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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТА ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ ИТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ IT-КОМПЕТЕНТНОСТІ
КЕРІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СURRENT STATE AND FEATURES OF IT-COMPETENCE TRAINING OF HEADS IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-007
Вступ
Якісна освіта є пріоритетом будь-якої держави. Сучасне інформаційне
суспільство потребує керівників, здатних до ефективного застосування
інформаційних технологій у власній професійній діяльності, вирішення
проблем, набуття та продукування нових знань; розвитку кожної особистості за
напрямом формування власного життєвого шляху; перевірка та керування
динамікою прогресу у сфері навчання, професійної чи соціальної
самореалізації; соціально активних громадян, котрі об’єднуються у спільноти,
впливають на життя держави, ефективно взаємодіють у вирішенні проблем та
конфліктів.
Висвітлені завдання, спричинені вимогами соціально-економічного
розвитку, є підґрунтям освітніх систем усього світу. Але досягнення цих цілей
неможливо без відповідного рівня підготовки керівників вищих начальних
закладів, представників адміністрації та органів управління задля ефективної
реалізації освітнього процесу у інформаційно-насиченому освітньому
середовищі сучасної освіти.
1.1. Стандарти в галузі інформаційних технологій для керівників
закладів вищої освіти
Головним показником успішного використання ресурсів освітнього
середовища є їх якість та створення зручного і відкритого сервісу для
ефективної спільної роботи всіх учасників.
Іншим важливим питанням у вирішенні проблеми колективного
наповнення та ефективного використання ресурсів є підготовка кадрів та
створення відповідної інфраструктури. Якщо створення якісної інфраструктури,
що забезпечує потреби сучасного студента та керівника, вимагає значних
фінансових витрат, то питання підвищення кваліфікації освітян можна
вирішити на основі правильно спроектованої системи навчання та мотивації.
Ефективна система навчання та підвищення кваліфікації, за
рекомендаціями ЮНЕСКО, має охоплювати всі аспекти роботи працівників
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освіти, зокрема:
- розуміння ролі інформаційних технологій в освіті;
- навчальні програми та оцінювання;
- педагогічні практики;
- технічні і програмні засоби ІКТ;
- організація та управління навчальним процесом;
- професійний розвиток.
Інформаційні технології є ефективним інструментом для вдосконалення
процесів навчання, підвищення ефективності результатів навчальної діяльності
студентів та їх мотивації та самореалізації, якісне виконання спільних проектів,
вдосконалення організації та управління навчальним процесом [5].
Світовою спілкою підтримки впровадження інформаційних технологій в
освіту розроблено Стандарти в галузі інформаційних технологій для керівників
закладів вищої освіти [7]. Розглянемо їх.
І. Управління та стратегічне бачення. Керівники закладів вищої освіти
просувають та популяризують ідеї інформатизації, розвивають ІТкомпетентність, забезпечують формування освітнього середовища, яке сприяє
реалізації цих ідей. Керівники:
- Сприяють формуванню загального бачення цілей та доцільності
використання ІКТ у навчальному процесі у викладачів, студентів та батьків.
- Здійснюють управління процесом створення, реалізації та контролю
виконання стратегічного плану інформатизації навчального закладу, яке
забезпечує досягнення поставлених цілей.
- Стимулюють та підтримують свідомі ризики в інноваційній діяльності,
яка пов’язана з впровадженням ІКТ.
- Використовують інформаційні ресурси та технології при прийнятті
управлінських рішень.
- Підтримують використання науково-обґрунтованих, перевірених
практикою методик застосування ІКТ у навчальному процесі.
ІІ. Викладання та навчальна діяльність студентів. Керівники закладів вищої
освіти прагнуть до того, щоб ІКТ, що впроваджуються в навчальний процес,
методики навчання та освітнє середовище, максимально сприяли ефективності
викладання та навчальній діяльності тих, хто навчається. Керівники:
- Підбирають, використовують, оцінюють та просувають ІКТ, які сприяють
підвищенню якості навчання, організації навчального процесу відповідно до
встановлених стандартів навчання та орієнтовані на високій рівень навчальних
досягнень студентів.
- Підтримують та створюють умови для створення єдиного інформаційноосвітнього середовища, яке об’єднує технологію кооперативного навчання
(навчання у співробітництві) з ІКТ, спрямованого на розвиток інноваційних
процесів удосконалення навчальної діяльності.
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- Створюють умови для розвитку освітнього середовища для особистісноорієнтованого навчання, де ІКТ використовуються для задоволення
індивідуальних та різних потреб студентів.
- Стимулюють використання ІКТ для удосконалення методик навчання, що
розвивають навички мислення вищих рівнів, що спрямовані, також, на
формування навичок вирішення проблем та прийняття рішень.
- Створюють умови для обов’язкового навчання педагогічного та
адміністративного складу використанню ІКТ для підвищення якості навчання та
навчальної діяльності.
ІІІ. Ефективність професійної діяльності. Керівники закладів вищої освіти
використовують ІКТ для підвищення ефективності педагогічної та
управлінської діяльності як самого керівника, так і всіх співробітників.
Керівники:
- Планують та забезпечують щоденне, цілеспрямоване та ефективне
використання ІКТ в навчальному закладі.
- Використовують ІКТ для обміну інформацією та організації спільної
діяльності колег, персоналу, студентів.
- Створюють професійні спільноти (в тому числі мережеві) та беруть
участь у спільнотах, які сприяють та стимулюють використання викладачами та
персоналом ІКТ для підвищення ефективності своєї праці.
- Постійно підвищують свою професійну кваліфікацію, використовуючи
ІКТ та ресурси мережі.
- Знайомляться з новинками ІКТ на предмет їх використання у
навчальному процесі.
- Використовують технології для удосконалення управлінської діяльності.
ІV. Забезпечення інформатизації начального закладу, організація
навчального процесу та управління. Керівники закладів вищої освіти
забезпечують впровадження ІКТ для підтримки ефективної організації
навчального процесу та управлінської діяльності. Керівники:
- Забезпечують сумісність ІКТ, що використовуються.
- Впроваджують та використовують програмні комплекси, що мають за
мету допомогти в організації адміністративної діяльності.
- Розподіляють фінансові ресурси так, щоб забезпечити повну та стабільну
реалізацію плану інформатизації навчального закладу.
- Погоджують та об’єднують плани інформатизації та інші плани розвитку
та інноваційної діяльності для більш ефективного використання ресурсів.
- Забезпечують постійне удосконалення технологій, які використовуються
у навчальному процесі та управлінні, їх обґрунтування та заміну.
V. Експертиза та оцінювання результатів. Керівники закладів вищої освіти
використовують ІКТ для планування та впровадження ефективних методик
експертизи та оцінювання. Керівники:
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- Використовують різні методи для експертизи та оцінювання адекватності
вибору інформаційних ресурсів та ІКТ, що використовуються для ефективного
навчання та комунікації.
-Використовують ІКТ для збирання та аналізу інформації, інтерпретування
результатів та ознайомлення з ними учасників навчального процесу з метою
покращення навчання та результатів навчальної діяльності.
- Оцінюють рівень знань та навичок співробітників, вміння застосовувати
ІКТ у професійній діяльності та використовують результати цього оцінювання
для організації підвищення кваліфікації персоналу.
- Використовують ІКТ для експертизи, оцінювання та управління
педагогічної та управлінської діяльності.
VІ. Соціальні, правові та етичні питання. Керівники закладів вищої освіти
розуміють важливість соціальної, правової та етичної складових використання
ІКТ та розробляють відповідні положення та локальні акти. Керівники:
- Забезпечують рівний доступ до інформаційних ресурсів усіма учасникам
навчального процесу.
- Розробляють розпорядження, що регулюють соціальні, правові та етичні
аспекти відповідального використання ІКТ та забезпечують їх використання.
- Забезпечують конфіденційність інформації та безпеку при використанні
ІКТ, в тому числі при роботі в мережі Інтернет.
- Забезпечують виконання санітарно-епідемічних та екологічних норм при
використанні ІКТ.
- Сприяють забезпеченню охорони авторських прав та права
інтелектуальної власності на продукти, вироблені з використанням місцевих
ресурсів.
Втілення стандартів у практику потребує ґрунтовного аналізу ресурсів та
можливостей конкретного навчального закладу та відповідної підготовки його
працівників, в першу чергу адміністрації. Оскільки навчальні заклади, навіть у
межах одного міста чи району, можуть значно відрізнятись освітньою
інфраструктурою, кількісним і якісним складом педагогічного колективу,
навчальними планами (наприклад, залежно від типу навчального закладу чи
профілю навчання) тощо.
Нинішнє суспільство прагне успішного професійного і соціального
розвитку, блискучої кар’єри, не можливе без готовності до володіння сучасними
технологіями, які адаптовані до нових умов праці, вирішують нові професійні
задачі, опрацьовують нові методи та засоби інноваційних технологій. В наш час
обсяг нових знань збільшується за рік приблизно в два рази, тому традиційними
способами передати і засвоїти інформацію в повному обсязі вже неможливо.
Тому, перед сучасною освітою постала проблема: як навчити майбутніх
керівників орієнтуватися у швидкоплинному інформаційному просторі.
Розв’язання даного завдання потребує комплексного підходу до інформатизації
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навчального процесу у ЗВО і зумовлює нагальну потребу у високоосвічених
керівних кадрах, спроможних ефективно використовувати потужний потенціал
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах професійної
діяльності і здатних не тільки до використання, а й до активного створення
інформаційного освітнього середовища в навчальному закладі.
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), стрімко вдосконалюючись,
нарощують свій освітній потенціал, проте практика викладання та навчання
свідчить про відставання темпів запровадження новітніх досягнень зазначених
технологій в реальний навчальний процес закладів вищої освіти. Також про
наявність недостатніх знать ІКТ свідчить відсутність інформаційного
