tumor
anemia in patients with colorectal cancer at the stage of diagnosis there is, a
promising area of scientific and clinical research is to study the changes in this
biologically active compound in the treatment process to use its content as an
additional assessment criterion for the degree of compensation of metabolic processes
in the treatment of patients.
3. Plasma serotonin in patients with malignant anemia in colorectal cancer is
significantly higher than in patients with iron deficiency anemia, which, obviously,
makes it possible to use it as an additional differential diagnostic criterion for these
diseases.
4. In our opinion, a promising area of research in patients with colorectal cancer
with concomitant malignant tumor anemia is the follow-up control of plasma
serotonin based on changes in anemia and the further treatment of the underlying
disease.
5. In patients with IDA and colorectal cancer, which is accompanied by anaemia
of malignant neoplasm, there are disorders in the exchange of free heparin, which is
manifested by a significant increase in its plasma level. Involvement of HPN in
numerous body’s vital activities allows us to consider it as a compound with
pronounced regulatory properties of not only peripheral but also central action.
6. Since at the stage of establishing the diagnosis there is an initial increase in
the plasma level of free heparin in anaemia in malignant neoplasm caused by
colorectal cancer, a promising direction of scientific and clinical research is to study
the dynamic level of this biologically active compound in the course of treatment to
use the value of its level as an additional criterion for assessing the degree of
compensation of metabolic processes in the treatment of patients.
7. The value of the plasma level of free heparin in patients with anaemia in
malignant neoplasm in colorectal cancer is significantly higher than in patients with
iron deficiency anaemia; therefore, obviously, it can be used as an additional
differential diagnostic criterion for differentiating these diseases.
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KAPITEL 9 / CHAPTER 9
SITUATIVE MANAGEMENT CENTERS AS A TOOL FOR RESOLVING
MILITARY AND POLITICAL CONFLICTS

СИТУАТИВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ ВОЄННОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-025

Введення
Застосування ситуативних центрів управління при розгляді воєннополітичних конфліктів обумовлено: відсутністю будь-якого універсального
підходу до управління різними гетерогенними проблемними ситуаціями як в
середині країни, так і на міжнародній арені, пошуку шляхів їх розв'язання;
врахування ситуаційних імовірнісних факторів в державних стратегіях,
структурах і процесах; існування низки альтернативних вирішень проблемних
ситуацій при виникненні воєнно-політичних конфліктів та необхідність її
розгляду в тісному зв'язку з іншими проблемами політичного, соціальноекономічного, культурного спрямування.
Виклад основного матеріалу
Для забезпечення підвищення ефективності та якості управлінських
рішень, запровадження оперативного аналізу, моделювання, прогнозування
сценаріїв розвитку будь-яких ситуацій при воєнно-політичних конфліктах і
вироблення ефективних рішень, найбільш раціонального застосовування
сучасних цифрових технологій та засобів обробки інформації, можна виділити
такі напрями розвитку ситуативних центрів (СЦ): розробку системи
розподілених СЦ на базі типових проектних рішень для всіх видів забезпечення
з обов'язковим урахуванням відомчих особливостей, як функціональних, так і
програмно-апаратних; створення адаптивних програмно-технічних та
інформаційно-методичних засобів, що забезпечують швидке налаштування
конфігурації СЦ для вирішення актуальних проблем управління; створення
комплексної системи моделювання, що дозволяє оперативно формувати з
набору існуючих моделей спрощених завдань оптимальну модель ситуації, яка
описує знову виниклу проблему; вдосконалення технологій підготовки і
прийняття рішень за допомогою колективних засобів відображення та
колективного користування з ефектом занурення на основі сучасних візуальноінтуїтивних технологій представлення даних; застосування технологій
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інформаційного порталу для забезпечення швидкого, простого і зручного
доступу в різні за структурою, поданням і форматам зберігання бази даних;
використання сучасної тривимірної графіки з метою поліпшення сприйняття
інформації про виниклу ситуацію; вдосконалення мобільних компонент
ситуаційних центрів для вирішення різних управлінських завдань, пов'язаних з
виїздом особи, що приймає рішення, або групи осіб на місця подій.
Функціонування центрів ситуативного управління в умовах воєннополітичних конфліктів може бути покращено формуванням пулів міжнародних
експертів з питань управління зовнішніми та внутрішніми ризиками, а також
створення і використання аудіо- та відеозаписів, що документують процеси
прийняття рішень на рівні центральних органів влади, розробку тактичних та
стратегічних завдань та заходів щодо їх реалізації.
У ситуаційних центрах застосовуються різні форми і методи
представлення даних, які отримали розвиток в галузі мультимедійних форм
подання інформації. На цій основі є можливість перейти на єдину інформаційну
мову - образи, що зрозумілі людям з різною підготовкою в сфері цифрових
технологій, з різними знаннями в різних сферах і галузях обговорюваної
проблеми.
Можливості оперування з великими обсягами інформації, отримані в
результаті розвитку теорії штучного інтелекту, обчислювальної техніки,
телекомунікації, теорії системного аналізу, теорії прийняття рішень та інших
галузей науки і техніки, дозволили розпочати роботи по створенню нових
інформаційних технологій для управління великими організаційними
системами типу галузь, держава, співдружність держав.
У системах такого класу, відповідно до досягнутого рівня формалізації
знань, є можливість автоматичної підготовки інформації щодо опису сфери,
предмету, процесів управлінської ситуації в контексті воєнно-політичного
конфлікту і відбувається здійснення інтеграції цих знань з неформальними
знаннями групи осіб (спеціалістів, експертів), які приймають рішення.
Рішення у сфері державного управління, особливо при воєнно-політичних
конфліктах, можна визначити як зроблений суб'єктом державного управління
усвідомлений вибір цілеспрямованої дії з перетворення політичної, воєнної,
соціально-гуманітарної дійсності, виражений у державно-управлінському акті,
що видається органом публічної влади або посадовцем відповідно до його
компетенції і в межах наданих повноважень. Основними етапами прийняття
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управлінського рішення є: виявлення та діагностика проблем, формулювання
обмежень та критеріїв, визначення та оцінювання можливих альтернатив: вибір
оптимального варіанта дій та оформлення рішення: організація та контроль за
його виконанням, оцінювання ефективності рішення та його коригування.
Підвищення ефективності управлінських рішень у сфері державного управління
з урахуванням сучасних умов полягає в посиленні аналітичної роботи з
ідентифікації актуальних міжнародних, зовнішньо- та внутрішньодержавних
проблем, залучення громадськості до підготовки, реалізації, оптимізації та
стандартизації основних процедур прийняття і запровадження управлінських
рішень [1].
Вищий клас управлінських рішень у сфері державного управління державно-управлінські рішення - акти зовнішньо- та вутрішньополітичного,
соціального управління, за допомогою яких держава визначає підстави
виникнення, зміни або припинення суспільних, міждержавних відносин, що
регулюються. У них відображені впливи органів державної влади або
відповідних посадових осіб на суспільну систему, необхідні для досягнення
поставлених цілей, забезпечення інтересів та задоволення відповідних потреб в
управлінні. Поняття «державно-управлінське рішення» застосовується до
рішень, що приймаються вищими та центральними органами державної влади з
метою визначення стратегії досягнення наднаціональних, національних,
державних цілей, реалізації основних функцій державної політики, розв'язання
інших проблем державного рівня. Як, відомо, основними ознаками державноуправлінського рішення вважаються: прийняття їх вищими або центральними
органами державної влади: оформлення у вигляді нормативно-правових актів,
програмно-цільових (стратегій, програм, проектів, концепцій, сценаріїв, планів)
та організаційно-розпорядчих документів (доручень, штатних розписів і
структур, інструкцій): належність до державно- управлінських відносин:
формування державно-управлінських впливів: обов'язковість виконання всіма
особами, підприємствами, організаціями, установами, органами влади:
першочерговість забезпечення необхідними державними ресурсами. Державноуправлінські рішення є ланкою в ланцюзі держава - державна влада - державне
управління - державно-управлінські відносини - державно-управлінські
рішення - державно-управлінські дії – суспільство [2]. Також, рішення у
процесі управління – це комплексний розумовий, емоційно-психологічний та
організаційно-правовий акт, що виконується керівником в межах своїх
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повноважень" [3].
Створення ієрархічних структур управління викликано тим, що
можливості людини обмежені. Тому кількість ієрархічних рівнів управління
визначалося, в першу чергу, можливою кількістю інформації, яку людина може
переробити, і рівнем рішень, які може забезпечити ця інформація. Звідси
очевидно, що однією з головних проблем, які треба вирішувати при створенні
СЦ, – це зміна кількості та якості ієрархічних рівнів управління у зв'язку з
новими можливостями використання засобів автоматичної підготовки
інформації для прийняття рішень. Таким чином, головне завдання створення
системи ситуативного управління – завдання зменшення як кількості керованих
елементів, так і кількості рівнів управління, тобто спростити і прискорити
процес ухвалення рішення в режимі управління державою (складним об'єктом).
Прийняття рішень в СЦ – це відпрацювання послідовності дій, заснованих
на сучасних інформаційно-комунікаційних, цифрових технологіях, що
забезпечують використання формалізованих і неформалізованих баз знань для
вибору керуючих впливів на об'єкт, процес, предметну область у розглянутий
період часу з метою досягнення об'єктом, процесом, предметною областю
необхідного стану.
У загальному вигляді схема прийняття рішення в СЦ представлена на
рис. 1.1.
При цьому зрозуміло, що СЦ повинен бути оснащений комплексом
спеціальних програмно-апаратних засобів для персональної та колективної
аналітичної роботи групи керівників.
Для прийняття максимально ефективного рішення в конкретній ситуації і
проведення зміни в суб’єкті та об’єкті управління найкращим чином, керівник
повинен дотримуватися певних принципів ефективного управління [4], а саме:
 компетентності керівництва (недостатньо мати теоретичні знання та
володіти інформацією, необхідно мати управлінську інтуїцію та здатність
приймати нестандартні та парадоксальні рішення);
 відсутності прецедентів (кожна управлінська проблема/ситуація є
унікальною);
 взаємозв’язку ситуаційних змінних (усі фактори впливу на
проблему/ситуацію складають єдину систему та впливають один на
одного);
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Відповідні сфери,
об’єкти, суб’єкти,
предмет, процеси

Утворення
нової
інформації

Проекти рішень

Проблемно-орієнтована
база формалізованих
знань

Аналіз якості
рішень на
моделях

Рішення (управління)

Правила, умови, цілі

Особа, яка
приймає
рішення
(ОПР)

Експерти, які генерують
інформацію (створення
неформалізованої бази знань)

Рисунок 1.1 - Схема прийняття рішення в ситуативному центрі управління
 двоїстого впливу факторів (фактори впливу мають різні, часом навіть
суперечливі характеристики);
 безперервності змін (зміни в суб’єкті та об’єкті управління, їх
зовнішньому оточенні відбуваються постійно);
 незворотності змін (будь-яка зміна ставить суб’єкт та об’єкт управління
на новий – вищий або нижчий – щабель розвитку);
 швидкої реакції (постійна зміна ситуаційних змінних вимагає
безперервного вироблення управлінських рішень, спрямованих на
адаптацію суб’єкта та об’єкта управління до цих змін);
 наявності передумов до змін (крім постійного моніторингу змін, що
відбуваються, необхідно безперервно контролювати наявність передумов
і умов, необхідних для приведення параметрів об’єкта управління у
відповідність із зміною ситуації);
 пріоритетності людського фактора;
 оптимального співвідношення результатів і витрат (критерієм
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оптимальності в цьому випадку є найбільше наближення об’єкта
управління до поставлених цілей);
 апріорного рішення (керівництво повинно вміти не тільки правильно
оцінювати ситуацію і своєчасно реагувати на її зміну, а й передбачати
можливі зміни цієї ситуації);
 формування змін (управлінське мистецтво передбачає прийняття таких
рішень, які не тільки дають змогу об’єкту управління пристосуватися до
змін ситуації, а й адаптувати самі зміни до об’єкта управління).
Усі наведені вище принципи управління реалізуються в єдності їх
застосування та залежать від конкретних умов діяльності органів влади, стану
зовнішнього і внутрішнього середовища, особистих якостей керівництва тощо.
Для реалізації принципів застосовують методи системного та ситуаційного
аналізу, факторного і крос-факторного аналізу, генетичного аналізу, метод
діагностики, експертно-аналітичний метод, методи аналогій, морфологічного
аналізу та декомпозиції, методи імітаційного моделювання, теорії ігор та ін. [5].
Однак найбільший ефект і якість управління досягаються в тому випадку, коли
застосовується система методів у комплексі, що дає змогу побачити об’єкт
управління з усіх боків і уникнути прорахунків. Застосування ситуаційних
теорій в управлінні під час вироблення та прийняття рішень в кризових
ситуаціях, таких як воєнно-політичний конфлікт, передбачає врахування
обмежуючих або стримуючих факторів, що існують в самій організації.
У рамках цих теорій виділяють три основних типи обмежень: 1)
технологічні, які визначаються типом і гнучкістю організаційних засобів
здійснення діяльності; 2) людські, що відображають рівні компетентності
персоналу органів влади, чинники мотивації трудової діяльності, ступінь
сприйняття державними службовцями змін, що відбуваються; 3) обмеження в
постановці завдання, зумовлені фактичним характером виконуваних робіт.
Опрацювання різноманітних наукових праць щодо застосування аналітичних
методів в економіці, маркетингу, статистиці, менеджменті, стратегічному
управлінні, політичному аналізі тощо таких авторів, як О.Валевський, Н.Зайцев,
М.Зварич, Ю.Кальниш, В.Костюк, А.Мармоза, О.Мітяй, А.Міщенко, А.Опря,
Л.Панкевич, Т.Приймак, В.Ребкало, В.Рижиков, Ю.Сурмін, Б.Хомчик,
А.Шустіков дало підстави включити до складу експертно-аналітичного
забезпечення державної політики такі методи [5]: • аналіз ефективності – сфера
аналізу, що передбачає визначення співвідношення результатів і витрат в
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економічному та соціальному вимірах; • аналіз інституціональний, який
з’ясовує міру наявності в управлінні інституціональних характеристик; • аналіз
кластерний – виокремлення з множини об’єктів кластери, які містять схожі за
характеристиками об’єкти таким чином, щоб об’єкти різних кластерів суттєво
відрізнялися один від одного; • аналіз компаративний – процес з’ясування
якостей (властивостей) явища за допомогою порівняння з іншими його
якостями (властивостями) або якостями (властивостями) іншого явища; дає
змогу встановлювати закономірності, вдаючись до порівняння стану
дослідження об’єктів у різні часи, порівняння їх якостей у минулому з такими
самими сучасними якостями для встановлення змін або тенденцій розвитку; •
аналіз формально-логічний нормативно-правових баз – різновид комплексного
аналізу нормативно-правових баз, що регулюють певну сферу або галузь
діяльності; • аналіз за критерієм “витрати–вигоди” – визначення
співвідношення витрат на реалізацію стратегії/програми/проекту/рішення та їх
результатів (ефективності), причому витрати та результати вимірюють в
одиницях цільової функції; • SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities
and threats), що виявляє сильні та слабкі сторони прийнятих рішень/або процесів, які потребують найбільшої уваги і зусиль суб’єкта управління; за
допомогою SWOT-аналізу оцінюються ймовірні загрози/ризики та можливості
під час реалізації стратегій, проектів та програм; також визначаються стартові
умови пропонованих стратегій/рішень та ключові фактори успіху/провалу; •
PEST-аналіз (political, economic, social, technological) – допоміжний для SWOTаналізу, що дає змогу дослідити зовнішнє середовище об’єкта чи суб’єкта
управління в політичному, економічному, соціальному та технологічному
вимірах, є корисним для визначення загроз та можливостей; • аналіз причиннонаслідковий, який установлює причиннонаслідковий ланцюг (ієрархію причин і
наслідків), що веде назад (від наслідку до причин), до тієї точки, у якій можна
почати дію, яка допомагає розв’язати проблему; • аналіз прогностичний –
обґрунтування можливих кількісних і якісних змін стану об’єкта управління в
майбутньому, а також альтернативних способів досягнення необхідного або
очікуваного стану (поділяється на інтуїтивне (опитування експертів) та
формалізоване (економіко-математичне моделювання) прогнозування); •
кореляційний аналіз, що застосовується для кількісної оцінки ступеня
взаємозв’язку наборів даних результативного показника та показниківфакторів, дає змогу обрати показники-фактори, що суттєво впливають на
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результативний показник; • регресійний аналіз – статистичний метод аналізу
даних, що дає змогу відшукати параметри рівняння функціональної залежності
між результативним показником та показниками-факторами; • стратегічний
аналіз системи національної безпеки – система аналізу та оцінювання умов,
факторів, загроз, стратегічних ризиків, зовнішнього оточення та внутрішнього
середовища держави з метою визначення її стратегічного потенціалу та
розробки (уточнення) пріоритетного стратегічного сценарію, якому віддається
перевага, перспектив відстоювання національних інтересів, результативності
державного управління національною безпекою; • аналіз системний – опис
структури та виокремлення складових соціальної системи, визначення їх
зв’язків та взаємодії, опис їх якісних і кількісних характеристик; • ситуаційний
аналіз – сукупність прийомів і методів дослідження та опису ситуації, її
середовища, визначення факторів впливу, тенденцій розвитку тощо; • аналіз
факторний – дослідження впливів показників-факторів на результативний
показник як окремо, так і у взаємозв’язку; • аналіз політики, що базується на
застосуванні інтелекту до розв’язання суспільних проблем, усвідомлення
політики в будь-якій галузі та спирається на природничі й суспільні науки; •
івент-аналіз – аналіз інформації про окремі події та ситуації, які за своїм
змістом можуть визначати подальший розвиток політичних подій у державі, але
суть яких не повністю відображається через послідовний опис подій; • інтентаналіз, який застосовується для аналізу виступів політиків у різних ситуаціях з
метою розкриття прихованого підтексту виступів, недоступного за інших форм
аналізу; • коваріаційний аналіз – визначення функціонального зв’язку між
залежною величиною та набором кількісних та якісних величин; • контентаналіз – переведення у кількісні показники масової текстової інформації з
наступним її статистичним опрацюванням; • наукометричний аналіз
дисертаційних розвідок у галузі природничих та соціальних (поведінкових)
наук, що заснований на багатоаспектній кількісно-якісній оцінці дисертаційних
досліджень, ефектів від впровадження їх результатів і виявленні притаманних
їм загальних тенденцій; • програмний аналіз – процес перевірки
обґрунтованості тверджень щодо причинних взаємозв’язків між заходами
органів влади та їх результатами, що застосовується для вибору альтернативних
рішень під час розробки державних програм; • проектний аналіз – методологія,
яку застосовують для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних
управлінських рішень і проектів, що, у свою чергу, дає можливість здійснювати
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вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів; •
синергетичний аналіз – підхід до ефективного управління соціальною
системою, орієнтований не на зовнішні властивості, не на цілі та сподівання
суб’єкта управлінської діяльності, а на внутрішні властивості системи, її власні
закони еволюції та самоорганізації; и • проблемний аналіз, який дає змогу
виділити сукупність проблем в управлінській ситуації, їх типологію,
характеристики, наслідки, шляхи вирішення; • аналіз ефективності, за
допомогою якого досліджуються можливості мінімізації витрат та підвищення
корисності застосованого рішення; • аналіз зовнішнього середовища, що дає
змогу досліджувати зовнішнє середовище соціальної системи з метою
розв’язання проблем у взаємовідносинах системи із зовнішнім середовищем,
виявлення факторів останнього, які діють на соціальну систему, визначення їх
значення для системи, а також тенденцій розвитку останньої; • порівняльний
аналіз, який передбачає зіставлення кількох об’єктів, процесів або явищ з
метою виявлення їх загальних та специфічних характеристик; • структурний
аналіз, що дає можливість досліджувати структуру соціальної системи як
сукупність складових та їх зв’язків, виокремлювати значення і вплив кожної
складової як структурованого цілого; • аналіз ризиків – систематичне
використання інформації для визначення джерел (небезпек) і кількісної оцінки
ризику, забезпечує базу для оцінювання ризику для подальших заходів з
управління ризиком (з мінімізації ризику) та мінімізації втрат; • аналіз
структурно-функціональний – процес виокремлення в складних соціальних
системах окремих складових, їх структурних взаємозв’язків та функціональних
залежностей; • функціональний аналіз – поетапне виявлення і послідовний опис
ієрархії функцій посад/інституцій у сфері державного управління; аналіз
функцій, що виконуються, для досягнення основної мети (професійної)
діяльності [5].
Залежно від інформаційних умов, у яких формулюються проблеми та
виробляються відповідні державні політики, методи їх обґрунтування
поділяються на три групи: 1) методи, що застосовуються в умовах повної
визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення, до них належать
аналітичні методи та методи математичного програмування; 2) методи, що
використовуються в умовах імовірнісної визначеності інформації про ситуацію
прийняття рішення (методи математичного програмування та статистичні
методи); 3) методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про
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ситуацію прийняття рішення (теоретико-ігрові методи).
Ситуативні центри широко використовуються для вирішення наступних
задач [7]:
• Складання рейтингів за різними індикаторами;
• Репрезентативні дослідження громадської думки з будь-якої проблеми;
• Аналіз політичної та соціальної інформації за допомогою контент- та
дискурс-аналізів;
• Дослідження електоральної поведінки;
• Дослідження політичного іміджу (в тому числі “когнітивне картування”,
дискусійні фокус-групи);
• Моніторинг політичних/економічних або ін. подій (івент-аналіз);
• Складання аналітичних записок;
• Складання аналітичних доповідей;
• Прогностичне моделювання ситуацій;
• PR-супровід;
• Рісерч-забезпечення PR–кампаній;
• Анкетні опитування та їх обробка;
• Аналіз конкурентного середовища;
• Тестування бренду, продукту, концепцій;
• Аналіз ефективності та адекватності засобів політичної комунікації;
• Проведення глибинних інтерв'ю та тренінгів, підготовка до публічних
виступів.
Інтелектуальним ядром ситуаційно-аналітичного центру є комплекс
взаємопов'язаних моделей, основними з яких є [6]:
• Динамічна модель об’єкту управління, здатного не тільки
адаптуватися до вимог зовнішнього середовища, але й
цілеспрямовано впливати на нього.
• Індикаторні моделі критеріального простору, з яким
• взаємодіють всі інші моделі ситуаційного центру через свої вхідні
та вихідні інформаційні потоки.
• Моделі виявлення проблемних ситуацій, попередження та розробки
заходів щодо їх усунення та ліквідації негативних наслідків.
• Інформаційні моделі об'єктів управління на основі інтерактивних
баз знань, які дозволяють моделювати ситуацію, виробляти і
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представляти варіанти оперативних рішень і протоколів їх
розробки, здійснювати доведення прийнятих документів до
керівників і виконавців, що беруть участь у вирішенні конкретної
проблеми, а також здійснювати поточний контроль за ходом
виконання управлінських рішень.
• Система штучного інтелекту для підтримки прийняття
довгострокових і оперативних управлінських рішень різного рівня
на основі різноманітної просторової, табличної та графічної
цифрової інформації, як засобу пошуку оптимального рішення з
моделюванням інтелектуальної діяльності експертів, аналітиків та
осіб, що приймають рішення.
• Модель гнучкого зовнішньо- та внутрішньо-політичного, соціально
–економічного,
соціокультурного
моніторингу,
а
також
моніторингу складових національної безпеки держави, здатних
адаптуватися до динаміки розвитку проблемної ситуації.
• Модель управління психічною та фізичною активністю населення,
здатна представляти динаміку поведінки населення, в залежності
від етапів розвитку політичної, соціально-економічної ситуацій, з
урахуванням його психофізіологічних, етнічних та релігійних
особливостей.
До базових технологій, що застосовуються у СЦ, відносять [8, 9]:
• технології обробки текстової інформації, що забезпечують пошук
інформації зі складних запитів, побудова гіпертекстів, виявлення змісту тексту;
• системи оперативного аналізу даних (OLAP);
• розрахунково-аналітичні технології, що забезпечують розрахунки по
моделях конкретних предметних областей, побудова прогнозів, знаходження
тенденції розвитку в нечітких параметричних просторах, статистичну обробку
інформації;
• образно-когнітивні технології, що поєднують інформаційні технології
графічного відображення проблемних ситуацій і засобу подання варіантів
рішень для полегшення процесу концептуального осмислення користувачем
проблемної ситуації, а також Гіс-технології, технології побудови графічних
образів, розпізнавання образів, анімації зображень.
Процеси управління соціальними системами, їх підсистемами та
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організаціями передбачає певні алгоритми обробки різних видів інформації, що
включають: – вироблення інформації; – збір, відбір, оцінювання інформації,
необхідної для управління об’єктами; – аналітико-синтетична обробка
інформації; – зберігання та пошук інформації; – розповсюдження та
використання інформації; – контроль за ефективністю використання
інформації.
Повнота та об’єм інформації, що використовується залежить від: – об’єктів
управління (соціальні групи, громади, території, підсистеми суспільства –
економічна, соціальна, політична, соціокультурна); –
спектру завдань, які
покладені на суб’єкти управління; – масштабу та значення управлінського
рішення; – кількості та природи керованих параметрів; – кількості варіантів
можливих станів та динаміки об’єктів управління; –
величини і природи
внутрішніх та зовнішніх чинників; – сукупності показників, що описують та
визначають стан об’єкту управління.
Інформаційне забезпечення державного управління пов’язано, з одного
боку, з адекватним визначенням управлінських потреб та характер об’єктів
управління, а з іншого – з концентрацією і спрямуванням управлінських
ресурсів суб’єктів управління на практичну реалізацію цілей і функцій
державного управління [11].
Інформаційний фонд ситуативних центрів (бази і банки даних, сховища
даних) повинен містити повний набір інформації щодо об’єктів управління,
систему класифікації і кодування даних. Необхідний доступ до них може
реалізовуватися в інтерактивному режимі (on-line) або автоматичному з
урахуванням дотримання інформаційної безпеки.
У державно-інформаційному просторі виділяються наступні джерела, що
об’єктивно породжують управлінську інформацію [12]:
• нормативно-правові акти, що дають право державним органам і
державним службовцям на прийняття визначених управлінських рішень або
здійснення управлінських дій (рішення та дії з виконання законів й інших
нормативних актів);
• обов’язкові розпорядження, вказівки (директиви), передані по
управлінській вертикалі від вищестоящих державних органів до нижчестоящих,
які належить виконувати та які забезпечують цілісність системи державного
управління;
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• факти, відносини, що виявляються в процесах контролю (зворотний
зв’язок), що відбивають стан керованих об’єктів, а також рівень
функціонування суб’єкта управління;
• кризові (екстремальні) й інші складні ситуації, що потребують
оперативного й активного втручання державних органів і посадових осіб
(управлінська інформація про стани суспільних процесів). Існування кризових
джерел визначає вироблення апріорно необхідних процедур (алгоритмів)
управлінських дій. Незважаючи на унікальність кризових ситуацій, повинні
бути продумані й відпрацьовані моделі швидкого реагування конкретних
державних структур і посадових осіб.
У числі завдань стратегічного управління, які повинні розглядатися як
завдання системи СЦ, повинні бути наступні [13]:
• Прогнозування динаміки соціально-економічних показників стану
суспільства (регіону) з урахуванням параметрів державного регулювання і
зовнішніх факторів;
• Аналіз впливу зовнішньоторговельного (на регіональному рівні міжрегіонального) балансу за видами товарів на показники стану суспільства;
• Оцінка впливу державних програм та національних проектів на значення
соціально-економічних показників стану суспільства і його обороноздатності;
• Аналіз збалансованості та ресурсозабезпеченості державних програм;
• Оцінка і планування запобігання ризиків виконання державних програм;
• Планування заходів щодо забезпечення стійкості фінансової системи
держави (регіону);
• Імітація руху фінансових потоків і стану фінансових ресурсів у різних
умовах внутрішньої і зовнішньої обстановки;
• Аналітичний супровід функціонування міжнародного фінансового
центру;
• Оцінка стану інфраструктури з урахуванням перспективи соціально
економічного розвитку, а також в умовах надзвичайного стану і воєнного часу;
• Аналіз і ранжування загроз національній (регіональної) безпеки з
урахуванням їх взаємовпливу;
• Оцінка безпеки населення в зонах життєдіяльності;
• Оцінка терористичної уразливості небезпечних та особливо важливих
об'єктів;
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• Оцінка рейтингу політичних сил і аналіз можливих коаліцій;
• Аналіз соціальної напруженості;
• Забезпечення і оптимальний розподіл запасів ресурсів для
життєдіяльності населення в різних умовах соціально економічної та погодної
ситуації.
• У рамках забезпечення прийняття рішень в кризовій ситуації, СЦ має
сприяти вирішенню таких основних завдань:
• Оцінка збитку при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру з урахуванням стану оснащеності територій;
• Планування заходів щодо ліквідації наслідків
техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