освітнього середовища в навчальному закладі. Формування єдиного освітнього
інформаційного простору є одним із стратегічних завдань щодо розвитку
системи освіти. Фундаментом для формування інформаційного освітнього
середовища має бути інформаційна мережа, що охоплює всі ланки системи
освіти, заклади, установи й органи управління ними. Однією з вагомих причин
такого відставання є недостатність спрямованості навчального процесу у вищих
закладах освіти на забезпечення всебічної підготовки майбутнього керівника
ЗВО до свідомого й ефективного застосування інформаційно-комунікаційних
технологій. Необхідним є комплексне навчання майбутніх і нинішніх керівників
основам ІКТ, розробка програм навчання ІКТ, введення курсів підготовки до
використання інноваційних технологій навчання.
1.2. Цілі та зміст професійної підготовки, вимоги до фахівця
кваліфікації «Керівник підприємства, установи та організації (у
сфері освіти та виробничого навчання)».
Основними цілями підготовки майбутніх керівників ЗВО у галузі
інформатизації освіти є такі:
- ознайомлення з позитивними і негативними аспектами використання ІКТ;
- формування уявлення про роль і місце інформатизації освіти в
інформаційному суспільстві;
- формування уявлення про склад і галузі ефективного вживання засобів
ІКТ;
- ознайомлення із загальними методами інформатизації, адекватними
потребам навчального процесу, контролю і вимірюванню результатів навчання,
науково-дослідної і організаційно-управлінської діяльностізакладів вищої
освіти;
- формування знань щодо вимог, що висуваються до засобів інформатизації
освіти,
- основні принципи і методи оцінювання їх якості;
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- формування у педагогів стійкої мотивації до участі у формуванні і
упровадженні інформаційного освітнього середовища;
- надання педагогам додаткової можливості пояснити студентам роль і
місце інформаційних технологій в сучасному світі [6].
Стандартом визначено цілі та зміст професійної підготовки, а також вимоги
до фахівця кваліфікації «Керівник підприємства, установи та організації (у
сфері освіти та виробничого навчання)». До переліку посад зазначеної
кваліфікації належать керівники закладів вищої освіти усіх рівнів освіти – від
вищої до дошкільної та позашкільної. До об’єктивних чинників, які впливають
на рівень компетентності керівників закладів вищої освіти, Стандартом
віднесено наявність вищої освіти та стаж педагогічної діяльності (не менше
п’яти років). Важливо підкреслити, що Стандарт використовує окремі засади
компетентнісно-орієнтованого підходу, зокрема, у документі констатується
актуальність вимог до компетентності керівника навчального закладу, яка
розглядається як «необхідний обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді
діяльності» [2].
Використання інформаційних технологій буде виправданим і призведе до
підвищення ефективності навчання тоді, коли це використання відповідатиме
конкретним потребам системи освіти. П.В. Беспалов визначає інформаційнотехнологічну компетентність як таку, що не зводиться до розрізнених знань і
умінь роботи з комп'ютером. Вона є інтегральною характеристикою особи. Це
передбачає мотивацію щодо засвоєння відповідних знань, здатність до
розв'язання задач у навчальній і професійній діяльності за допомогою
комп'ютерної техніки і володіння прийомами комп'ютерного мислення [4].
Г. Єльнікова зазначає, що керівник навчального закладу має знати: наукове
право, макро- й мікроекономіку, адміністрування: загальний, кадровий,
фінансовий, інноваційний менеджмент; філософію, соціологію, політологію,
педагогіку, екологію, безпеку життєдіяльності людини; зміст фахових
дисциплін; функціональні обов’язки своєї посади; має володіти державною та
іноземною мовами на розмовному рівні. Для виконання професійних обов’язків
керівнику навчального закладу необхідні уміння розуміти та усвідомлювати
сучасні проблеми менеджменту; здатність продукувати нові ідеї, управлінські
рішення, соціальні технології; розвинуте аналітичне та технологічне мислення,
навички роботи з людьми; володіння технологією адміністративної роботи,
комп’ютерними технологіями, правильним стилем (здоровим способом) життя,
культурою спілкування, фокусом контролю; має вільно орієнтуватися у
соціально-політичному просторі; відбирати, аналізувати і узагальнювати
інформацію, проектувати діяльність закладу, створювати модель, виділяти
організаційну структуру: організовувати діяльність усіх структурних підрозділів
та підсистем освітнього закладу; структурувати та здійснювати моніторинг
діяльності закладу: управляти матеріально-технічними зв’язками закладу;
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здійснювати маркетингову діяльність та елементи підприємницької діяльності»
[1].
Саме тому, професійна діяльність керівника навчального закладу вимагає
спеціальної підготовки, певних професійно значущих якостей, професійної
компетентності, управлінської культури.
Нині неможливо уявити навчальний процес у вищій школі без
використання ІКТ і відповідних засобів навчання. Саме сучасні ІКТ зробили
можливим доступ кожного керівника до величезної кількості різних видів
інформації. Але, щоб доступ до інформаційно-комп’ютерних ресурсів
перетворився на володіння ними, студенти повинні оволодіти такими знаннями,
уміннями і навичками з ІКТ, які б стали гарантом найповнішої реалізації
здібностей особистості та професійно-значущих якостей, підготовки
майбутнього фахівця до життєдіяльності у відкритому інформаційному
суспільстві.
Дослідник О.Є. Кравчина стверджує, що застосування інформаційнокомунікаційних технологій у системі управління освітою є особливо
необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю
систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність
системи освіти. Одним із методів удосконалення системи управління освітою є
впровадження новітніх інформаційних систем. Це дозволяє оптимізувати
процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи адміністратора системи
освіти та дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення [4].
На першому етапі професійна підготовка керівника навчального закладу з
використанням ІКТ проводиться у ЗВО, але через відсутність процесу
підвищення ІКТ компетентності викладачів ЗВО, використання ІКТ у
навчальному процесі ЗВО, зазвичай обмежене. Саме тому керівники закладів
вищої освіти, приступаючи до виконання професійних обов’язків, відразу
зустрічаються з проблемами пов’язаними з використанням ІКТ. На сьогодні
існують комп’ютерні програми управління навчальними закладами, але їх
використання в навчальному процесі обмежене, через елементарну
необізнаність керівників закладів вищої освіти. Аналіз навчальних планів
професійної підготовки магістрів зі спеціальності «Управління навчальним
закладом», показав недостатньо серйозну налаштованість та іноді навіть
відсутність дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні
освітою» у ЗВО.
Для формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до
рефлексивного управління необхідне створення мотивації до даного виду
діяльності. Основні складові мотивації магістрів доцільно розглядати,
ґрунтуючись на підходах, розроблених Н. А. Зінчук: ступінь усвідомлення
студентами ціннісних сторін рефлексивного управління та особливостей його
практичного застосування; значущість ІКТ-компетентності в управлінській
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діяльності; ставлення студентів до навчального процесу з використанням ІКТ,
результатом якого буде сформованість готовності до рефлексивного управління;
бажання удосконалювати свою ІКТ-компетентність [3].
Керівники закладів вищої освіти, наражаються на певні труднощі в роботі:
змінюються, розширюються їх функції, ускладнюється їх роль. Саме тому
процес усвідомлення цих процесів і адаптації до них вимагає терпіння і часу, а
також – підготовки професійного керівника, який є висококваліфікованим
фахівцем у своїй галузі, і у навчально-виховній роботі. Подолання
суперечностей між фактичним рівнем професійної компетентності керівників
ЗВО і необхідними для сучасного управління знаннями і вміннями в умовах
інформаційного суспільства можливе шляхом використання інформаційнокомунікаційних технологій ще на етапі професійної підготовки майбутніх
керівників, що і має бути зроблено. Використання ІКТ може відбуватися
різними способами, відповідно до потреб конкретного типу роботи, рівня
володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі
вищої освіти.
Ці потреби можна класифікувати за такими критеріями: використання ІКТ
переважно у фронтальній формі роботи; використання електронних носіїв
інформації; використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо,
анімації) з електронними засобами навчального призначення, з дистанційних
курсів, з певних матеріалів мережі Інтернет; створення власного сайту, а також
– презентації, web-сторінки. Створення інформаційного освітнього середовища
навчального закладу.
Вдосконалення персональних комп’ютерів дозволяє достатньо широко
використовувати мультимедійні технології, які є сукупністю різних засобів
навчання: текстів, графічних зображень, музики, відео і мультиплікації в
інтерактивному режимі, тим самим розширюючи можливості вдосконалення
навчально-виховного процесу. Вони розширюють можливості навчального
середовища як різноманітними програмними засобами, так і методами розвитку
креативності студентів.
Висновки
Отже, з погляду на впровадження та використання інформаційнокомунікаційних технологій в освіті для формування готовності майбутніх
керівників ЗВО до активного управління можна зробити висновок, що
використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній
підготовці керівників закладів вищої освіти активно сприятиме формуванню
готовності студентів до ефективного управління навчальним закладом.
Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в
освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації ЗВО в розряд пріоритетних і
цю проблему потрібно враховувати та вирішувати. Недостатність підготовки
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магістрів спеціальності «Управління навчальним закладом» сповільнює
отримання бажаних знань, необхідних у сучасних умовах розвитку суспільства.
Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційноресурсне й методичне забезпечення. Стрімкі темпи інформатизації суспільства
та розвитку Інтернет-технологій актуалізують проблему формування
інформаційної компетентності майбутніх керівників ЗВО, яка наразі виступає
одним із потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та
інших видів діяльності.