стихійних

лих,

• Запобігання і локалізація соціальних конфліктів.
Система СЦ повинна вирішувати наступні завдання консолідації та
комунікації управлінських знань [14]:
• Забезпечення якісної експертизи в інтересах осіб, приймають рішення в
органах державної влади;
• Консолідацію знань про об'єкти та суб'єктів державного управління;
• Представлення отриманих і консолідованих знань в зручній формі для
забезпечення підтримки прийняття обґрунтованих своєчасних управлінських
рішень.
Для кожного напрямку аналітичної підтримки рішень в СЦ повинні бути
впроваджені підсистеми з відповідним програмним забезпеченням, зокрема
[15]:
- базове програмне середовище керування базами даних (ORACLE, MS
SQL, тощо);
- підсистема оновлення даних в локальному сховищі СЦ, яка повинна
передбачати алгоритми верифікації вхідних даних та алгоритми автоматичного
агрегування даних;
- підсистема обрахунку комплексної системи індикаторів, запровадження
регіонального і загальнодержавного рівня аналізу;
- аналітична підсистема виявлення і статистичної оцінки ступеню
взаємозалежності окремих показників та оцінки ступеню чутливості
індикаторів від обраної системи показників;
- підсистема для автоматизованого формування регламентованих та
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параметричних аналітичних звітів на основі накопичених даних з
використанням ділової графіки і картограм;
- підсистема моніторингових сервісів з використанням технологій ДЗЗ та
ГІС для аналізу виробничих, природних та техногенних процесів;
- підсистема супроводу та архівування нарад в СЦ;
- підсистема адміністрування програмно-технічного комплексу СЦ;
- підсистеми моніторингу та захисту інформації.
З метою забезпечення якості та ефективності організації роботи СЦ в
державних органах координаційний орган, відповідальний за реалізацію
проекту СЦ самостійно розробляє стандарти діяльності, що містять обов'язкові
вимоги до організації робіт, а також методичні рекомендації з проведення
контрольнихмеропріятій.
При розробці стандартів діяльності та методичних рекомендацій з
проведення контрольних заходів використовуються міжнародні та національні
стандарти в галузі державного контролю, аудиту і звітності.
В роботі СЦ повинні використовуватись усі доступні для аналізу
національні та закордонні джерела інформації, як відкритого характеру так і
доступні для обмеженого кола користувачів, зокрема:
− Відкриті дані статистики національного рівня;
− Відкриті дані статистики регіонального рівня;
− Дані міністерств та відомств, які виходять за рівень статистичної
звітності і передбачені регламентами СЦ;
− Дані регіональних органів державного управління обласного, районного
та місцевого рівня, передбачені регламентами СЦ;
− Дані, отримані з національних та міжнародних засобів масової
інформації, електронних та друкованих;
− Соціологічні дослідження та вибіркові опитування населення;
− Експертні висновки, наукові звіти та прогнози;
−
-

Дані міжнародної статистики:
фінансові ринки;
сировинні ринки;
фондові ринки;
продовольчі ринки.

− дані силових відомств України;
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− Геопросторові дані та картографічні моделі з регламентованим набором
тематичних шарів;
− Результати тематичної обробки даних дистанційного зондування,
замовлених за кошти державного бюджету для аналізу ефективності
природокористування та землекористування.
Для роботи з інформаційнами масивами мають бути розроблені засоби
імпорту статистичних даних по індикаторах, представлених у вигляді файлів
загальнопоширених форматів («xml», «mdb», «xls», «csv» і т.д.), з можливістю
настроювання параметрів завантаження даних. Мають бути розроблені засоби
підключення додаткових джерел статистичних даних по індикаторах, що
характеризують рівень безпеки в різних сферах національної безпеки.
Також мають бути розроблені засоби редагування складу інформаційного
забезпечення системи при наявності локальних змін в елементах
інформаційного забезпечення. Такого роду зміни мають враховуватися шляхом
коригування даних про експертів, регламентів підготовки та проведення нарад,
обробки результатів проведення нарад.
В інформаційному забезпеченні мають бути передбачені технологічні дані,
а саме: протоколи проведення нарад, опис екранних форм, формати даних про
експертів, журнали роботи й інша службова інформація.
Вхідні інформаційні масиви підсистеми мають бути представлені
наступними видами інформації: протоколи та результати нарад, стенографічні
аудіо- та відео записи, тощо.
База моделей в складі програмного забезпечення СЦ описує та оптимізує
функціонування будь-якого процесу або об’єкту, а також забезпечує
проведення аналізу в системах підтримки прийняття рішень. З метою
використання моделі бувають оптимізаційні, пов’язані з пошуком значень
параметрів для максимізації/мінімізації цільової функції, та описові, що
розглядають і описують можливі стани зміни стану об’єкту управління. За
способом оцінювання моделі класифікують на детерміновані (використовують
оцінку змінних однією величиною при конкретних значеннях вихідних даних)
та стохастичні (оцінка проводиться сукупністю величин, а вихідні дані задані
ймовірними характеристиками).
В системах підтримки прийняття рішень база моделей складається з
стратегічних, тактичних, оперативних та математичних моделей. Стратегічні
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моделі використовуються на центральному рівні державного управління для
визначення цілей та напрямків розвитку об’єктів управління, необхідного
ресурсного забезпечення. Використовуються дані зовнішнього середовища,
мають суб’єктивний характер, часовий термін – роки. Тактичні моделі
використовуються на регіональних рівнях управління для управління існуючим
ресурсним забезпеченням об’єкту управління. Використовуються дані
зовнішнього і внутрішнього середовища середовища, мають часовий термін –
місяці, рік. Оперативні моделі використовуються на місцевому рівні для
підтримки оперативних рішень, мають часовий термін – дні, тижні. Та
базуються на внутрішніх джерелах інформації. Математичні моделі
складаються з сукупності модельних блоків, модулів, процедур, що реалізують
математичні методи (лінійне, нелінійне програмування, статистичний аналіз,
регресійний аналіз тощо). Система управління базою моделей повинна бути
спроможною створювати нові моделі/змінювати існуючі, підтримувати та
оновлювати параметри моделей, маніпулювати моделями.
Серед програмного забезпечення підтримки прийняття рішень досить
актуальними є засоби аналізу рішень (Decision Analysis) та методи і програмне
забезпечення «видобування даних» (Data Mining)- способу аналізу інформації у
базі даних з метою відшукання аномалій і трендів без з'ясування значеннєвого
змісту записів. Засоби аналізу рішень допомагають проводити аналіз і
структурування проблеми, вони
допомагають користувачу знаходити
імовірність і очікувану вартість різних результатів, застосовуючи різні моделі
(дерево рішень, багатоатрибутивного аналізу, моделі байєсівського типу тощо).
Методи “видобування даних” полягають у просіюванні великої кількості
елементів даних з метою реконструкції відносин між ними, їх інструменти
(міркування на ґрунті прецедентів (case-based reasoning), візуалізацію даних,
нечіткі запити та аналіз і нейронні мережі) дозволяють користувачу знаходити
записи у базі даних, подібні до зазначеної, і розглядати графічні відображення
інформації з точки зору різних перспектив. Сучасні комп’ютерні системи
підтримки прийняття рішень (СППР) мають такі характеристики [14]:СППР
надає керівникові допомогу у процесі прийняття рішень і забезпечує підтримку
в усьому діапазоні контекстів структурованих, напівструктурованих і
неструктурованих задач. Інтелект людини та інформація, що генерується
комп’ютером, становлять одне ціле для прийняття рішень; СППР підтримує і
посилює (але не замінює і не відміняє) міркування та оцінки керівника.
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Контроль лишається за людиною; СППР підвищує головним чином
ефективність прийнятих рішень (а не лише продуктивність ОПР). На відміну
від адміністративних інформаційних систем, в яких акцент робиться на максимальній продуктивності аналітичного процесу, у СППР значно вагомішою є
ефективність процесу прийняття рішень; СППР виконує інтеграцію моделей та
аналітичних методів зі стандартним доступом до даних і вибіркою даних. Для
надання допомоги у прийнятті рішення активізуються одна чи кілька моделей
(математичних, статистичних, імітаційних, кількісних, якісних і комбінованих);
Зміст БД системи охоплює історію попередніх і поточних операцій, а також
інформацію зовнішнього характеру та інформацію про середовище; СППР
побудована за принципом інтерактивного розв’язування задач. Це означає, що
користувач (ОПР) має змогу підтримувати діалог із СППР в безперервному
режимі, а не обмежуватися видаванням окремих команд з наступним
очікуванням результатів; СППР зорієнтована на гнучкість та адаптивність для
пристосування до змін середовища чи підходів до розв’язування задач, що їх
обирає користувач; керівник має пристосуватися до змінюваних умов сам і
відповідно готувати систему, еволюція та адаптація системи мають бути
поєднані з її життєвим циклом.
Таким чином, ситуативні центри управління містять математичні,
інформаційні, комп’ютерні моделі, системи статистичної обробки даних, в тому
числі і просторових даних, інформаційні системи підтримки прийняття рішень,
експертні та інформаційно-аналітичні системи, системи імітаційного та
оптимізаційного моделювання, та можуть застосовуватися як інструмент для
вирішення воєнно-політичних конфліктів, а саме:
 вироблення сценаріїв створення «бажаного майбутнього» або
уникнути «небажаного майбутнього» держави на світовій арені
у
цілому
і
у
відносинах
з безпосереднім опонентом;
формування сприятливого зовнішнього середовища; аналіз ризиків
створення військово-політичних союзів з іншими державами в
стратегічно важливих регіонах.
 прогнозування прямої вигоди від воєнно-політичного конфлікту (за
рахунок збільшення власної могутності в матеріальному чи іншому
виразі і відповідного послаблення опонента) або усвідомлення
недостатності того, чим володіє один із учасників і прагнення
усунути недолік шляхом конфлікту.
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 аналітичное підкріплення раціональний вибір держави при прийнятті
рішення
ініціювати
конфлікт
із
максимально
повним
застосуванням насильства
 прогнозування вигоди, що полягає у збільшенні могутності в
матеріальних формах (територія, людські і природні ресурси), але
й довготермінові статусні поняття - могутність у сприйнятті «друзів»
та «ворогів» у світовій політиці
 моделювання сценаріїв вирішити внутрішні проблеми країни,
суспільства за рахунок ініціації міжнародного конфлікту (так звана
„екстерналізація конфлікту", тобто винесення внутрішньої дисгармонії,
напруженості у суспільстві у зовнішнє середовище), або зміцнити
владне положення
політичних сил
за
рахунок
зовнішньополітичних
успіхів
або
зупинити
несприятливі
для влади внутрішньополітичні тенденції.
Висновки
Застосування ситуативних центрів управління при розгляді воєннополітичних конфліктів обумовлено: відсутністю будь-якого універсального
підходу до управління різними гетерогенними проблемними ситуаціями та
пошуку шляхів їх розв'язання; врахування ситуаційних ймовірностних факторів
в стратегіях, структурах і процесах; існування низки альтернативних вирішень
проблемної ситуації та необхідність її розгляду в тісному зв'язку з іншими
проблемами.
Для забезпечення підвищення ефективності та якості управлінських
рішень, запровадження оперативного аналізу, моделювання, прогнозування
сценаріїв розвитку будь-яких ситуацій при воєнно-політичних конфліктах і
вироблення ефективних рішень, найбільш раціонального застосовування
сучасних цифрових технологій та засобів обробки інформації, можна виділити
такі напрями розвитку ситуативних центрів: розробку системи розподілених
СЦ на базі типових проектних рішень для всіх видів забезпечення з
обов'язковим урахуванням відомчих особливостей, як функціональних, так і
програмно-апаратних; створення адаптивних програмно-технічних та
інформаційно-методичних засобів, що забезпечують швидке налаштування
конфігурації СЦ для вирішення актуальних проблем управління; створення
комплексної системи моделювання, що дозволяє оперативно формувати з
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набору існуючих моделей приватних завдань оптимальну модель ситуації, яка
описує знову виниклу проблему; вдосконалення технологій підготовки і
прийняття рішень за допомогою колективних засобів відображення
колективного користування з ефектом занурення на основі сучасних візуальноінтуїтивних технологій представлення даних; застосування технологій
інформаційного порталу для забезпечення швидкого, простого і зручного
доступу в різні за структурою, поданням і форматам зберігання бази даних;
використання сучасної трьохвимірної графіки з метою поліпшення сприйняття
інформації про виниклу ситуацію; вдосконалення мобільних компонент
ситуаційних центрів для вирішення різних управлінських завдань, пов'язаних з
виїздом особи, що приймає рішення, або групи осіб на місця подій.
Функціонування центрів ситуативного управління в умовах воєннополітичних конфліктів може бути покращено формуванням пулів міжнародних
експертів з питань управління зовнішніми та внутрішніми ризиками, а також
створення і використання аудіо- та відеозаписів, що документують процеси
проведення нарад та засідань.
Ситуативні центри управління містять математичні, інформаційні,
комп’ютерні моделі, системи статистичної обробки даних, в тому числі і
просторових даних, інформаційні системи підтримки прийняття рішень,
експертні та інформаційно-аналітичні системи, системи імітаційного та
оптимізаційного моделювання, та можуть застосовуватися як інструмент для
вирішення воєнно-політичних конфліктів, а саме:
 вироблення сценаріїв створення «бажаного майбутнього» або
уникнути «небажаного майбутнього» держави на світовій арені
у
цілому
і
у
відносинах
з безпосереднім опонентом;
формування сприятливого зовнішнього середовища; аналіз ризиків
створення військово-політичних союзів з іншими державами в
стратегічно важливих регіонах.
 прогнозування прямої вигоди від воєнно-політичного конфлікту (за
рахунок збільшення власної могутності в матеріальному чи іншому
виразі і відповідного послаблення опонента) або усвідомлення
недостатності того, чим володіє один із учасників і прагнення
усунути недолік шляхом конфлікту.
 аналітичное підкріплення раціональний вибір держави при прийнятті
рішення
ініціювати
конфлікт
із
максимально
повним
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застосуванням насильства
 прогнозування вигоди, що полягає у збільшенні могутності в
матеріальних формах (територія, людські і природні ресурси), але
й довготермінові статусні поняття - могутність у сприйнятті «друзів»
та «ворогів» у світовій політиці
 моделювання сценаріїв вирішити внутрішні проблеми країни,
суспільства за рахунок ініціації міжнародного конфлікту (так
звана „екстерналізація конфлікту", тобто винесення внутрішньої
дисгармонії, напруженості у суспільстві у зовнішнє середовище),
або зміцнити
владне положення
політичних сил
за
рахунок зовнішньополітичних
успіхів
або
зупинити
несприятливі для влади внутрішньополітичні тенденції
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KAPITEL 10 / CHAPTER 10
GLOBAL TRANSFORMATION: "NEW NORMALITY" OF THE WORLD
SYSTEM

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: «НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ»
МИРОСИСТЕМЫ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-002