МОНОГРАФИЯ

22

ISBN 978-617-7414-80-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 3

ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INTERACTION
OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-008
Введение
В настоящее время отмечается рост числа детей с ограниченными
возможностями здоровья. Взаимное проникновение ребёнка и социума,
приводящие к адаптации, индивидуализации и интеграции определяет
сущность социализации личности и выражается в гармоничном существовании
ребёнка в социуме и в удовлетворённости социума поведенческими реакциями,
ценностными установками и ориентирами детей. Проблема социального
развития детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из
центральных проблем специальной педагогики и психологии. Социальное
развитие детей с ОВЗ и их социализация, заключающееся в усвоении
социального опыта и социальных связей, определяется социальной средой, её
качественными и количественными характеристиками [5]. Согласно подходу
Л.С. Выготского, сам дефект не осложняет социальное развитие, но
провоцирует возникновение «социального вывиха», приводящего к
своеобразным
изменениям
всего
психического
развития
ребенка.
Ограниченные возможности здоровья оказывают влияние на разные
компоненты социального развития детей. Общая закономерность развития
детей с ОВЗ заключается в затруднениях взаимодействия с социальной средой
и в нарушениях связей с окружающим миром [1].
Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и
взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это
необходимые составляющие полноценно развитой и самореализованной
личности, это залог успешного психического здоровья человека [5]. По словам
С. Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его отношений к другим
людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни
человека. Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и
поступки. Отношение к другому является центром духовно-нравственного
становления личности и во многом определяет нравственную ценность
человека [4].
Многие дошкольники с ограниченными возможностями здоровья
испытывают серьезные трудности при взаимодействии со сверстниками. Это,
как правило, выражается в неумении находить подход к партнеру по общению,
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поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои
действия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать
свою симпатию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении
сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека. Однако,
нормально развивающиеся сверстники также оказываются в затруднительном
положении. Особенности возраста, отсутствие опыта общения, стереотипы
общества приводят их чаще к неприятию этих детей, к насмешкам в их адрес, к
отторжению. У детей с нормативным развитием отмечается недостаточность
первичной информации о детях с ограниченными возможностями здоровья,
способах взаимодействия с ними для какого-либо совместного действия [6].
Проблеме социального взаимодействия дошкольников посвящены многие
психолого-педагогические исследования (Т.В. Антонова, Г.М. Андреева, Р.С.
Буре, Я.Л. Коломинский, Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, А.Н.
Леонтьев, В.Н. Мясищев, Д.В. Менджерицкая, Р.Г. Надежина, Н.Н. Обозов,
А.В. Петровский, Л.В. Пименова, Т.А. Репина, А.П. Усова, Г.П. Щедровицкий,
С.Г. Якобсон). Социальное взаимодействие определяется авторами как
важнейшее условие социализации дошкольников, обеспечивающее их
успешную социализацию и интеграцию в общество нормально развивающихся
сверстников.
Для нашего исследования наиболее важным является аспект развития
социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения, что является
важнейшем условием эффективной социализации.
Особое значение он приобрёл в связи с развитием интегрированного
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Существующий опыт
интеграции показывает, что дети, с раннего возраста научившиеся
доброжелательному взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками, «не
такими, как все», имеющими отклонения в развитии, проявляют более
гуманное отношение к ним и в подростковом, и в старшем возрасте. Наиболее
естественно такие взаимоотношения формируются в дошкольном возрасте, что
определяется особенностями детей дошкольного возраста и отсутствием
социальных стереотипов в восприятии детей с иными возможностями.
Результаты наблюдений Г.Алферовой, И.Гилевич, В.Гудонис, И.Тиграновой,
В.Сводиной, Н.Шматко свидетельствуют, что в подобных случаях здоровые
дети принимают детей с ограниченными возможностями здоровья как
партнеров, нуждающихся в помощи, что способствует гуманизации
взаимоотношений между детьми и эффективной социализации дошкольников с
ОВЗ.
Предварительный анализ данной проблемы в теории и практике
специального образования позволил нам выявить ряд противоречий между:
– широким развитием практики интегрированного обучения детей с
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ограниченными возможностями здоровья и недостаточной научнотеоретической
разработанностью
проблемы
формирования
навыков
социального взаимодействия у этой категории дошкольников;
– представлением о дошкольном возрасте как сензитивном периоде для
развития навыков социального взаимодействия и отсутствием специальных
исследований, раскрывающих особенности формирование социального
взаимодействия у старших дошкольников с ОВЗ;
– пониманием важности развития социального взаимодействия старших
дошкольников с ограниченными возможностями и отсутствием необходимых
для этого профессиональных компетенций у воспитателей ДОУ и знаний у
родителей детей с ОВЗ.
Необходимость разрешения указанных противоречий обуславливает
постановку проблемы исследования: как обеспечить развитие навыков
социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения, которые бы
способствовали их успешной социализации?
2.1. Современные научные представления о формировании навыков
социального взаимодействия у детей старшего дошкольного
возраста в условиях интегрированного обучения
Проведя анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования, нами была выведена авторская трактовка понятия «социального
взаимодействия» в сообществе детей с разным уровнем психофизического
развития. Социальное взаимодействие в отношении лиц с разным уровнем
психофизического развития рассматривается нами интегративное личностное
качество, проявляющееся в позитивной оценке окружающих, умении
устанавливать
доброжелательные
отношения
и
сотрудничество
с
окружающими, независимо от особенностей их развития, которое начинает
наиболее активно формироваться в старшем дошкольном возрасте.
Обобщая современные представления о социальном взаимодействии,
представленные в исследованиях Л.И. Солнцевой, В.М. Гейделе, Г.И.
Бондаренко, Т.Л. Лещинской, Л.В. Сакович, Т.В. Демьяненок, О. Решетнковой,
Н. Васильева и др., нами были выделены три его компонента - когнитивный,
эмоциональный и поведенческий, а также показатели и критерии оценки
навыков социального взаимодействия детей старшего дошкольного возраста,
представленные в таблице 1. Каждый из выделенных критериев оценки
навыков социального взаимодействия определяется соответствующими
показателями сформированности и несформированности, являющимися
противоположными полюсами целостного личностного качества.
МОНОГРАФИЯ
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Таблица 1
Критерии и показатели оценки сформированности основных компонентов
социального взаимодействия у старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения
Когнитивный компонент
Критерии
Знание о себе

Понимание
особенностей
людей с разным
уровнем
возможностей
здоровья

Знание о
способах
взаимодействия

Показатели
сформированности
не сформированности
Положительный образ
Не сформированность
«Я»;
положительного образа
Знание своих
«Я»;
достоинств и
Завышенная самооценка.
недостатков.
Представления об
Не понимание
особенностях людей с
возможных
разным уровнем
особенностей людей с
возможностей здоровья; разным уровнем
Понимание разных
возможностей здоровья.
Безразличие к интересам
возможностей,
и способностям других
способностей,
детей.
потребностей людей;
Знание интересов и
способностей других
детей.
Знание как вступить в
Не сформированность
контакт;
умения вступать в
Представления о
контакт;
реагировании в
Отсутствие сочувствия,
ситуации конфликта;
агрессивный тип
Понимание
реагирования в
справедливости.
конфликтной ситуации.
Оценка ситуаций с
позиции личного
интереса.

Диагностическая
методика
Лесенка;
Методика Рене
Жиля

Беседы 1, 2;
Метод вербальных
выборов

Картинки;
Беседы1,2;
Понятливость

Эмоционально-личностный компонент

Критерии
Способность к
эмпатии

МОНОГРАФИЯ

Показатели
сформированности
не сформированности
Способность
Насмешки над неудачами
сопереживать успехам другого;
и неудачам другого;
Неумение поддержать и
Способность принять оказать помощь в трудной
помощь и утешение
ситуации
другого;
Незаинтересованность в
Интерес к
отношениях с детьми с
взаимоотношениями в иным уровнем
детьми с иным
возможностей.
уровнем
Неспособность
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Диагностическа
я методика
Капитан
корабля;
Рисунок «Я и мой
друг в детском
саду»;
Эмотивность
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Объективность и
независимость(отн
осительная)

Самокритичность

Критерии
Активность
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возможностей;
Перцепция
Альтруизм.
Способность
спокойно
воспринимать
отличающуюся
позицию, поведение,
оценку;
Ориентация на
собственное
представление в
оценках,
эмоциональных
реакциях;
Низкий уровень
тревожности;
Автономность
поведения
(способность занять
себя);
Адекватная оценка
собственных
способностей;
Вера в возможности
преодолеть
препятствия.
Способность
критически оценивать
свои поступки, слова,
деятельность;
Способность
позитивно относится к
своей неудаче, умение
посмеяться над собой;
Отсутствие
стремления искать
виноватых,
перекладывать вину
на других.
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почувствовать и понять
эмоциональное состояние
другого
Агрессия на
отличающееся поведение,
оценку;
Высокий уровень
тревожности.
Ориентация на
преобладающую оценку
окружающих

Не критичность к себе,
завышенная самооценка;
Проявление негативизма,
злости к оценке своих
неудач
Поиск внешних причин
неуспешности. Обвинение
других в своих неудачах,
ошибках.

Поведенческий компонент

Показатели
сформированности
не сформированности
Легкая адаптация в
Тяжелая адаптация в
коллективе сверстников коллективе сверстников;
с разным уровнем
Низкий уровень
возможностей;
коммуникабельности;
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Метод
наблюдения

Корзина с
фруктами;
Мозаика

Диагностическа
я методика
Метод
наблюдения;
Два домика;
Рассказ о друге
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Коммуникабельность,
использование
различных средств и
способов общения с
детьми с трудностями
коммуникации
Ответственност
ь

Сознательный подход к
выбору поступков,
оценок, взаимодействия
с учетом особенностей и
потребностей
окружающих;
Ответственность за
результаты
коллективной
деятельности.

Применение
гуманных
способов
взаимодействия

Умение оказать помощь,
поддержать, уступить;
Умение
взаимодействовать в
коллективной
деятельности с детьми с
разным уровнем
возможностей.
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неумение общаться с
детьми с трудностями
коммуникации,
неспособность отбора
адекватных способов и
средств, обеспечивающих
общение
Импульсивность в выборе
поступков, оценок, стилей
взаимодействия с
окружающими, отсутствие
учёта различий в
возможностях и
потребностях детей
Пассивность и
безразличие к результатам
коллективной
деятельности
Равнодушие к трудностям
окружающих, ориентация
на собственные проблемы.
Выраженная
избирательность
взаимодействия в
коллективной
деятельности, отсутствие
интереса к
взаимодействию с детьми
с иным уровнем
возможностей.

Картинки
«Хорошо-плохо»;
Метод
наблюдения

Незаконченные
истории;
Картинки

Такое полярное представление показателей основных компонентов
социального взаимодействия, по нашему мнению важно, так как позволяет в
процессе диагностики определять «критические», «проблемные» зоны в
развитии этого интегрального качества личности и использовать выявленные
результаты для определения задач психолого-педагогической работы в данном
направлении.
2.2. Содержание педагогической деятельности по развитию навыков
социального взаимодействия у старших дошкольников в условиях
интегрированного обучения
В нашем исследовании определен комплекс педагогических условий,
обеспечивающих
эффективность
развития
навыков
социального
МОНОГРАФИЯ
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взаимодействия; представлены принципы отбора содержания и методов
педагогической деятельности в данном направлении, разработана модель и
определено содержание работы по развитию навыков социального
взаимодействия у старших дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья в условиях интегрированного обучения.
Комплекс педагогических
условий
по
развитию социального
взаимодействия у старших дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья в условиях интегрированного обучения был дифференцирован нами
на три группы в соответствии с основными участниками педагогической
деятельности – дети с ОВЗ и с нормативным развитием, их родители и педагоги
ДОУ.
К числу педагогических условий, обеспечивающих развитие навыков
социального взаимодействия у старших дошкольников, мы отнесли:
целенаправленное создание педагогических ситуаций, знакомящих детей с
образцами межличностного взаимоотношения и способствующих закреплению
этих образцов в деятельности; создание в ДОУ установки на положительные
взаимоотношения всех детей, независимо от уровня развития на основе
принципа безусловной ценности и значимости каждого ребенка; включение в
содержание обучения и воспитания задач, способствующих формированию
социального взаимодействия как интегрального качества личности; мониторинг
уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях ДОУ.
Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективность
педагогической деятельности воспитателей по развитию навыков социального
взаимодействия старших дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья составили: повышение компетентностей педагогов по вопросам
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
демократический стиль поведения педагогов как значимых для дошкольников
личности; педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями
здоровья; использование технологий способствующих развитию навыков
социального взаимодействия.
Педагогические условия, обеспечивающие эффективность совместной
деятельности родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
по развитию навыков социального взаимодействия, включили: повышение
уровня компетентности родителей в вопросах интегрированного обучения
детей с ОВЗ; включение родителей в совместную с детьми и педагогами
социально - значимую деятельность.
Данные педагогические условия были реализованы в разработанной нами
программе по развитию навыков социального взаимодействия старших
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интегрированного обучения «Мы все одна семья». Основной целью
МОНОГРАФИЯ
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педагогической
деятельности
по
развитию
навыков
социального
взаимодействия старших дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с разработанной нами программой, является развитие
навыков социального взаимодействия старших дошкольников в единстве
когнитивного, эмоционально-личностного и поведенческого компонентов, в
процессе совместной деятельности дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников.
Стратегическая задача, обеспечивающая достижение цели - создание в ДОУ
предметной среды, способствующей овладению ребёнком культурой познания,
культурой общения и культурой чувств в процессе совместной художественноэстетической, интеллектуальной и игровой деятельности детей с разным
уровнем возможностей здоровья. Результатом является формирование
основных компонентов социального взаимодействия.
С целью определения эффективности разработанной нами программы и
предложенных педагогических условий развития навыков социального
взаимодействия старших дошкольников в условиях интегрированного
обучения, нами был проведён контрольный эксперимент.
В ходе обследования детей контрольной и экспериментальной групп нами
применялись методики, аналогичные используемым на этапе констатирующего
эксперимента. Это дало возможность получить сравнительные данные,
объективно свидетельствующие о результатах работы по развитию социального
взаимодействия старших дошкольников в условиях интегрированного
обучения.
Выводы
Эффективность разработанной нами программы «Мы все одна семья» по
развитию социального взаимодействия старших дошкольников в условиях
интегрированного обучения подтверждается тем, что у детей с ограниченными
возможностями здоровья в процессе нашей работы произошли изменения в
восприятии окружающей действительности, сформировались качества,
помогающие в их дальнейшем личностном становлении: быть равными со
сверстниками, считаться с мнением окружающих, уметь противостоять
неудачам и неприятностям. В свою очередь, у нормально развивающихся
сверстников отмечались изменения в отношении к детям с ОВЗ: появилось
понимание различий между физическими и психическими способностями
людей, применение гуманных взаимоотношений со сверстниками с ОВЗ,
эмпатия, отзывчивость.
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ГЛАВА 3. ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ

ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-019
Introduction
Nowadays, a system of higher education is one of the most important systems of
a modern developing or developed state. A significant role in higher education is
played by the methods and technologies that are used in the process of teaching
students. Currently, along with traditional methods of teaching, many universities use
innovative methods in education – methods of actively acquiring knowledge that
allow students to gain knowledge faster and more efficiently, with greater
involvement in the educational process and more motivation. Among such methods
are immersive technologies.
The use of immersive technologies in training is very promising since nowadays
students are operating with a huge amount of information, the assimilation of which
directly depends on the effectiveness of its presentation. And it is obvious that
recently there is no technology equal to immersive technologies, which greatly
improve and simplify the education process.
With the help of training programs based on immersive technologies, it is
possible to interact with objects and develop skills in managing complex equipment,
find yourself inside a human body and study its structure, conduct laboratory classes
and practical lessons in the virtual world – all this and much more is already
available. Due to the maximum degree of detail in virtual reality (VR), it is possible
to reliably show what is impossible to see under ordinary conditions, for example,
nuclear fission before a nuclear explosion or the process of awakening a volcano.
The further immersive technologies develop, the more amazing learning
opportunities become. Private training programs, colleges and universities are
actively exploring teaching methods using immersive technologies like virtual and
augmented reality. Training before a heart operation without a physical heart and risk
to the patient’s life, practising hundreds of flights without operating an airplane,
conducting distance seminars with participants connected to the subject of discussion
anywhere in the world – all this is possible thanks to immersive technologies.

3.1. What are the immersive technologies?
Immersive technologies is the collective name of all technologies that include
human interaction with space, information, content. They blur the line between the
real and the fictional worlds and allow people to interact and immerse themselves in
МОНОГРАФИЯ
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information and product. Immersive technologies usually include:
• Virtual reality (VR) that requires a mask with or without sensors. Putting on a
mask, a person is immersed in a fictional or recreated 360 degrees
environment.
• Augmented reality (AR) that most people met while playing Pokémon Go.
After downloading the AR-application on a smartphone, a person can see
additional digital objects in space – from the human heart (Google
Expeditions) to living pictures (ZIR).
• Mixed reality (MR) that typically combines both technologies.
One of the most popular directions in the development of immersive
technologies is education. There are many different options for applying modern
technology in this area – from simple tours into some historical event to training
surgeons or pilots.
In the era of the Fourth Industrial Revolution, there is a sharp change in the
qualifications of the future workforce. According to a study by the World Economic
Forum, by 2020, nearly 35% of the skills needed to work will change; companies feel
a growing need to focus on advanced corporate training. According to Statista, in
2017, corporations spent $ 362.2 billion on corporate training initiatives around the
world. However, these sessions are mainly held in traditional formats, such as offline
seminars or classic linear online training. Meanwhile, passive learning and
memorization is a rapidly ageing model. The modern education and labor market
requires a more active and continuous approach to training, in which employees learn
based on practical experience. So, it is important for certain companies to create a
realistic version of extreme scenarios for testing security and compliance protocols,
for example: what to do if a fire occurs at a workplace or how to work in a hazardous
area.
Learning through living has long been considered the most effective way of
learning: studies have shown that learning based on experienced experience improves
the quality of learning and improves knowledge absorption up to 75%. So, immersive
technologies give the possibility of training at the right time in the right place, as well
as interaction with colleagues during training in real production conditions. This
allows lecturers to complement the classical curriculum and its materials for better
absorption and increased involvement in the learning process. Immersive
technologies make it possible to simulate various situations with the full immersion
of the employee and the repetition of the necessary scenarios until the complete
assimilation of the material.
Educational usage of immersive technologies is determined by a number of
advantages compared to traditional curricula, but there is a number of disadvantages
as well.
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3.2. Advantages of using immersive technologies in education
Using immersive technologies opens up many new possibilities in training that
are too complex, time-consuming, expensive or just impossible with traditional
approaches. The main advantages of using immersive technologies in education are
the following:
1. Visibility. Using 3D graphics, different processes can be shown in detail down
to the micro-level. Virtual reality can not only provide information about the
phenomenon itself but also demonstrate it with any degree of detail.
2. Involvement. Immersive technologies allow us to change scenarios, influence
the course of an experiment or solve a mathematical problem playfully and
understandably. During the virtual study, students can take a trip through the
vessels of a human body or choose the right course on a Columbus ship.
Immersive technologies make possible to create an environment that is
perceived by a person through the sensory organs. In fact, it allows students to
simulate comfortable conditions for acquiring new knowledge. Nobody
ponders the student, he rethinks all the perceived information.
3. Focusing. The virtual world that surrounds students on 360 degrees allows
them to fully concentrate on the object of study and not be distracted by
external stimuli.
4. Security. Surgery, piloting, rescue measures can be practised without the
slightest threat to life.
5. Timesaving and saving of financial resources. In virtual reality, students have
the opportunity to use an unlimited number of chemicals for experiments or
other resources. Once created, an interactive model of virtual reality of heart
operations will teach an unlimited number of students around the world for
several years the relevance of this model and for this process does not require
expensive medical equipment and tools. Of course, this teaching method in no
way replaces real practice but only helps to prepare for it as much as possible.
Immersive technologies offer interesting opportunities for the delivering of
empirical material. In this case, the classical training format is not distorted, since the
lectures can be supplemented by some minutes dive. This allows lecturers to
modernize the lesson, engage students in the educational process, clearly illustrate
and consolidate the material.
In distance learning, the student, as well as a lecturer, can be anywhere in the
world, and at the same time can be present in the virtual classroom: listen to a lecture
or deliver it, interact, and even perform group tasks. This will give a sense of
presence and eliminate the boundaries that exist when learning through video
conferencing.
Any of the educational courses developed with the use of immersive
technologies can be adapted for self-study. The lessons can be placed in online stores
МОНОГРАФИЯ
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so that everyone has the opportunity to learn or repeat the material by himself/herself.

3.3. Disadvantages and problems of using immersive technologies in
education
Nowadays there are still some disadvantages and potential problems of using
immersive technologies in education.
1. Cost. Educational institutions, as well as individual students, need to buy the
sets of equipment, which requires significant investment.
2. Functionality. Immersive technologies, like any technology, requires the use of
its own, specific language. It’s important to find the right tools to make your
content visual and engaging. Unfortunately, many attempts to create training
applications do not use all the capabilities of immersive technologies and, as a
result, do not fulfil their function.
3. Volume. Any discipline is quite voluminous, which requires large resources to
create content on each topic as well as to create the whole course for self-study
in the form of a full course of tens or hundreds of small applications.
4. Integration. The community of developers remains one important problem that
stands in the way of the full integration of these technologies in the educational
environment. The rapidly growing amount of knowledge is very difficult to
translate in an interactively on time manner. For any modern scientist, the
publication of the book is not really a problem, because to fix his research, it is
enough to open an office application on a computer. However, mechanisms
understandable to everyone to create interactive content without specific
knowledge using virtual and augmented reality are simply absent.
5. Limitation. It must be understood that with all the realism and visibility, those
materials of the virtual world that students can use in their educational
activities are models of the real world. Therefore, they must be well studied
and verified. Thus, the processes that have not been studied or are not fully
studied in real life cannot be studied through virtual reality. It should also be
borne in mind that any model has its limitations and assumptions. In addition,
virtual reality is a tool for studying a specific list of scientific disciplines. This
is a good method for studying such sciences as chemistry, biology, medicine,
history, geography, physics, but it is difficult to imagine the study of
mathematics through virtual reality.
6. Deterioration of the well-being of users. Many users complain of malaise,
nausea and headache after a certain time spent in virtual reality. This happens
due to the difference in image quality and time between turning the head and
displaying a new picture of virtual reality. Whatever this happens, the entire
system and virtual reality glasses should show a picture of the virtual world
МОНОГРАФИЯ

34

ISBN 978-617-7414-80-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 3

with a frequency of at least 90 frames per second and have a time delay from
turning the head to displaying a new picture no more than 20 milliseconds.
Currently, manufacturers of virtual reality tools are working on this task and
recommend taking a break at least every 30 minutes after immersion in the
virtual world.