Введение
Современный мир находится в стадии стремительных изменений,
перспективы которых во многом неясны. Их скорость такова, что в течение
последних лет спрессовалось содержание категорий «пространство-время». В
мировом контексте прошлое и настоящее всё реже служат надёжными
ориентирами для будущего. Появляются новые геополитические смыслы,
выходящие за рамки привычных представлений.
Противоречивое воздействие на мировую политику оказывает
глобализация, являющаяся основным фактором, формирующим её
современную специфику. Вместе с тем усиливаются тенденции локализации и
фрагментации политического пространства, фиксируемые в таких терминах,
как
«глокализация»
и
«фрагмеграция».
Наблюдается
оживление
националистических и изоляционистских сил. оказывающих сопротивление
глобализации как объективному процессу.
Новая технологическая революция стимулирует перераспределение сил в
мире и, как следствие, повышение потенциала конфликтности.
Разнонаправленность
внешнеполитических
процессов
усугубляет
нестабильность мироустройства. Под воздействием кризисных тенденций
мирополитическая система становится все более разбалансированной.
Последние годы применительно к переживаемой миром стремительной и
глубинной трансформации в научной литературе и публицистике широко
употребляются неологизмы «новая нормальность» и «новая реальность»,
приобретшие терминологический смысл. Изначально выражение «New Normal»
(«новая нормальность» или «новая реальность») возникло в связи
с мировым экономическим кризисом 2008-2009 гг. и активно используется
в условиях пандемии коронавируса в 2020 г. В качестве термина оно означает
послекризисное состояние общества и экономики, при котором невозможно их
восстановление до прежних докризисных показателей. Распространение
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термина «новая нормальность» связывают с активностью Мохамеда ЭльЭрмана – руководившего одной из крупнейших американских инвестиционных
компаний на рынке облигаций (PIMCO – Pacific Invest Management Company).
Этим термином он определил длительный процесс нормализации экономики
после мирового кризиса. Термин использовался в 2009 г. на саммите G-20 в
Питтсбурге (Пенсильвания), посвященном мировому финансовому кризису. В
дальнейшем термин прочно закрепился во фразеологии научной и бизнесобщественности.
В России термину «новая нормальность» в экономическом смысле
широкую огласку придали Д.А. Медведев (председатель правительства РФ с
мая 2012 г. по январь 2020 г.) и министр финансов РФ А.Г. Силуанов. В 2020 г.
идею новой нормальности продвигает глава Роспотребнадзора А.Ю. Попова,
подразумевая самоизоляцию, ограничение массовых мероприятий, удаленную
работу сотрудников, социальное дистанцирование, повышенное внимание к
своему здоровью, частую дезинфекцию помещений. Как и в случае с
экономикой предполагается, что возвращение к допандемическому состоянию
окажется невозможным.
Переломный период в развитии глобальной миросистемы, известные
отечественные и зарубежные эксперты оценивают, как становление «новой
нормальности» в глобальной миросистеме» [1]. В прогнозе на 2020 г.,
подготовленном ИМЭМО РАН в качестве важнейшей характеристики
современных международных отношений последних лет рассматривается
высокий уровень неопределенности, к 2020 г. уступающей место негативной
неопределённости на среднесрочном горизонте 2024-2025 гг. [2, c. 99].
Причина этой трансформации, по мнению авторов прогноза, кроется
в росте напряженности на глобальном уровне и конфликтогенности – на
региональном и национальном, синергия которых будет усугублять негативные
ожидания
и
препятствовать
установлению
доверия,
достижению
взаимоприемлемых решений и компромиссов. Одновременно в русле
наметившейся в последние годы тенденции теряют легитимность и
эффективность функционирующие правовые, регулятивные механизмы,
институты и инструменты.
Пандемия коронавируса актуализирует вопрос о формулировании
мировым сообществом новой парадигмы общественной динамики
– ответственного социального развития. Её инструментарий на национальном и
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глобальном уровне предстоит выработать.
В обобщенном виде, исходя из комплексного подхода к феномену
формирующейся «новой нормальности»» в глобальной миросистеме, можно
назвать следующие основные её особенности:
- противоречивое воздействие на мировую политику глобализации, как
основного фактора, определяющего её современную специфику. Наряду
с формированием единого, целостного и универсального социума усиливаются
тенденции локализации и фрагментации политического пространства,
фиксируемых
в
таких
терминах,
как
«глокализация»
и
«фрагмеграция».
Наблюдается
оживление
националистических
и изоляционистских сил, оказывающих сопротивление глобализации как
объективному процессу;
повышение
значимости
Азиатско-Тихоокеанского
региона
в
мировой
политике
и
экономике,
меняющее
конфигурацию
миросистемы. При этом взрывное смещение влияния новых центров силы,
наблюдавшееся в течение первых полутора десятилетий, скорее всего
замедлится. Ведущую роль в изменении баланса сил на международной арене в
пользу АТР играют Китай и Индия, отношения между которыми содержат
потенциал конфликтности. Существует неопределенность в отношении того,
приведёт ли возвышение Азии к ее способности определять ход мировых
процессов;
Несмотря на относительное ослабление позиций, США обладают
уникальными возможностями воздействия на международную жизнь и в
настоящее время по существу являются государством, способным проводить
более или менее комплексную многовекторную и мультирегиональную
внешнюю политику. Они лидируют по ряду параметров военного потенциала,
играют ведущую роль в экономике, финансах, высоких технологиях, энергетике
и имеют реальные шансы сохранить её в обозримом будущем. У страны
благоприятная демографическая ситуация.
Реализация этого потенциала во многом будет зависеть от способности
элиты к ответственному лидерству в мировой политике, кооперативному
взаимодействию с другими международными акторами с учетом их интересов.
Серьёзным источником неопределенности в отношениях США с внешним
миром могут оказаться перипетии их внутреннего развития, в частности,
традиционная полемика между сторонниками внешнего активизма и
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изоляционизма, раскол политического класса, обостряющееся межпартийное
соперничество, этнополитические конфликты и т.д.;
- неясность перспектив Европейского союза, вызванная системным
кризисом самой модели евроинтеграции – объединения разнородных
государств с различающимися базовыми характеристиками и приоритетами.
Конфликты, связанные с мультинациональной и мультиконфессиональной
природой европейского общества, резко обострились под воздействием
массового притока мигрантов. Концентрированным выражением системного
кризиса Евросоюза стал Брекзит – решение Великобритании о выходе из
крупнейшего интеграционного объединения современного мира, являющегося
одним из ведущих центров мировой политики. Евросоюз проходит крайне
сложный этап своего развития, не гарантирующий ни от попятных движений,
ни от фрагментации. Отношение самих европейцев к функционирующей
модели
евроинтеграции
эволюционировало
от
евроэнтуциазма
к
евроскептицизму и европессимизму.
- неопределённость иерархической структуры в системе международных
отношений на статусно-ролевом уровне. Она становится все более
многоплановой и подвижной в зависимости от особенностей конкретных сфер
– экономической, военно-политической, научно-технической, баланса сил и
многих конкретных обстоятельств. Лабильный характер иерархии может быть
источником напряженности в различных сегментах мировой системы.
нарастание
глобальной
турбулентности,
вызываемой
разнонаправленностью действий множества акторов, учащающимися
социальными и международными конфликтами, распространением настроений
растерянности и тревоги, ситуациями хаоса и неопределенности. Слово
«турбулентность» происходит от лат. turbulentus, означающего «бурный
хаотичный, неупорядоченный». Его использование указывает на преобладание
нелинейных процессов, непредсказуемость событий, нарушения порядка и
резкую смену трендов. Слово отражает не только названные объективные
деструктивные реалии, но и субъективные (массовый характер настроений
безысходности, потери ориентиров, отсутствие видимых путей преодоления
бедствий). Наступление эры глобальной турбулентности прогнозировалось
известным американским учёным Дж. Розенау в канун распада СССР [3];
- усиление глобальной конфликтности и снижение её порога, создающих
ситуацию, которую можно охарактеризовать как «международный
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беспорядок». Конфликтностью охвачено пространство Евразии, Северной и
Экваториальной Африки. Обостряются социальные размежевания внутри
стран, в том числе и на почве политизации этничности. Это характерно не
только для традиционно нестабильного Юга, но и для относительно
благополучных государств Севера (Каталония, Шотландия, Квебек);
- действие разнообразных факторов с колоссальным конфликтным
потенциалом: чрезмерная нагрузка на биоресурсы (их «проедание»); растущий
дефицит питьевой воды; сокращение плодородных земель для производства
сельскохозяйственной продукции; деградация природной среды в результате
роста объёма неутилизированных отходов; масштабное миграционное
давление, усиливающее напряжённость в межэтнических отношениях;
- нарастающая напряжённость в отношениях между ведущими странами
мира и увеличивающаяся вероятность конфронтационного сценария.
Противостояние между Россией и Западом, США и Китаем по ряду параметров
обладает признаками холодной войны второй половины ХХ века,
Соперничество между США и Китаем приобретает характер одного из
мегатрендов мировой политики и носит порядкообразующий характер 1.
Наиболее общей причиной роста конфликтности между ведущими странами
мира является смена противостояния социализма и капитализма конфликтом
ценностей и идентичностей с сильными национальными, религиозными и
историко-культурными акцентами [4, с.11);
Новый тип конфликтов между ведущими странами мира зарождается и,
видимо, стремительно будет развиваться прежде всего в связи с соблазном
захвата частично освоенных и практически ничейных сфер деятельности,
сулящих их обладателям огромные выгоды. Имеются ввиду возможности
овладения общим достоянием человечества – обширными акваториями
Мирового океана, космосом, виртуальной средой интернета. В упомянутых
1

Нельзя исключать и возможности попадания мировой политики в «ловушку Фукидида» ситуацию, описанную древнегреческим историком в «Истории Пелопонесской войны»,
основную причину которой он видел в страхе Спарты перед стремительным усилением
Афин. В современной интерпретации метафора «ловушка Фукидида», введенная
американским учёным Г. Эллисоном, используется для описания ситуации, когда поводом к
войне может послужить напряжённость в отношениях между наиболее могущественной
державой (США) и «восходящей» – Китаем . См.:Allison G. Destined for War: Can America
and China Escape Thucydides's Trap? Kindle Edition / G. Allison – Boston-New York: 2017. –
384 p.
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сферах отсутствуют очевидные собственники, нет четких юридических норм
владения. Поэтому стремление к их присвоению накаляет атмосферу в
международных отношениях и особенно между ведущими державами.
С начала 2000-х гг. объектом территориальных и ресурсных притязаний
стало обширное пространство Арктики, куда входят Северный Ледовитый
океан, северные части Европы, Азии и Северной Америки. Правовой режим
региона определяется нормами международного права и национальным
законодательством государств, имеющих официальный арктический статус, –
США, России, Канады, Норвегии и Дании;
- повышение значимости военной силы в международных отношениях,
практически неприменимой на верхнем, глобальном уровне – между великими
державами из-за фактора «ядерного сдерживания», ограниченно применимой
на уровне средних региональных держав (Иран, Турция, Пакистан, Саудовская
Аравия и т.д.) и широко используемой на более низких уровнях – внутренних
противостояний, гражданских войн и субрегиональных конфликтов.
Прослеживаемым трендом мирового развития становится трансграничное
применение силы (например, США – в Югославии, Ираке и Сирии). При этом
различие между силовым и несиловым воздействием трансграничного
характера становится все более условным, обозначаемым термином «гибридная
война». К гибридной войне, в которой не существует различия между фронтом
и тылом, неприменимы нормы международного права, определяющие понятие
«агрессия».
Возрастание роли военной силы в мировой политике возможно в силу ряда
причин – из-за долговременной дестабилизации Ближнего и Среднего Востока,
Северной и Экваториальной Африки, непредсказуемости международных
процессов, резкого изменения баланса сил в мире. Вместе с тем военная сила в
сочетании с ответственной и умелой дипломатией способна быть важным
фактором поддержания международной стабильности и сохранения мира;
- превращение территориального ареала исламского мира, охватывающего
пространство от Северной Африки до Центральной Азии, в самую проблемную
зону трансформирующейся миросистемы. Слагаемыми его реальной и
потенциальной дестабилизации являются соперничество мусульманских
государств, вовлеченность конкурирующих внешних держав, распространение
религиозно-этнического терроризма и экстремизма. Фрагментация регионов по
страновым, клановым и конфессиональным основаниям повышает потенциал
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неопределенности в ареале исламского мира и придает условность концепции
«столкновения цивилизаций» как объяснению конфликтных процессов в
мировой политике;
- рост числа вызовов и угроз безопасности государств, имеющих
экзистенциальный характер и требующих консолидированной реакции
разнообразных акторов – от местного самоуправления до глобальных ТНК и
руководства великих держав.
Возникшие во второй половине ХХ в. угрозы глобального, регионального
и национального масштаба усугубились и дополнились новыми:
транснационализация организованной преступности в целом и трансграничный
по масштабу незаконный оборот наркотиков в частности; противоправные
операции в сфере высоких технологий и масштабная, обретшая почти
государственный размах, киберпреступность (наиболее развитые страны в
данном отношении оказались наиболее уязвимыми); эксперименты по
клонированию людей; ставшее очевидным изменение климата. Неожиданным и
резким стал «взрыв», как казалось, уже ставших историей религиозных войн,
межэтнических конфликтов, вооруженного сепаратизма и ирредентизма;
произошло качественное перерождение возникшего еще в XIX в. феномена
терроризма и обретение им характера глобальной угрозы. Более того,
возродились, казалось бы, ставшие достоянием истории такие архаичные
угрозы безопасности, как работорговля и морское пиратство. Работорговля в
различных регионах мира превратилась в выгодный бизнес; пиратский
промысел возник в Сомали, а захваты заложников с целью обогащения или
пропаганды стали одной из технологий современного терроризма. Все
перечисленное представляют собой порой причудливое сочетание
сверхсовременных и архаичных элементов. [5. С. 7-8].
Стимулирующее воздействие вызовов и глобальных проблем как факторов
консолидации мирового сообщества, однако не привело к качественному
прорыву на этом направлении. В частности, проблема борьбы с
международным терроризмом так и не стала драйвером формирования
дееспособной антитеррористической коалиции. Преобладающее воздействие на
решение задач внешней политики и безопасности – во всяком случае пока –
оказывают партикулярные мотивы государств;
- снижение управляемости планетарными процессами, вызванное прежде
усложнением
международно-политического
пространства,
которое
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структурируется по многомерным алгоритмам. Открываются широкие
возможности для конструктивного взаимодействия акторов и в то же время
– для соперничества и накопления противоречий. Система международных
отношений испытывает на себе серьезное воздействие выхода на мировую
арену десятков новых акторов с их амбициями. На нынешнем турбулентном
этапе мирового развития для успешного реагирования на угрозы и вызовы ХХI
века человечество будет нуждаться в совершенствовании существующих и
формировании новых механизмов глобального управления;
- кризисное состояние нормативного уровня мировой системы,
проявляющееся в разном толковании международных норм и двойных
стандартов, что определяет хаотичность в мировой политике. С одной стороны,
функционирует традиционный принцип суверенитета государств, на котором
строились системы международных отношений в течение столетий. С другой
стороны, усиливается тенденция признания прав человека в качестве основного
принципа в международных отношениях. Пока он сфокусирован на защите
личности от произвола «своего» государства, но в дальнейшем может стать
конституирующей основой правового регулирования в мире.
Источником конфликтогенности является также противоречие между
принципами сохранения целостности государств и правом народа на
самоопределение. Соблюдение первого из принципов связано с
невозможностью предоставления государственности каждому малому народу.
С другой стороны, если тот или иной народ лишён условий для осуществления
своей национальной самобытности и тем более подвергается притеснениям,
геноциду, он вправе претендовать на государственное самоопределение;
- дезинтеграция системы и режимов контроля за вооружениями,
усугубляемая дефицитом ответственности правящих кругов крупнейших
государств. Впервые более чем за полвека переговоров и соглашений мир
оказался перед угрозой потери уже в ближайшем будущем контроля над самым
разрушительным видом оружия в истории человечества – ядерным.
Теряет силу ядерное табу, сформировавшиеся в течение десятилетий
действия соглашений о контроле над вооружениями, сотрудничества
и осознания неприемлемости ядерного оружия как средства ведения войны и
достижения в ней победы. Происходит психологическое привыкание
к тому, что ядерное оружие – всего лишь один из видов оружия, хотя
и наиболее разрушительный, а не путь к апокалипсису. Поэтому нельзя всецело
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исключить возможность его применения;
- опасные тенденции для международной среды, порождаемые
миграционными потоками, устремлёнными в страны Запада из регионов
Ближнего и Среднего Востока. Они приобретают геополитическое измерение,
непосредственно влияя на внутриполитическую и социально-политическую
ситуацию многих стран.
Эпицентром напряженности, связанной с проблемой миграции является
Европа. Согласно прогнозу отечественных ученых «Мир 2035», беженцы из зон
военных конфликтов составят «дно» этих потоков, в то время как основную
массу будут представлять экономические мигранты. Интеллектуальной же
верхушкой миграционных потоков, как предполагается, станут работники ТНК
и «фрилансеры», не связанные с конкретными общностями» [4. C. 78].
Давление миграционных волн на принимающие общества будет
возрастать, актуализируя вопрос о перспективе национального государства как
территории
с
регламентированным
политико-правовым
статусом
и фундамента легитимности миропорядка. Дискриминируемое экономическое
положение мигрантов, накладывающееся на этноконфессиональные факторы и
противоречия, потенциально способно стать источником возникновения
мощных очагов социально-политической нестабильности регионального и даже
глобального масштаба. По мнению такого авторитета, как американский
ученый С. Хантингтон, в современном мире именно иммиграция представляет
собой важнейшую угрозу общественной безопасности [6. C. 284];
- растущее влияние на мировую политику информационного фактора,
вызванное технологическими изменениями, ведущими к взрывному росту
объемов информации, и демократизацией как мегатрендом глобального уровня.
Все более значимым фактором международных отношений становится их
идеологизация, как и в пиковые периоды холодной войны приобретающая
конфронтационный характер;
- незавершенность процесса самоопределения России, понимаемого как
выбор эффективной модели внутреннего устройства и нахождение адекватного
места в мире. Предстоит сформировать модель интенсивного развития, которая
вберёт в себя лучшие из российских ценностей (сильное государство,
социальная справедливость, межнациональная толерантность, христианский
гуманизм и др.), и выработать новый, приемлемый для России синтез с
ценностями универсальными, общечеловеческими.
MONOGRAPH