3.4. Projects implemented in training processes
Start-ups, as well as large companies, offer their solutions in the field of virtual
reality for educational purposes. For example, the CLASSVR project received
particular fame in Europe. Its creators offer not just a full-fledged set of virtual reality
tools (device and software), but a comprehensive solution that allows mass learning.
With the help of this set, it is possible to conduct training not only in small groups but
also in real classrooms with a large number of students. Within the framework of the
project, lecturers can independently use an adapted and understandable interface,
form plans, develop programs and create visual elements of the training course. In
addition, they do not need to have any programming skills. Visual illustrations can be
borrowed from the database of developed plots, including downloading additional
content [1].
Particularly famous among not only astronomers but also ordinary users are
advanced applications "Star Walk" and "Solar Walk" from the company VITO
Technology. The company has quite large offices in the USA and Germany. In 2010,
Steve Jobs himself during the annual presentation of Apple demonstrated these
applications reflecting on how such applications can not only train professional
astronomers but also familiarize ordinary users with the intricacies of the cosmic
world through virtual reality technologies [2].
Augmented reality also gradually takes its special place in learning. A feature of
AR is that it allows you to expand the understanding of the processes taking place in
the environment. Updated sensory data is formed not in a new, but in a completely
familiar environment. Placing any objects in a specific environment in which they are
initially absent allows lecturers to simulate the most unusual practices for educational
tasks. The very emergence of augmented reality is largely due to educational tasks. It
was the drawing of additional arrows and signs in various training materials that
made it possible to point to certain objects, making them more visual for perception.
One of the earliest in the field of augmented reality was the “Handheld
Augmented Reality” project, sponsored by scientists from the three largest American
universities. The project was implemented with a grant from the US Department of
Education. As part of the study, the developers placed in the public domain a
significant data set devoted to the creation of augmented reality algorithms for the
purpose of teaching American students. Moving around their very real school,
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depending on the locations, students received educational tasks that they had to solve
not only through their knowledge but also with the help of certain skills using the
augmented reality system.
Quite an original approach to foreign language study was implemented in Japan.
The Tokyo Shoseki publishing group has released a series of English tutorials and a
mobile application that supports augmented reality on a smartphone. The company
offers a new vision of the familiar world of studying, combining familiar things and
modern technology. More practical printed English self-instruction books with AR
elements may not be inferior in terms of interactivity to a typical foreign language
study on the iPad screen, but at the same time remain a more affordable solution for
the education system. By studying the New Horizon series of books, readers can
point their smartphone at the appropriate section of the page to hear dialogue or try to
talk with fictional foreigners. In any case, the ability to speak a foreign language with
an interesting conversation develops much faster than when listening to audio
recordings [3].
Perhaps the most obvious application of AR and VR technology is possible in
the study of exact and engineering sciences. The project of Hannes Kaufman and
Bernd Meyer "PhysicsPlayground" [4] is focused on the simulation of physical
experiments in the field of mechanics. A huge number of tools for analyzing the
effects of force, mass, trajectory, speed and other characteristics of objects of the
physical world allow us to study in detail the processes and experiment in threedimensional virtual space, eliminating the cost of original tests. The program operates
on a modern physics engine, which was originally created for gaming, but its
capabilities also provide the implementation of educational tasks in practice.
Despite the centuries-old development of medicine, medical errors remain one
of the significant causes of death. Especially the mistakes of surgeons. This is due to
the complexity of our body and the unique anatomical features of each of us. Surgical
Theater has created a 360 degree VR system in which, based on the data of magnetic
resonance imaging, computed tomography and angiograms of a patient, a threedimensional model of the skull, blood vessels and tissues can be built on which
neurosurgeons can build a plan for a specific operation [5].
The German company Holo-Light [6] develops AR-solutions for automotive,
engineering and construction companies. The more complex and large-scale the
created equipment and facilities, the higher the requirements for the qualifications of
engineers and workers should be. In addition, you need to create and build not only
correctly and accurately, but also quickly. Engineering AR systems can be
invaluable. Suppose you need to precisely install a complex unit in its place, which
then needs to be connected to all kinds of highways and cables. And if the workers
have a ghostly image of a correctly mounted and connected unit in front of their eyes,
they will only have to quickly and accurately repeat all the same in the flesh. Or
another task: it is needed to find a malfunction in the complex interweaving of pipes
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and wires. In order not to delve into the documentation and drawings, not to look for
tags and markings, it will be enough for the workers to turn on the overlay image of
the desired cable or pipe with all the connections and shutoff valves to quickly find
the right place.
Psychologists are using the latest technology to treat nervous disorders. One of
the applications developed in Britain imitates the work of a psychotherapist and helps
to identify the first symptoms of depression using the “How to negotiate with
yourself” technique. The patient records his complaints in a virtual reality space that
depicts a psychotherapist’s office. Then, on behalf of the virtual doctor, he asks
himself questions about his condition and tries to answer them. The experimental
development is intended for British medical students as training at seminars, but its
potential is positively evaluated by qualified specialists.
To explore the underwater world, quality graphics are needed more than ever.
The educational game Operation Apex, which appeared in VR catalogues in
December 2017, literally plunges into the depths of the ocean with the maximum
detail of space [7].
Conclusions
Thus, the use of immersive technologies as a method of active learning can
nowadays be effectively applied in universities as short and illustrative lessons,
allowing students to completely immerse themselves in the process under study and
increase the level of learning material. Despite the noted scientific, technical and
psychological challenges of the immersive technologies, it is safe to say that it will
more and more penetrate the educational processes of digital generation students,
capturing them emotionally. Informatization of education cannot be limited to the
formation of “human-computer systems” without access to the development of new
technologies for immersion in the learning environment and the development of the
information space as a space for real communication between people.
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ГЛАВА 4. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ У
ПОДРОСТКОВ С ЗПР

РУХЛИВІ ІГРИ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ З ЗПР
OUTDOOR GAMES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AS A MEANS OF DEVELOPING
COORDINATION IN ADOLESCENTS WITH DISABILITIES

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-033
Введение
Серьезные
затруднения,
которые
приходится
преодолевать
общеобразовательной школе в современных условиях, напрямую затрагивают
развитие и совершенствование физического состояния подростков с особыми
образовательными возможностями. К данной категории относятся подростки с
диагнозом задержка психического развития (ЗПР), что связано с отставанием в
развитии психической деятельности ребенка. В последние годы в России детей
и подростков с данным диагнозом значительно увеличилось, что составляет 10
% от общего числа всех детей. Данный факт обуславливает повышенное
внимание исследователей к поиску форм, методов и технологий,
обеспечивающих развитие подростов, характеризующихся недостаточностью
развития эмоционально-волевой и когнитивной сфер личности. Особую тревогу
вызывают двигательные нарушения подростов, ярко проявляющиеся в
недоразвитии сложной и дифференцированной координация двигательных
актов и движений, косности сформированных навыков, затруднениях при
выполнении действий по словесной инструкции. У данной категории
подростков также страдает согласованность, точность и темп движений, что
препятствует формированию механизма бега, прыжков и метаний.
Установлено, что основным нарушением их двигательной деятельности
является расстройство координации движений. Координационные способности
регулируются теми биологическими и психическими функциями, которые
имеют дефектную основу (чем тяжелее нарушение, тем грубее ошибки в
координации). И простые, и сложные движения вызывают затруднения,
поскольку управлять всеми характеристиками движения одновременно очень
сложно подростку с задержкой психического развития.
Исследуя проблему мотивации у подростков ЗПР, Г. Крэйг пришел к
следующим выводам: игровая деятельность более продуктивна, чем учебная;
психомоторная расторможенность и возбудимость предопределяют снижение
работоспособности подростка; замедленный темп обработки информации
снижает уровень познавательной активности; внимание неустойчиво, скорость
переключения с одного объекта на другой нарушена; легкие нарушения
речевых функций и незрелость эмоционально-волевой сферы [1].
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Исследуя подростковый и юношеский возраст в контексте становления
личности, Х. Ремшмидт выделяет характерные особенности познавательной
сферы, к которым относятся следующие:
− незрелость нервной системы, выражающаяся в неустойчивости
внимания, что ведет к резкому снижению продуктивности;
− низкий уровень концентрации внимания подростков на предстоящей
деятельности; способность к анализу, обобщению или систематизации
вызывает особое затруднение – при анализе события или явления подросток не
может выявить главное, сосредотачиваясь на мелких деталях; сравнение
предметов или событий осуществляет по несущественным признакам; вызывает
затруднение распознавания личностного эмоционального переживания; не
могут довести до учителя о состоянии определенного уровня усталости или
невозможности выполнить конкретное задание [2].
Рассмотрим особенности поведения подростка с ЗПР. Заметим, что
поведение регулируется общественными условиями, ценностями в той или
иной социальной группе, нормами, традициями. Большое значение
приобретают в данном процессе индивидуальные особенности личности и её
взаимодействие с внешней средой. Продуктивное взаимодействие субъекта с
миром обеспечивает формирование эмоционально-волевой сферы подростка
[3].
Таблица 1
Формы проявления агрессивного поведения
Виды агрессии
Целевая установка
Физическая агрессия
Причинение боли или повреждения другому
человеку, которая может выражаться как в
драках, так и в форме разрушительного
отношения к вещам
Вербальная агрессия
Нанесение или причинение боли (чаще
психологического характера), которые незаметны
для постороннего наблюдателя; выражение
отрицательных эмоций (брань, затаенная обида,
ярость, ненависть).
Раздражительность
Готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем
возбуждении
(вспыльчивость,
грубость).
Косвенная агрессия
Подросток пытается выразить свою агрессию,
направленную
на
кого-то
конкретного,
посредством других людей
Пассивно-агрессивное
Подросток не делает то, что просят, или делает
поведение
(скрытая слишком медленно, забывает о просьбах и
агрессия).
поручениях, оттягивает время.
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К сожалению, как отмечают ряд исследователей, современному подростку
характерны случаи проявления агрессии. В психологической науке агрессия
рассматривается с позиции «вредоносного» поведения и рассматриваются
следующие формы агрессивного поведения
Причинами агрессии выступают следующие факторы: недостаточное
развитие интеллекта, сниженная самооценка и низкий уровень самоконтроля,
неразвитость коммуникативных навыков и повышенная возбудимость нервной
системы [5].
По мнению Г.Е. Сухаревой для подростков данной категории характерной
особенностью выступает низкий уровень развития аффективно – волевой
сферы, что приводит к психической неустойчивости – нарушение поведения изза отсутствия собственной позиции, неспособности к волевому усилию и
наличия внушаемости со стороны других. Результаты проведенного
исследования позволили ученому сделать вывод о том, что для данной
категории подростков характерны эмоциональная и моральная незрелость,
отсутствие сформированных качеств долга и ответственности за свои поступки,
а также подчиняться общепринятым правилам и дисциплине. Все это
свидетельствует об эмоционально-волевой незрелости подростков [6].
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что физическая
подготовленность данной возрастной группы характеризуется недостаточным
уровнем развития координации для успешной жизнедеятельности. Рассмотрим
педагогические приемы развития координации подростков средствами
подвижных игр.
Исходя из того, что ценностно-целевая установка организации работы с
подростками с ЗПР – это создание благоприятных условий для развития
положительных качеств в рамках реализации конкретных форм и методов
обучения, на основе которых будут осуществляться развитие эмоциональноволевой, двигательной и познавательной сфер личности. Установлено, что в
данном возрастном периоде осуществляется совершенствование не только
моторных способностей, но и более успешно развиваются двигательные
качества.
Двигательные нарушения подростков, по мнению ученых, включают в
себя следующие проявления:
− своеобразная моторная недостаточность и несформированность сложных
координационных схем;
− низкий уровень развития ориентировки в собственном теле;
− нарушения произвольной регуляции движений и трудности
переключения и автоматизации движений;
− двигательная неловкость и общая физическая ослабленность;
− координация, точность, гибкость и выносливость развиты недостаточно
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для данного возрастного периода; при беге и прыжках проявляется низкий
уровень развития мышечной координации;
− более сложное упражнение, включающее ритмические задания
сопровождается нарушениями техники выполнения или увеличением времени;
− вызывает особое затруднение движение в строю, группе, где
необходимо согласование с коллективом [6].
В рамках нашего исследования особый интерес представляют работы
ученых, в которых представлены общие правила взаимодействия с
подростками, к которым относятся индивидуальный подход к каждому
подростку; предупреждение утомления в процессе сочетания умственной и
практической деятельности; проведение подготовительных занятия перед
коррекционными; постоянное внимание коррекции всех сфер личности
подростка; поощрение достигнутых успехов занимающихся, формируя при
этом веру в себя и свои возможности [7].
Обобщая общую психолого-педагогическую характеристику подростков с
задержкой психического развития, необходимо заметить, что в наименьшей
степени представлено в исследованиях ученых и специалистов в данной
отрасли научного знания – развитие координации.
Так, в исследованиях ряда ученых данное понятие раскрывается как
своеобразная способность целесообразности движений [8; 9]. Анализируя
определения, можно утверждать, что координация, чаще всего, раскрывается
как способность преодолевать свободу движущегося организма за счет
изоляции и согласования разнообразных двигательных движений в целостное
единство в соответствии с поставленной задачей и как способность к быстроте
овладения новыми движениями и быстротой перестройки
двигательной
деятельности в контексте с требованиями изменяющейся ситуации (рис.1).
В исследованиях ряда ученых отмечается, что для развития
координационных способностей наиболее успешным считается возраст 7 – 10
лет, а совершенствование данного качества осуществляется с 13 – 16 лет. Также
отмечается необходимость различий видов координации, к которым относят
следующие – нервная, мышечная и двигательная координация [10].
В рамках нашего исследования данный факт имеет особое значение.
Рассмотрим содержательный аспект каждого вида (рис. 2).
Рассмотрим педагогические приемы развития координации подростков
средствами подвижных игр.
Элементы состязания в играх стимулируют проявление всех волевых
качеств – решительность, смелость, упорство и самообладание. И чем сложнее
игровая ситуация, тем ярче и активнее проявляются эти качества.
Любая игра имеет свои правила, которые надо соблюдать; поэтому игры
укрепляют дисциплину, приучают уважать друг друга, отвечать за свои
действия и помогать товарищу.
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Координация

способность целесообразно координировать движения
(согласовывать, соподчинять, организовывать их в
единое целое) при построении и воспроизведении
новых двигательных действий

преодоление
избыточных
степеней
свободы
движущегося органа за счет целесообразной
организации активных и реактивных сил)

способность к упорядочению сил, возникающих при
решении двигательной задачи, для достижения
требуемого эффекта при полном использовании
моторного потенциала
(Н.А. Берштейн)
способность к быстроте овладения новыми
движениями и быстрой перестройки двигательной
деятельности в соответствии с требованиями внезапно
изменившейся ситуации
Рис.1. Определение понятия координации

Подвижные игры не требуют специальной подготовки, они проводятся по
установленным правилам, определяющим и число участников, и необходимый
уровень специальной и общей подготовки. Спортивные игры благотворно
влияют на все возрастные группы при условии, что в каждом случае в правила
будут внесены поправки, связанные с уровнем подготовки игроков.
Рассмотрим применение коррекционной ритмики с учащимися с
задержкой развития. С одной стороны, развиваются не только
координационные способности обучающихся, но и осуществляется их
музыкальное образование [11].
Игра 1.Играющие стоят по кругу лицом к центру круга, на расстоянии
вытянутой руки друг от друга. Один ученик в роли «экзаменатора» находится
за кругом. Он медленно проходит позади играющих, и как только он
поравнялся с одним из игроков, тот должен принять одну из классических
позиций для ног; руки, соответственно, должны быть в одной из позиций.
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Рис. 2. Виды координации и их содержательное наполнение
«Экзаменатор» определяет точность положения. Если ошибок более трех,
игрок выбывает из игры. Принятое положение сохраняется до тех пор, пока
«экзаменующий» не отойдет к следующему игроку.
Игра 2. Играют две команды, построенные в шеренги одна против другой
на расстоянии двух метров. В каждой шеренге участники рассчитываются по
порядку номеров. Ведущий игры – «экзаменатор». Если экзаменатор называет
номер «два», то вторые номера в каждой шеренге принимают пятую (по
заданию) классическую позицию для ног и вторую для рук. Номера
называются в любой последовательности. Участник с числом ошибок более
трех выбывает из игры. Игрок, пропустивший свой номер или растерявшийся,
выбывает из игры.
Игра 3. Мяч в корзине. Одной из самых популярных среди игр на развитие
координации можно назвать игру под названием "Мяч в корзине". Надо сказать,
игры с мячом всегда имели распространение. Итак, для игры необходима
корзина небольших размеров или ведро, а также мячик. Детей нужно разбить
на две команды. Начинать необходимо с самых простых заданий – пусть
каждый ребёнок забросит мяч в корзину. В ходе игры, расстояние между
детьми и корзиной увеличивается, следовательно, задание усложняется. Кроме
того, для усложнения можно вводить в игру новые элементы упражнений.
Пусть дети попробуют попасть в корзину, например, снизу, одной рукой и так
далее. Различных вариаций в данном случае множество, все зависит от
фантазии самого ведущего.
Эстафета «Змейка». Команды бегут по кругу, сохраняя между собой
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одинаковую дистанцию. Замыкающий каждой команды по сигналу «Марш!»,
сделав ускорение, пробегает змейкой всю команду (между всеми участниками).
Обежав всех, он становится во главе колонны и, выставив правую (левую) руку
в сторону, подает сигнал новому замыкающему продолжить эстафету. Команда
продолжает бежать в медленном темпе, сохраняя дистанцию, а последний (в
начале эстафеты он был последним) выполняет то же самое, и т.д., пока
направляющий вновь не окажется во главе своей команды.
«Убегая, догони». Команды бегут в медленном темпе по кругу, сохраняя
между собой заданную учителем дистанцию. По сигналу «Марш!» команды
начинают ускорение по кругу, стараясь догнать впереди бегущую команду.
Эстафета завершается в момент, когда любой участник одной команды догонит
замыкающего другой команды.
Подвижные и спортивные игры помогают в формировании характера
подростка. Пробуждая в играх эмоциональную сферу и воздействуя на
развитие двигательных способностей, мы добиваемся положительной
динамики в его интеллектуальной деятельности, адаптируя к задачам
обучения, развития и воспитания. Благодаря положительным впечатлениям во
время занятий физической культурой, мы формируем у подростка устойчивый
интерес к занятиям и позитивно воздействуем на его поведенческую сферу.
Приведем пример релаксационных упражнений для снятия напряжения с
мышц лица, тела, рук. Упражнения повторяем 2 – 3 раза. Упражнение «Винт».
Инструкция. Вы – винтики, и вас вкручивают в пол. Исходное положение:
пятка и носки вместе, тело все напряжено, как будто железное. Корпус
поворачивается влево и вправо. Винтик устал «вкручиваться» - расслабьтесь,
отдохните.
Физические упражнения, направленные на расслабление мышечных
групп, способствую улучшению в них микроциркуляции, что способствует
профилактике прогрессирования дегенеративных процессов в мышцах и
тканях всего организма подростка.
Следствием негативного поведения подростка является вспыльчивость,
грубость по отношению к своим сверстникам и взрослым, необъяснимое
чувство тревоги, нежелание заниматься физическими упражнениями, что
объясняется перенапряжением психики. Поэтому важно своевременно
познакомить детей с приемами психорегуляции, позволяющими укреплять
нервную систему при помощи физических упражнений и системы дыхания.
Для удобства упражнения можно поделить на две группы: упражнения для
укрепления нервной системы; упражнения для использования при внезапно
возникших стрессовых ситуациях, с целью уменьшить негативные реакции.
Гонка с выбыванием. С помощью флажков размечается круг диаметром 12
м и на нем проводится линия старта-финиша.
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Таблица 2
Примерные упражнения для психорегуляции подростков с задержкой
психического развития

Группы
Содержательный аспект
упражнений
Группа I.
Исходное положение – основная стойка. Согнув правую ногу в колене,
«Стойка
на упереть стопу во внутреннюю часть левого бедра, ближе к паху, руки
одной ноге».
вверх, соединив ладони. Продолжительность позы до 1 мин., после чего,
вернувшись в исходное положение, повторить задание, сгибая в колене
левую ногу
«Сгибание и
Исходное положение – основная стойка. Сделать медленный и глубокий
разгибание рук» вдох через нос, руки вперед ладонями вверх. Задержав дыхание и сжав
пальцы в кулаки, быстро согнуть руки к плечам, а затем медленно с
силой выпрямит их вперед, повторяя движения 2 – 3 раза. С выдохом
опустить руки и расслабить все мышцы.
Группа II.
Упражнения выполняют на полу. «Удаление отрицательных эмоций».
Выполняют во время медленной ходьбы. Необходимо мысленно
представить себе, что в самом центре Земли находится мощный
пылесос, который, начав работать, вытягивает из человека все
отрицательные эмоции, страх, неуверенность или волнение.
Отрицательные эмоции удаляются из тела, отрываются и засасываются
пылесосом. Занимающимся необходимо поверить, что все происходит
на самом деле. Продолжительность занятия до 7 минут.