126

ISBN 978-3-949059-29-2

Erbe der europäischen wissenschaft

Book 5. Part 4

В
арсенале
исследований
социально-политической
динамики
современного мира широкое применение получили такие аналитические
концепты, как мир-системный (И. Валлерстайн), «столкновения цивилизаций»
и «волн демократизации» (С. Хантингтон). Они обнаружили релевантность для
осмысления определённого исторического опыта, в том числе сравнительно
недавнего, и вместе с тем ограниченный когнитивный (эвристический)
потенциал для изучения противоречивой динамики современного мира.
Продуктивные подходы к изучению мировых реалий содержит теория
общества риска, корни которой уходят в разработки социологов У. Бека
и Э. Гидденса. Смысл теории сводится к мысли о том, что с усложнением
социальных и технологических связей во всемирном масштабе растёт уровень
рисков, способных накапливаться и в результате кумулятивного эффекта
дестабилизировать глобальные системы. Исходя из этого концепта вполне
объяснимо распространение эпидемических болезней, в том числе
коронавируса. Если исходить из идеи общества рисков как неизбежной
перспективе человечества, ожидаема серьезная трансформация его бытия
в направлении неупорядоченности.
Малопригодны для объяснения настоящего и будущего мировой политики
наработки
западной
международно-политической
теории
1950-1980-х гг., возникшие в условиях иной реальности и до начала
тектонических сдвигов в мире.
На наш взгляд, формирующуюся новую нормальность глобальной
миросистемы следует рассматривать в контексте более широкой
и малоизученной проблемы переходных периодов в мировой политике,
отличающихся по содержанию и продолжительности. Если современной
наукой с различных идейных позиций исследуются процессы смены
общественных отношений, а политической транзитологией изучаются
переходы от диктатуры (авторитаризма и тоталитаризма) к демократии,
то
проблематика
переходных
периодов
в
мировой
политике,
сопровождающихся коренным изменением принципов функционирования
системы международных отношений, в значительной степени остается вне поля
зрения
ученых.
Исключение
составляют
процессы
перехода
от биполярности к современному мироустройству, которые в той или иной
степени затрагивались в публикациях В.Г. Барановского [7], Н.В. Загладина [8],
Никитина А.И. [9] и других авторов. Для таких периодов характерны
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следующие закономерности.
Во-первых, кризисное состояние международной системы, эрозия
принципов и норм, на которых она зиждется.
Во-вторых, рост числа и резкое обострение конфликтов во многих
регионах мира, возникновение «международного беспорядка».
В-третьих, утрата эффективности и функциональности институтов
и норм, обеспечивающих стабильность и предсказуемость международных
отношений. Отсутствие или нахождение в стадии становления новых
институтов, способных предотвратить хаотизацию политики.
В-четвертых,
существенное
усиление
социально-экономической
нестабильности в структурообразующих государствах уходящей в прошлое
миросистемы, вызванной экономическим упадком, деградацией правящей
элиты, утратой обществом духовных ориентиров.
В-пятых, реидеологизация международных отношений, усиление
консерватизма в сознании элит и массовом, подъем национализма
[10. C. 56-80].
Представляется обоснованной обобщающая характеристика переходных
периодов
в
мировой
истории,
сформулированная
историком
Дж. Гаррисоном применительно к нынешним американским реалиям:
«Переходные периоды – это времена острого напряжения, разобщения
и перемен. Распространяется апокалиптическое видение конца света,
а ценности становятся текучими. Старое разрушается и появляется новое, но
новое ещё не столь прочно, чтобы казаться надёжным и безопасным. Люди
цепляются за фундаментальные верования – неважно, религиозный ли это
фундаментализм или рыночный» [11. С. 207].
За сравнительно короткий временной интервал человечество прошло
несколько переходных периодов – от биполярности, в рамках которой за
мировое лидерство противоборствовали сверхдержавы – США и СССР
(1945-1986 гг.), к доминированию сверхдержавы – США (1990-е – начало 2000х гг.) и, наконец, после глобального кризиса 2008-2009 г. –
к «плюралистической однополярности» (А.Д. Богатуров), перспективы которой
не вполне ясны. Столь быстрая трансформация международных отношений
уникальна для мировой истории.
Для оценки масштабов и глубины перемен в состоянии международной
среды представляется уместной метафора «осыпающийся мир», используемая
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авторами Доклада Международного дискуссионного клуба «Валдай» с учетом
таких реалий, как уход в прошлое договоров о контроле над вооружениями,
ослабление международных организаций и институтов, возникших в прошлом
веке. Обоснованы и опасения по поводу того, что затягивающийся «транзитный
период может на долгие годы стать самостоятельной системой международных
отношений [12. С. 21-22].
Сложившаяся в мире ситуация вызывает ряд вопросов: когда завершится
хаос и оформятся контуры нового миропорядка; в каких формах будет
протекать процесс становления нового миропорядка; каким будет новый
миропорядок и возможен ли он в принципе.
Ответы на эти вопросы могут занять десятилетия. Факторами,
открывающими перспективу завершения хаоса и придания мировому развитию
конструктивного
содержания,
являются
интересы
человечества
в следующем:
Во-первых, в сохранении фундаментальных основ самого существования
человечества и прежде всего в предотвращении мировой войны.
Во-вторых, в предотвращении распространения ОМУ, террористических
сетей и транснациональной преступности.
В-третьих, в решении проблем экосистемы и биосферы, угрожающих
существованию жизни на Земле.
В-четвёртых, в обеспечении более менее стабильного развития глобальной
экономики и устойчивости финансовой системы.
В-пятых, в сотрудничестве по предотвращению и преодолению
экстремальных ситуаций, угрожающих многим странам (пандемии, природные
и антропогенные катастрофы).
Достаточно ли будет этих факторов для преодоления «мирового
беспорядка», покажет время. Не исключая апокалиптических сценариев, можно
утверждать, что ответственное поведение наиболее влиятельных государств
могло бы способствовать формированию миропорядка, учитывающего
интересы человечества. Этому безусловно способствовало бы создание новых и
реорганизация
действующих
институтов,
наделение
их эффективными контрольными функциями, разработка обосновывающих их
деятельность правовых норм. Назрела настоятельная необходимость создания
многостороннего механизма раннего предупреждения и урегулирования
международных конфликтов.
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В условиях нарастания вызовов и угроз международной безопасности
растёт запрос на глобальное управление. Вместе с тем при нынешнем
состоянии международно-политической среды, как резонно полагают
известные отечественные эксперты, «формирование системы институтов,
способных осуществлять эффективное управление, растянется на длительный
срок» [4. С. 288].
Для возмещения вероятного дефицита глобальной управляемости
государственные и негосударственные акторы сформируют тематические сети,
сосредоточенные на решении конкретных проблем, стоящих перед
меняющимся миром. Ядро таких сетей могут составить национальные или
международные комиссии, команды экспертов, занятых различными аспектами
управления, торговли, финансов, образования и т.д. Существует вероятность
того, что сети, созданные для решения определённых проблем, заложат основу
для соглашений между государствами. Примерами реально функционирующих
тематических сетей могут служить Совет по финансовой стабильности,
Молодёжная
Сеть
Правозащитного
Образования
и Гражданского Просвещения, Конференция ректоров и президентов
Европейских технических вузов.
В связи с обостряющейся конкуренцией различных акторов, прежде всего
государств, за достижение наиболее высокого статуса и преобладающего
влияния на глобальном и региональном уровнях актуален вопрос о
формировании
устойчивого
эквилибрума,
который
обеспечивал
бы международную стабильность, способствовал решению проблем как
мирового сообщества в целом, так и его отдельных сегментов. Регулятивные
механизмы поддержания такого равновесия наряду с силовыми факторами
должны включать и морально-этические, позволяющие гармонизировать
национальные интересы, ограничивать и предотвращать проявления
деструктивности, особенно чреватые катастрофическими последствиями для
человечества. Важно также, чтобы соперничество государственных
и негосударственных акторов велось по определенным правилам
– зафиксированным в международно-договорном порядке или действующим на
основе существующего политико-психологического консенсуса.
В условиях формирующейся «новой нормальности» миросистемы
представляется продуктивной одна из ключевых идей школы «политического
реализма» в ТМО – о достижении «баланса сил и интересов» как важном
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факторе обеспечения стабильности в мировой политике. В этой связи
заслуживает внимания мысль известного
американского ученогомеждународника и политического деятеля Г.Киссинджера о том, что «в
международной системе, для для которой характерно наличие, возможно, пяти
или шести великих держав и множество меньших государств, порядок должен
возникнуть в основном, как и в прошлые столетия, на базе примирения и
балансирования соперничающих национальных интересов» [13 . С. 733].
Происходящие в мире общественные трансформации свидетельствуют о
его движении в направлении полицентричности и цивилизационной
разнородности,
формирования
сложной
многослойной
системы
с
конкурирующими и часто пересекающимися интересами становления, по
выражению сотрудника исследовательской корпорации РЭНД М. Мазарра,
«смешанного» миропорядка [14]. Обсуждаются и другие сценарии –
возникновения «новой биполярности» по линии «США – Китай» с
соответствующей перегруппировкой альянсов и государств, сползания
в хаос и воцарения неупорядоченного, неструктурированного «международного
беспорядка».
Первый из этих сценариев представляется наиболее вероятным ввиду
доминирования мегатрендов глобализации, интеграции и демократизации.
Наметившаяся тенденция становления полицентрического миропорядка
реализуется не только в процессе взаимодействия наиболее могущественных
государств – центров средоточия силы, как это было в прошлом, но и в
результате растущего влияния других акторов – малых и средних государств,
ведущих НПО и ТНК. «Власть, – констатирует известный американский
политолог Р. Хаас, – сейчас рассредоточена – она находится в разных руках и
местах» [15].
С нашей точки зрения, вероятность смены нынешней плюралистической
однополярности биполярностью с Китаем в качестве второго полюса носит
гипотетический характер. Несмотря на растущую мощь и обретение
глобального статуса, Китаю предстоит ещё в полной мере стать современным
постиндустриальным обществом, решив комплекс сложнейших задач
модернизации. Поэтому вопрос о превращении Китая во вторую сверхдержаву
и формировании новой биполярности остаётся открытым.
Но и в случае превращения Китая во вторую сверхдержаву возникновение
новой биполярности отнюдь не станет неизбежным. Дело не только в глубокой
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взаимозависимости потенциальных полюсов, но и в стремлении большинства
государств избежать подчинения своих интересов жёсткой иерархии военнополитических блоков, предпочтении свободы манёвра на международной
арене. Данное обстоятельство особенно важно с учётом того, что интересы
государств могут совпадать по одним вопросам, входить в конфликт по другим
и т.д. Это резко сокращает возможность воспроизведения биполярности в той
или иной форме. Наконец, «новая биполярность» проблематична из-за
приверженности стран со схожими политическими системами различным
ценностям. В структуре бинарного противостояния более вероятно
соперничество двух моделей капитализма – либерально-демократической,
олицетворяемой США, и государственно-бюрократической (прежде всего
КНР), которое во многом будет определять содержание мировой политики
ближайших десятилетий.
С точки зрения интересов России в тактическом плане некоторые
проявления «новой биполярности» могут показаться привлекательными. Но на
долговременную перспективу курс на лавирование между двумя полюсами,
равно как и поддержка одного против другого были бы непродуктивными и
чреватыми невосполнимыми издержками. В условиях противоборства США и
Китая статус России в качестве «младшего партнёра» последнего был бы
проигрышным ввиду возможности вовлечения в чуждые её интересам
коллизии.
Оптимальная конфигурация партнерских отношений России с ведущими
центрами силы Евразии на среднесрочную перспективу представляется
следующей: интеграционные процессы с Евросоюзом – в Европе,
конструктивное сотрудничество с США, Китаем, Японией и Южной Кореей – в
Азии.
Интересам и возможностям России в наибольшей степени отвечал бы
полицентрический миропорядок, в рамках которого она могла бы обрести
достойное место. Его привлекательность состоит прежде всего в объективном
характере тектонических сдвигов, происходящих со времен эрозии
биполярного миропорядка по мере размывания противостоявших друг другу
глобальных блоков. В тренд к полицентризму органично вписывается
и гигантский совокупный потенциал страны для взаимодействия с внешним
миром. Однако стать самодостаточным центром силы в современном мире
Россия сможет лишь на основе экономической мощи, являющейся главным
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фактором влияния государства на международные процессы.
Для России экзистенциальными являются вопросы: в каком именно
полицентризме она заинтересована и какую полицентричность ей выгодно
укреплять? Решение этих вопросов в существенной степени зависит
от обретения ею национально-государственной идентичности, выработки
стратегических ориентиров внешней политики как ресурса для осуществления
назревших преобразований и прежде всего создания инновационной
экономики.
Перспективы утверждения полицентрического миропорядка весьма
неопределённы, а исторический опыт свидетельствует о его нестабильности
и конфликтогенности. Полицентрический мир, видимо, будет заключать
в себе новые возможности для сотрудничества, порождать неведомые коллизии
и риски, а для своего функционирования нуждаться в правовом обеспечении.
Факт развязывания мировых войн в условиях многополярности служит
ряду ученых, прежде всего американских, главным аргументом в пользу
«благожелательного гегемонизма» наиболее сильной державы [16, 17],
биполярного «разделения ответственности» за обеспечение мира и глобальной
стабильности двух самых сильных государств – США и Китая [18, 19],
американского лидерства, основывающегося на «умной силе» [20].
Что же касается перспективы хаотизации мировой политики,
возникновения ситуации «игры без правил», то такого рода алармистские
представления отражают реалии снижения управляемости международными
отношениями, повсеместного нарастания конфликтности. Вместе с тем
вероятность апокалиптического сценария как неизбежности представляется
преувеличенной ввиду незаинтересованности подавляющего большинства
акторов в «войне всех против всех» как будущности мировой политики. Это
однако не означает повсеместного наличия объективной потребности в
придании международной системе более устойчивого характера, стабилизации
её элементов, способных отвечать новым вызовам, и создания эффективных
институтов глобального управления.
Из обсуждаемых вариантов трансформации мироустройства в новый
полицентрический миропорядок – эволюционного и революционного
оптимальным представляется эволюционный, осуществляемый через плавную,
без
радикального
слома
действующих
институциональных
и социальных структур в новое качество, при котором наиболее влиятельные
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государства сохранят свой статус мировых и региональных центров силы.
Вместе с тем наибольшие шансы для осуществления, на наш взгляд, имеет
революционный вариант, сопряженный с тектоническими сдвигами
в соотношении и расстановке сил на международной арене, нарастающей
волной
межгосударственных
и
внутригосударственных
конфликтов,
переформатированием политических пространств.
Процесс становления нового миропорядка будет длительным,
изобилующим коллизиями и зигзагами. Согласно авторитетному мнению
известного американского учёного-международника и бывшего госсекретаря
США Г. Киссинджера, современные поиски оптимального мирового порядка
потребуют осмысленной стратегии для определения порядка внутри разных
регионов и сопоставления этих региональных порядков друг с другом, учета
истории и культуры разных регионов и их взглядов на свою безопасность.
Продвигаться к поставленной цели следует поэтапно и объединенными
усилиями не только наиболее развитых государств, но и большой группы стран
[21, С. 733].
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Ключевыми характеристиками «новой нормальности» мира служат
неопределенность его состояния, хаотичность протекающих процессов
и неясность перспектив.
2. С уходом в прошлое относительно устойчивой структуры
международных отношений периода холодной войны определяющими
характеристиками мировой политики стали подвижность, скоротечность
и ситуативность.
3. В складывающейся обстановке важными условиями успеха акторов
являются точность в оценке реалий и скорость их реакции на происходящие
в мире перемены.
4. Эволюция функционирующего мироустройства вероятнее приведёт
к возникновению быстро меняющегося миропорядка, чем некоей новой
биполярности, основывающейся на балансе американской и китайской сфер
влияния.
5. Для нейтрализации вызовов и угроз мировой цивилизации понадобятся
новые формы глобальной ответственности международных акторов.
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KAPITEL 11 / CHAPTER 11
ARMS CONTROL: MYTH OR REALITY