По сигналу все участники игры одновременно начинают бег по внешней
стороне круга против часовой стрелки. После каждого круга (или 2 кругов) из
игры выбывает участник, который последним пересек контрольную линию
старта.
Постепенно менее выносливые выбывают. Победителем объявляется тот,
кто остается лидером, т.е. самый выносливый и быстрый игрок.
По усмотрению руководителя, участники могут бежать с набивным мячом,
надевать пояса с отягощением, рюкзаки с грузом. Гонку можно проводить по
прямой линии - туда и обратно. Участник, прибежавший к линии старта
последним, выбывает из игры.
«Марафон». Дополнительно: теннисный шарик, спринцовки. При помощи
обыкновенной спринцовки необходимо провести теннисный шарик по всей
дистанции "марафона", стараясь быстрее добраться до финиша.
«Кто самый ловкий?». Расставьте фигурки на полу. Все ходят по кругу под
музыку за ведущим и, по свистку или когда прекратилась музыка, должны
схватить фигурку. Кому не досталось, тот выходит из игры.
Количество фигурок уменьшается каждый раз на одну.
Русская лапта. На Руси издавна играли в лапту. "Эта народная игра", как
отмечал большой любитель и знаток спорта писатель А.И. Куприн, и одна из
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самых интересных и полезных игр.
В лапте нужна находчивость глубокое дыхание, внимательность,
изворотливость, быстрый бег, меткий глаз твердость удара руки и вечная
уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет
места. Рекомендую эту родную русскую игру..."
Пионербол. В эту игру играют на волейбольной площадке, командами.
Каждая команда состоит из 7-9 человек, которые располагаются на своих
сторонах площадки в три ряда.
У тех игроков, которые стоят во втором ряду, - по мячу.
Правила игры. Игра начинается по свистку судьи, и играющие
перебрасывают мячи через сетку на площадку противника. Мячи, которые
перелетели через сетку, ловят или поднимают, и стараются быстрее
перебросить на противоположную сторону.
В тот момент, когда на одной стороне площадки одновременно окажутся
два мяча (в руках у игроков или на земле), судья останавливает игру и
противник получает 1 очко.
Команда получает 1 очко и в том случае, когда противник перебросит мяч
под сеткой или пошлет его за пределы площадки. Игра продолжается или до 15
очков, или на время – 5 минут каждый период. Третий период команды играют
в том случае, если в первых двух победили разные команды.
В случае, когда мяч заденет сетку или играющий при подаче попадает в
нее, подачу повторяют, но очков никто не получает. Когда команда
выигрывает очко, игроки меняются местами на своей половине площадки:
первый ряд становится третьим, второй – первым, третий - вторым.
Пушбол. Эта игра получила свое название от английских слов "пуш" и
"бол", что означает "толкать мяч". Популярны два вида пушбола: игра в
воздухе и на земле. В каждой команде – от трех до пяти человек.
Правила игры. Шарик подбрасывают вверх в середине площадки.
Играющие каждой команды, ударяя пальцами или ладонями по шару, не дают
ему опуститься вниз на землю и заставляют его перелететь за лицевую линию
на сторону противника.
Команда за это получает очко, игра продолжается до 5 очков. Играя в
пушбол, нельзя бегать с шаром в руках и упускать его за боковую линию. В
этом случае шар передается игроку другой команды, который ударом ладони
вводит его в игру.
До проведения игровых технологий на занятиях физкультурой нами были
определены показатели уровня развития координации учащихся в контрольной
и в экспериментальной группах.
На основании расчетов по критериям Стьюдента можно считать, что 2
группы одинаковы по данным показателям, кроме одного (челночный бег), так
как расчетный критерий меньше табличного при уровне значимости 0,05.
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Таблица 3
Показатели уровня развития координации до эксперимента

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

x
Σ
m±
tрасч
t табл

Челночный бег
3х10м (сек)
К
Э
11.6
11.4
12.6
11.8
12.3
10.9
13.5
14.8
11.9
11.9
12.5
11.8
11.7
11.9
12.3
12,3
10,7

Метание малого
мяча. (баллы)
К
Э
2
4
3
3
4
5
1
4
2
4
2
0
1
4
2
2,1
3,4

Стойка на одной
ноге (сек)
К
Э
8,5
12,3
10,4
10,4
11,9
12,6
9,1
10,1
7,7
5,3
9,4
9,2
8,6
9,1
10,9
9,5
9,8

-0,6
-0,2
3,2
2,16

1,05
0,4
1,6
2,16

1,4
0,5
0,25
2,16

-1,4
-0,5

1,8
0,75

2,7
1,1

Диагностика показала, что уровень развития координации и двигательных
навыков и в экспериментальной, и в контрольной группах примерно одинаков –
ниже среднего.
Проведенное первичное исследование уровня сформированности
координации подростков с ЗПР позволяет отметить следующие нарушения:
крайне низкую точность движений в пространстве, частую неточную
дифференциацию мышечных усилий, невысокую реагирующую способность,
значительное запаздывание зрительно-моторной реакции, низкий уровень
развития способности к сохранению равновесия, искажение форм и амплитуд
двигательного акта, низкую способность к анализу собственных действий.
Поэтому необходимо проведение коррекционной работы по развитию
координации у подростков с ЗПР. Но так как развитие координации у
подростков с задержкой психического развития - процесс сложный и
трудный, отмечено, что наиболее эффективны будут те занятия, которые
интересны подросткам, а сложность по своей сути не будет отвлекать их от
работы. К занятиям такого рода и относится разного вида подвижные игры,
ведь использование игр и игровых приемов различной направленности на
уроках значительно повысят уровень и темп развития координации у учащихся.
Подбирая игры и упражнения к ним, с целью использования их для
развития и коррекции координации у подростков с ЗПР, мы исходили из того,
что основной компонент действия рассматривался с позиции двигательной
установки, где качественные характеристики избираемых игр и упражнений
находятся в изолированном соответствии с характером двигательных качеств.
Поэтому нами была избрана специфика качественной направленности
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подвижных игр в виде некоторых правил, которые позволили более точно
определить соответствие игр, направленных на воспитание координации.
На основании педагогических наблюдений нами были отобраны и
сгруппированы подвижные игры по преимущественному воздействию на те или
иные двигательные качества.
Отбирая игры, мы стремились не использовать модели игр, описанные в
различной литературе, а творчески их переработать в соответствии с
поставленными задачами.
Многие подвижные игры изучались на уроках физической культуры не
изолированно, а последовательно, в определенном порядке, так как одни игры
создают двигательную основу для других (более сложных), подготавливают к
их быстрому освоению.
Следовательно, при подборе материала существовала своя логика, четкая
последовательность, соблюдался принцип постепенного усложнения. Был
разработан специальный комплекс подвижных игр-упражнений для развития
координации у подростков с ЗПР, предназначенный для подготовки к более
сложным играм, которые проводились на уроках физической культуры в
экспериментальной группе. Туда вошли следующие игры:
1) "По тропинке" – по доске шириной 20 см нужно пройти, перешагивая
через различные предметы (игрушки, палочки и т.д.).
2) "Мишка на бревне" – по доске 20 см необходимо пройти на
четвереньках туда и обратно.
3) "Акробат" – на полу шнур (2 скакалки) вытянутые по прямой линии.
Ребенок идет по шнуру (скакалке), приставляя пятку к носку. Руки - в стороны.
4) "Прыжки" – нужно взять ученика за руки, помочь ему подпрыгнуть,
мягко приземлиться. Затем несколько ослабить поддержку.
5) "Ручеек" – подросток должен перепрыгнуть на двух ногах через ленту
или шнур, лежащий на полу.
После проделывания данных игр-упражнений мы переходили к изучению
более сложных подвижных игр.
С нашей точки зрения к играм, развивающим координацию, можно
отнести следующие: «русская лапта», «рывок за мячом», «наступление», «гонка
с выбыванием», «догнать-обогнать», «пионербол», «пушбол».
Для определения эффективности использования подвижных игр, по
окончании обучающего эксперимента была проведена контрольная
диагностика. В контрольном эксперименте были использованы те же
упражнения, что и в констатирующем.
По окончанию коррекционной работы нам удалось выявить следующее:
1. показатель роста колеблется в пределах 141 до 159 см;
2. весовой параметр от 29 до 53 кг;
3. окружность грудной клетки от 62-77,3 сантиметров;
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4. нарушение осанки 18%;
5. Результаты челночного бега, метания малого мяча в цель и стойку на
одной ноге смотреть в таблице 4.
Таблица 4
Показатели уровня развития координации после эксперимента
Челночный бег
Метание малого Стойка на одной
3х10м (сек)
мяча. (баллы)
ноге (сек)
К
Э
К
Э
К
Э
1.
11.6
11.2
2
4
8,6
12,4
2.
12.6
11.5
3
4
10,4
11,7
3.
12.2
10.8
3
5
12,0
17,7
4.
13.6
14.5
1
5
9,0
11,6
5.
11.9
11.4
4
4
7,4
17,4
6.
12.3
11.7
2
3
9,4
8,9
7.
11.7
11.3
2
5
8,3
16,5
8.
12.7
2
10,2
x
12.3
11.7
2.3
4,0
9.4
13.7
Σ
-0.7
-1.3
1.05
0.7
1.6
2.3
m±
-0.2
-0.5
0.4
0.2
0.6
0.9
tрасч
-0,75
2.4
2.3
t табл
2,16
2.16
2.16
По формуле Стьюдента данные показатели являются достаточно
значимыми. Так как учащиеся экспериментальной группы показали более
высокие результаты челночного бега по сравнению с первоначальными
данными (скорость возросла), подростки стали лучше и дольше удерживать
равновесие, метание малого мяча в цель стало значительно лучше, чем было до
первоначальных показателей. Но, низкий уровень данных показателей является
причиной возрастных особенностей подростков с ЗПР, времени, затраченного
на реализацию комплекса упражнений и материального обеспечения.
Выводы.
Таким образом, зарегистрированные показатели свидетельствуют о
положительном результате занятий формирующего этапа. Предложенная нами
методика позволила учащимся улучшить показатели координации и в
качественном, так и количественном отношении.
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ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ВОЛЬТИЖИРОВКЕ

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОГРАМИ
В ВОЛЬТІЖІРОВКЕ
PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MANDATORY
PROGRAM IN VAULTING

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-028
Введение
В настоящее время в числе важнейших задач спортивной подготовки
является повышение результативности российских спортсменов на
международной арене. Вольтижировка – дисциплина конного спорта, в которой
спортсмен, пара или группа спортсменов выполняет гимнастические и
акробатические упражнения на лошади. И, несмотря на активное развитие
данной дисциплины в России, уровень выступлений российских спортсменов
на соревнованиях международного уровня всё ещё оставляет желать лучшего.
В программу соревнований по вольтижировке входит обязательная и
произвольная программы, а на международных соревнованиях добавляется еще
техническая программа[4, 7]. Обязательная программа – «лицо» спортсмена. По
словам членов Сборной команды страны по вольтижировке, ранее
выступавших на соревнованиях мирового масштаба: «Как себя проявишь в
обязательной программе – такое отношение к тебе будет и на
произвольной»[1].
Обязательная программа включает много разнообразных элементов и
подготовка к ним требует особенного внимания[2]. На сегодняшний день
существует классификация и техническое описание элементов обязательной
программы по вольтижировке, однако методика подготовки к выполнению этих
элементов всё ещё не достаточно изучена.
Остается не изученными вопросы совершенствования технических
элементов, и, прежде всего, влияния физической подготовки на
совершенствование технических действий в вольтижировке.
Таким образом, противоречие между требованием в повышении уровня
подготовленности в обязательной программе и не изученностью перспективных
возможностей применения технической и физической подготовки вольтижеров
определило направление нашего исследования.
5.1. Современное состояние подготовки к выполнению обязательной
программы в вольтижировке.
В обязательной программе вольтижеры должны показать перечень
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обязательных упражнений в определённой последовательности и под
определенный счет. Один счет приравнивается к одной секунде на
неподвижной лошади, к одной постановке передней ноги лошади на шагу, к
одному темпу галопа[5].
В зависимости от возраста обязательная программа подразделяется на
несколько тестов:
Таблица 1
Тесты обязательной программы по вольтижировке
ОП Тест 1
ОП Тест 2
Заскок
с Заскок
подсаживанием
Базовый сед
Базовый сед