КОНТРОЛЬ НАД ОЗБРОЄННЯМ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-05-04-016

Вступ
Питання війни і миру завжди є актуальним незалежно від форми
правління, політичного та економічного розвитку держави, її бажання й
спроможності вирішити дану проблему та віднайти аксіому. Деякі держави,
вважають що війна є останнім і беззаперечним шансом для втілення своїх
національних амбіцій на міжнародній арені, врегулювання територіальних
питань чи будь-яких інших суперечок із іншими учасниками міжнародної
спільноти. В останній час спостерігається загострення збройних конфліктів в
різних регіонах світу: Україна, Афганістан, Буркіна-Фасо, Кашмір, Лівія,
Перська затока, Сирія та інші. Сучасні демократичні держави все ж таки єдині у
твердженні, що війна відіграє центральну роль у формуванні, розширенні та
підтримці міжнародного правопорядку. Друга світова війна є тому
підтвердженням. Після її закінчення світове співтовариство активізувало
роботу щодо напрацювання законів і правил ведення сучасних війн задля
зменшення людських втрат серед цивільного населення та захисту комбатантів
від надмірних і невиправданих страждань та ушкоджень в наслідок
застосування конкретних видів звичайної зброї. Інституціональні спроби
контролю над озброєнням в рамках міжнародних організацій чи укладання
окремих міжнародно-правових актів виявилися безцінним інструментом для
вирішення даного питання. Контроль над озброєнням це процес, що забезпечує
позитивний результат та найкраще розуміння проблеми нерозповсюдження
забороненої чи обмеженої дії зброї.

11.1. Контроль над озброєнням чи роззброєння
Починаючи з ХХ століття, суспільство задається питанням щодо
необхідності контролю над озброєнням. У широкому значенні контроль над
озброєнням ґрунтується на історичній державній практиці роззброєння та має
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тривалу історію успіхів і невдач. Разом з тим, більш вузьке визначення терміну
має певні відмінності між контролем над озброєннями і роззброєнням. Так,
повне або загальне роззброєння може включати в себе ліквідацію всього
військового потенціалу держави. Часткове роззброєння може стосуватися лише
знищення певних типів або класів зброї чи загального скорочення (але не
знищення) всіх класів зброї. Водночас, необхідно зауважити, що юридичною
основою даного процесу виступають саме багатосторонні міжнародні угоди.
Так, угоди про роззброєння зазвичай прямо забороняють володіння або
виготовлення зброї. Метою укладання таких договорів є скорочення або
ліквідація озброєнь, натомість угоди про контроль над озброєннями найчастіше
встановлюють обмеження на випробування, розгортання або використання
певних типів зброї. Ці угоди покликані до взаємного зобов’язання державучасниць щодо обмеженого керування своєю зброєю. Яскравим прикладом
співробітництва з контролю над озброєннями, є відносини між Сполученими
Штатами Америки і колишнім Радянським Союзом часів холодної війни, що
виявилось корисним для всього світу, в сенсі обмеження гонки ядерного
озброєння. Тому, майже до кінця ХХ століття термін контроль над озброєннями
ототожнювався із позначенням будь-якої угоди про роззброєння або обмеження
озброєнь.
Основою спільного підходу ОБСЄ до організації безпеки є комплексні
заходи щодо зміцнення довіри і безпеки зафіксовані у міжнародно-правових
актах.
Так, в основоположному документі ОБСЄ – Гельсінському заключному
акті 1975 р., йдеться про «необхідність зниження ризику збройного конфлікту,
неправильного розуміння або оцінки військової діяльності, що може викликати
занепокоєння, особливо в ситуації, коли у держави-учасниці відсутня чітка та
своєчасна інформація про характер такої діяльності». Так, до заходів зміцнення
довіри та безпеки можна віднести: попереднє повідомлення про крупні
військові навчання (наприклад, чисельність сухопутних, військово-повітряних
чи військово-морських військ, як спільне так і самостійне, не повинно бути
більше 25000 осіб); обмін спостерігачами; попереднє повідомлення про
масштабні пересування військ. Водночас, в даному документі акцентується
увага на питанні роззброєння. Держави-учасниці зацікавлені у зменшення
військового протистояння та необхідності прийняття ефективних заходів
спрямованих на загальне та повне роззброєння, що повинно стати запорукою
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зміцнення миру і всеосяжного миру. Отже, даним документом ОБСЄ сприяє
процедурам обміну та верифікації інформації, а також різним формам
військового співробітництва, що спрямовані на зниження ризиків конфлікту,
підвищення рівня довіри між державами-учаснцями ОБСЄ та сприяння більшій
відкритості й прозорості у військовому плануванні та діяльності, а також, є
індикаторами раннього попередження про потенційні конфліктні ситуації.
Ключовим документом щодо зміцнення довіри і безпеки є Віденський
документ про заходи зміцнення довіри та безпеки 2011 р. [1] (далі – ВД-2011).
Наша держава, намагається формувати навколо себе зони стабільності і
взаємної довіри шляхом двостороннього чи багатостороннього співробітництва
у контексті регіональних систем безпеки. Відповідно до Глави Х ВД-2011, що
присвячена саме регіональному співробітництву, Україна активно співпрацює з
Румунією 2015 р., Угорщиною 2002 р., Польщею 2004 р. Це сприяє довірі та
передбачуваності за допомогою заходів прозорості та верифікації, що
охоплюють збройні сили та основні системи безпеки. Рамкова структура
контролю над озброєннями, узгоджена в 1996 р., визнала, що контроль над
озброєннями, включаючи роззброєння і зміцнення довіри, є невід’ємною
частиною всеосяжної і спільної концепції безпеки ОБСЄ. Віденський документ
про заходи зміцнення довіри і безпеки щодо військових сил і військової
діяльності 2011 р., Договір про звичайні сили в Європі 1990 р. [2], Договір з
відкритого неба 1992 р.[3] є мережею взаємопов’язаних і взаємно відновлених
зобов’язань з контролю над озброєннями. Разом вони підвищують
передбачуваність, прозорість і військову стабільність і знижують ризик
серйозного конфлікту в Європі. Крім того, Договір про звичайні сили в Європі,
також передбачає обмеження на базові системи військової техніки в Європі, що
стали підґрунтям для процесу роззброєння в 1990-х роках.
Україна як чорноморська держава відчуваючи особливу відповідальність
за забезпечення безпеки на Чорному морі ініціювала процес підготовки і
укладання Угоди про створення Чорноморської групи Військово-морського
співробітництва (BLACKSEAFOR) 2003 р. [4] в якій передбачені заходи
укріплення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі серед
держав-учасниць: Україна, Болгарія, Грузія, Румунія, РФ, Туреччина.
Укладанням даної угоди держави-учасниці, ще раз, підтвердили свої наміри
щодо партнерського співробітництва у військово-морській сфері, здійснення
пошуково-рятувальних операцій, контролю морського судноплавства, надання
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гуманітарної допомоги, захист навколишнього середовища, а також проведення
спільних тренувань і навчань.
У рамах ОБСЄ працює Форум безпекового співробітництва, як
спеціальний підрозділ, що займається питаннями військової та політичної
безпеки, просуває ідеї підвищення військової безпеки і стабільності в Європії,
розробляючи документи щодо довіри та розбудови безпеки на регіональному
рівні, включаючи ті, що регулюють передачу звичайних озброєнь та
встановлюють принципи обмеження і нерозповсюдження зброї. Форум
допомагає імплементувати Кодекс поведінки ОБСЄ з військово-політичних
аспектів безпеки. Цей знаковий документ про управління сектором безпеки
зобов’язує держави-учасниці ОБСЄ обмінюватися інформацією про
демократичний контроль над своїми збройними силами та силами безпеки.
Форум також розробляє норми та надає практичну допомогу у боротьбі з
розповсюдженням незаконної стрілецької зброї та легкого озброєння. У Відні
12 травня 2021 р. пройшло чергове засідання Форуму на якому розглядалися
питання технологічного прогресу, що сприяє новому поколінню воєн та
викликів глобальній безпеці. Акцентована увага на нових суб’єктах, котрі
розширюють діапазон технологій та можна віднести до звичайної зброї, а саме:
штучний інтелект й автономні системи; інформаційні та комунікаційні
технології; технології пов’язані із космосом, електромагнетизмом, матеріалами
та вдосконаленими ракетами [5].
Отже, вивчаючи вищезазначені міжнародно-правові документи можна
зазначити, що контроль над озброєнням в ОБСЄ включає активне
співробітництво з національними урядами та міжнародними організаціями, а їх
діяльність включає:
− удосконалення поводження зі стрілецькою зброєю, легкою зброєю та
звичайними боєприпасами, у тому числі їх знищенням;
− підтримка національних механізмів контролю стрілецької зброї;
− допомога у розмінуванні територій;
− допомога в утилізації небезпечних хімічних речовин, що зберігаються на
військових складах, включаючи високотоксичний і летючий компонент
ракетного палива;
− сприяння національним ініціативам зі збору нелегальної стрілецької та
легкої зброї;
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− підтримка ініціатив щодо зменшення незаконного володіння зброєю;
− організація тренінгів та інформаційних кампаній.

11.2. Демократичний контроль над озброєнням
Визнаючи важливість демократичного цивільного контролю над
збройними силами і силами безпеки, Форум у 1994 р. прийняв Кодекс
поведінки з військово-політичних аспектів безпеки. Цей унікальний документ є
знаком управління сектором безпеки, оскільки зобов'язує держави-державиучасники забезпечити демократичний нагляд за своїми збройними,
внутрішніми, воєнізованими, розвідувальними та поліцейськими силами.
Кодекс поведінки також включає ключові принципи відносин між державами.
Держави зобов’язані забезпечити дотримання національними збройними
силами постійного політичного нейтралітету та прав людини. Держави щорічно
звітують ОБСЄ про національні практики, допомагаючи будувати довіру і
безпеку в європейському регіоні.
Світове співтовариство робило чимало спроб щодо врегулювання питання
контролю над озброєнням. Однією з найвідоміших є Гаазька конвенція 1899 р.
Не дивлячись на те, що дана конвенція, а також наступні Гаазька конференції
не змогли обмежити озброєння, вони все ж прийняли ряд угод по
територіальним і функціональним питанням. Також на конференціях у Гаазі
активно обговорювалися питання арбітражу, принципів і договорів про війну.
Гаазька конвенція заборонила використання задушливих газів і розривних куль
(dum-dum), а також випуск снарядів або вибухових речовин з повітряних куль.
Але, жодна з цих угод не була дотримана у ході Першої світової війни. Було,
ще декілька спроб: Вашінгтонська конференція (1921-1922 рр.) – розробили
угоди про роззброєння, обмеження озброєнь і контролю над озброєннями,
спрямовані на зупинку гонки військово-морського озброєння між провідними
державами світу; у ході Лондонської військово-морської конференції (1930 р. ),
Італія і Франція відмовилися від подальшої участі, а Японія у 1935 р. взагалі
припинила свою участь. Водночас, необхідно зауважити, що сучасний контроль
над озброєнням і роззброєнням пов’язані з дотриманням конкретних норм в
галузі прав людини, гуманітарного права і є частиною політики безпеки.
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Угоди про контроль над озброєнням доповнюються міжнародним
співробітництвом в сфері експортного контролю, котре в останні роки
активізувалося і стає все більш актуальним аспектом боротьби з тероризмом і
правозахисної діяльності.

11.3. Зброя масового знищення
Зброя масового знищення (ЗМЗ) включає ядерну, біологічну та хімічну
зброю.
Резолюція 1540, прийнята Радою Безпеки ООН в 2004 році [6], зобов’язує
держави-члени утримуватися від надання будь-якої підтримки недержавним
суб'єктам, що намагаються розробляти, придбати, виробляти, володіти,
перевозити, передавати, застосовувати ЗМЗ. Резолюція зобов’язує держави
розробляти національні кримінальні закони і розширювати міжнародне
співробітництво для запобігання поширенню ЗМЗ. Держави-учасниці повинні
запроваджувати ефективний контроль за експортом і передачею ядерної,
хімічної та біологічної зброї, засобів її доставки та супутніх матеріалів.
Наприклад, в рамках спільного проекту з реалізації Резолюції 1540,
ініційованої Фінляндією та Центром Стімсона у 2006 році, було докладено
зусиль для сприяння співпраці між державами, котрі пропонують і потребують
допомоги. Мета полягає в тому, щоб виявити недоліки, котрі роблять держави
вразливими до розповсюдження ЗМЗ, і знайти рішення.
Україна є активним учасником всіх основних угод з контролю над
озброєннями, а саме:
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. (набрання чинності
для України 1994 р.), котрий спрямований на запобігання розповсюдженню
ядерної зброї та сприяння співробітництву у мирному використанні ядерної
енергії та просування мети ядерного роззброєння. Даний договір встановлює
систему ядерних гарантій, за які відповідає МАГАТЕ.
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 р. (Україною
ратифіковано 2000 р.), спрямований на запобігання, попередження і заборону
будь-яким ядерним випробуванням по всьому світу.
Гаазький кодекс поведінки щодо запобігання розповсюдженню
балістичних ракет 2002 р. є першим у світі інструментом запобігання
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розповсюдженню ракет великої дальності – балістичних ракет, що здатні
забезпечити доставку зброї масового зниження. Метою прийняття даного
документу є політичне зобов’язання держав-учасниць щодо запровадження
заходів зміцнення довіри та доповнення існуючих систем і режимів безпеки з
акцентом на роззброєння та запобігання розповсюдженню ЗМЗ. Гаазький
кодекс поведінки 2002 р. прагне обмежити розробку, випробування,
використання та розповсюдження балістичних ракет. Він не забороняє
володіння ракетами або їх використання в космосі в мирних цілях.
Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення,
застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 р. (ратифікована Україною
1998 р.) забороняє розробку, виробництво, використання і передачу хімічної
зброї з метою їх знищення по всьому світу.
Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів
бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення 1972 р.[7]
забороняє розробку, виробництво, накопичення, придбання та складування
мікробіологічної зброї, інші біологічні агенти чи токсини. Водночас, у
Конвенції відсутня процедура впровадження або методи перевірки, необхідні
державам-учасницям для контролю за її дотриманням. Україна була у числі
співавторів даного документу та у складі СРСР ратифікували її у 1975 р. Наша
держава не має власної біологічної чи іншої зброї такого характеру та не
проводить роботи задля її створення, натомість лікувально-медичні установи, а
також установи наукового виробничого профілю мають банки мікроорганізмів,
що підпадають під дію даної конвенції. Кожного року Україна, в рамках
зміцнення довіри, надає відповідну інформацію Секретаріату ООН про
виконання даної конвенції, а також регулярно приймає участь у заходах
пов’язаних із її дією [8].
Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виготовлення і
передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, відкрита для підписання
1997 р. (Україна ратифікувала 2005 р.) забороняє застосовувати розробляти,
виробляти, набувати будь-яким способом, накопичувати, зберігати, передавати
(прямо чи опосередковано) протипіхотні міни. Тому, для України, у контексті
реалізації даного міжнародного документу у сучасних умовах, одним із
пріоритетних завдань, є проведення комплексу заходів щодо ліквідації та
розмінування території від протипіхотних мін. Участь у даній конвенції сприяє
отриманню нашою державою різноманітних видів допомоги: фінансової,
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технічної, експертної.
Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів
звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних
ушкоджень або мають невибіркову дію 1980 р. (Україна ратифікувала 1982 р.) є
однією із основоположних норм міжнародного гуманітарного права, котра
регламентує засоби і методи ведення війни, основною метою якої є захист
цивільного населення та комбатантів від надмірних і невиправданих страждань
та ушкоджень в наслідок застосування конкретних видів звичайної зброї.
Додатком до даної конвенції є протоколи, що містять заборони та обмеження
для конкретних видів зброї, а саме: осколки, що не можна виявити у людському
тілі за допомогою рентгенівських променів; міни, міни-пастки та інші вибухові
пристрої; запалювальна зброя.

Висновки
Контроль над сучасними видами озброєння з боку окремих держав,
міжнародних організацій, громадського контролю та глобальне роззброєння
світових держав-лідерів залишається в основному незмінними. Певні види
контролю над озброєнням навіть мають успіх у різних регіонах та є головною
метою міжнародної безпеки. Напрацювання спеціальних, галузевих
багатосторонніх міжнародних договорів, наприклад, щодо стратегічного
скорочення і ліквідація ядерної зброї є корисним, оскільки мають юридичну
позицію у міжнародному праві. На нашу думку, втілені у міжнародно-правових
актах механізми перевірки, стимулюють держави до утримання від порушень
встановлених правил та врешті зменшують обсяг застосування зброї тим самим
зміцнюють довіру до подальшого скорочення озброєнь Як результат, контроль
над озброєнням має глобальний характер за обсягом суб’єктів поширення і
різновидів забороненої чи обмеженої дії зброї.
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