ОП Тест 3
Заскок

ОП Тест 4 ОП Тест 5
Заскок
Заскок

ОП Тест 6
Заскок

Базовый сед

Ласточка

Ласточка

¼ Мельницы

Ласточка

Базовый
сед
Ласточка

Мельница

Мельница

Мельница Ножницы
вперёд
Мах из седа Ножницы Ножницы
лицом
вперед, вперёд
назад
ноги сомкнуты
Паучок
Мах из седа Пол-мельницы
Ножницы Стойка
¼ Мельницы
лицом
назад
вперед, ноги
сомкнуты
Сед
лицом ПолМах из седа Стойка
Первая
наружу круга
мельницы
лицом
назад,
часть
ноги
не
фланка
сомкнуты,
за
которым следует
соскок внутрь
¼ Мельницы
Мах из седа
Соскок
Вторая
лицом назад,
махом
часть
ноги
не
внутрь
фланка
сомкнуты

Ножницы
вперёд
Ножницы
назад

Скамейка

Сед лицом внутрь Ласточка
круга
¼ Мельницы
Стойка

Стойка

Стойка

Первая
часть
фланка
(возвраще
ние в сед)
Соскок
махом
наружу

Тренировка спортсмена – вольтижёра начинается с бега или прыжков на
скакалке, общеразвивающих упражнений. По мере разогрева организма
спортсмены переходят в зал для выполнения акробатической дорожки. Затем
следует часть тренировки, посвященная непосредственно элементам
обязательной программы. Вольтижеры выполняют обязательную программу
или ее элементы на полу, скамейке, деревянной и живой лошадях.
Обязательная программа для спортсменов 7-10 лет включает в себя
следующие упражнения: заскок с подсаживанием, базовый сед, ¼ мельницы,
сед лицом внутрь круга, ¼ мельницы, паучок, ¼ мельницы, сед лицом наружу
круга, ¼ мельницы, скамейка, ласточка, стойка, соскок внутрь.
Согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта
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конный спорт (приказ от 18 июня 2013 г. № 402) на этапе начальной
подготовки техническая подготовка должна занимать 27-33% от всего
тренировочного процесса, что составляет примерно 40 минут от тренировки,
длительностью 2, 5 часа, 2 раза в неделю, а, значит, разработанный нами
комплекс должен быть рассчитан на 18 минут, т.к. включает половину
упражнений из обязательной программы спортсменов [6].
Заскок состоит из 4 фаз, является одним из наиболее сложных упражнений
в обязательной программе, поэтому подготовка к нему требует особого
внимания.
Дети 7-10 лет в силу роста и недостаточной силы рук, маха не могут
выполнять данное упражнение самостоятельно, поэтому в регламенте
соревнований по вольтижировке прописано, что заскок в данной возрастной
категории выполняется с подсаживанием [3].
Заскок на лошадь – маховое упражнение, поэтому большая часть внимания
должна уделяться непосредственно маху и отталкиванию от земли.
Толчок вольтижёр должен выполнять у передних ног лошади, чтобы
максимально эффективней использовать толкающую силу лошади.
Обучение толчку происходит на макете деревянной лошади, но чтобы
научиться попадать в темп с движениями лошади нужно тренироваться на
живой лошади.
Обучение приземлению происходит на скамейке, деревянной и живой
лошадях. Спортсмен должен мягко сесть на лошадь, не доставляя дискомфорта
своему партнеру.
Базовый сед является пассивным седом, который позволяет наилучшим
образом следовать за движением лошади.
Подготавливая спортсмена к данному упражнению необходимо помнить,
что оценивается, прежде всего, гармония с лошадью, умение на ней сидеть.
Обучение базового седа начинается с развода рук у зеркала на полу. По
мере освоения упражнения, вольтижер выполняет развод рук на неподвижной
опоре: скамейке, гимнастических матах, деревянной лошади. После освоения
развода рук начинается на деревянной лошади обучение правильному
положению ног. Колени, голени и носки должны быть направлены вперёд,
образуя линию, близкую к прямой.
Специальных упражнений для обучения гармонии с лошадью на макете
лошади нет, т.к. вольтижер должен расслабить поясницу и следовать
движениям лошади, а это можно сделать только на живой лошади. Так что
основная часть работы с данным упражнением возможна только на живой
лошади. Для достижения равновесия, вольтижёр должен сидеть правильно, без
чрезмерного напряжения мышц ног. Спина должна оставаться эластичной и
расслабленной, чтобы поглощать толчки, возникающие при движении лошади.
Следующее упражнение под названием ласточка. На наш взгляд,
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достаточно непростое упражнение, поскольку в отличие от многих
упражнений, за последнее время претерпело изменения, пусть и
несущественные, но к которым нужно привыкнуть.
Обучение ласточки начинается с выполнения части упражнения на полу.
Спортсмены данной возрастной категории поднимают только одну ногу:
правую. Самым главным при подъеме ноги является то, что вольтижёр должен
опираться на голень опорной левой ноги, а правую ногу поднимать без
разворота бедер. Плечи и бедра вольтижера параллельны полу Плечи
вольтижёра должны быть расположены над ручками гурты.
Затем, спортсмен должен выполнить ласточку на полу, макете деревянной
лошади, и, впоследствии, на живой.
По мере освоения и устранения ошибок на начальном этапе спортсмены
приступают к освоению целого упражнения ласточка, т.е. поднятие и правой, и
левой ноги, что постепенно будет подготавливать юных спортсменов к
выполнению целого упражнения.
Очень эффективным упражнением для тренировки данного упражнения
является тренировка на подвижной опоре: фитбол, или выполнение упражнения
с помощью тренера, когда тренер «дергает» руку спортсмена, а тот должен
сохранить равновесие.
Стойка на ногах. Данное упражнение является, с одной стороны, самым
страшным для спортсменов, потому что требуется сохранять равновесие на
ногах, но, с другой стороны, как показывает Российский и мировой опыт
выступлений, данное упражнение спортсмены выполняют лучше всего.
Сущность данного упражнения заключается в умении удерживать баланс в
движении на лошади. Потеря баланса должна быть отражена в судействе
вычетом.
Обучение стойки на ногах производится на полу, скамейке, деревянной и
живой лошадях, фитболе.
Если на полу и деревянной лошади можно отработать постановку ног,
положение взгляда, прямую линию, проходящую через плечи, бёдра и пятки,
линию рук, проходящую через уровень глаз, то непосредственно баланс может
быть отработан на живой лошади и на фитболе.
Одним из самых сложных упражнений является мельница. Сложность
этого упражнения заключается в том, что, во-первых, спортсмен никогда не
должен терять положение седа во всех фазах, во-вторых, требуется очень
хорошая растяжка и силы мышц: в частности, длинная приводящая мышца,
портняжная мышца, четырехглавая мышца бедра, прямая мышца живота,
ромбовидная мышца, малая и большая круглые мышцы.
На полу, деревянной и живой лошадях выполняется целиком упражнение
«мельница». Особое внимание уделяется выполнению с утяжелителями, т.к.
эффект после их применения значительный. Также следует помнить, что при
МОНОГРАФИЯ

53

ISBN 978-617-7414-80-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 3

переносе ноги верхняя часть тела должна поворачиваться одновременно с
ногой и нижняя нога должны быть постоянно в контакте с лошадью, иначе
вольтижер рискует потерять в своей оценке до 2 баллов за каждый недочет.
5.2. Реализация подготовки вольтижеров на основе
экспериментальных комплексов упражнений.
Для оценки возможности применения экспериментальных комплексов
подготовки к выполнению обязательной программы был проведен
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 21 юных спортсменов
– вольтижёров в возрасте 8-9 лет, которые были разделены на две
экспериментальные и 1 контрольную группы. 7 спортсменов составили
контрольную группу и другие 14 соответственно – две экспериментальные.
Спортсмены всех групп в начале эксперимента прошли тестирование, к
каждому тесту разработаны критерии оценки и экспертное оценивание.
Отличием экспериментальной группы было то, что в программе
технической подготовки спортсменов первая экспериментальная группа
выполняла комплекс упражнений на фитболе и балансировочной платформе, а
вторая экспериментальная как на фитболе, балансировочной платформе, так и
на макете деревянной лошади. В контрольной группе тренировки проводились
только на макете деревянной лошади. Результаты предварительного
тестирования показали примерно одинаковый уровень развития равновесия у
трёх групп.
Экспериментальные комплексы целесообразно выполнять в середине
тренировки во избежание травм, когда организм занимающихся полностью
готов к предстоящей нагрузке. Упражнения на балансировочной платформе
выполняются на обеих ее сторонах. Высота платформы – 30 см.
Комплекс упражнений с балансировочной платформой
на стороне
полусферы для экспериментальной группы 1. Время выполнения: 9 мин.
Круговая тренировка: выполнение четырех упражнений одним человеком с
интервалом отдыха между упражнениями в 10 секунд. В это время другие
участники каждой пары оказывают страховку своему партнеру, выполняющему
упражнение. Тренер смотрит за выполнением упражнения, наименее
подготовленным занимающимся оказывает страховку самостоятельно. С
четырех сторон уложены гимнастические маты. Количество кругов – четыре.
Первый круг:
1)Стойка на коленях, руки в стороны – 20 сек.
2) Отдых - 10 сек.
3) Стойка на коленях, руки вверх – 20 сек.
4)Отдых – 10 сек.
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5)Стойка на коленях с закрытыми глазами, руки в стороны – 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Стойка на ногах, руки в стороны – 20 сек.
Второй круг:
1)Стойка на одном колене, руки в стороны– 20 сек.
2) Отдых - 10 сек.
3) Стойка на одном колене боком, руки в стороны– 20 сек.
4)Отдых – 10 сек.
5)Стойка назад, руки вверх– 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Стойка на ногах, руки вверх – 20 сек.
Третий круг:
1)Стойка на ногах с закрытыми глазами, руки в стороны – 20 сек.
2) Отдых - 10 сек.
3) Стойка на ногах боком, руки в стороны – 20 сек.
4)Отдых – 10 сек.
5)Стойка на ногах задом, руки в стороны – 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Стойка на ногах другим боком, руки в стороны – 20 сек.
Четвёртый круг:
1)Приседания – 35 сек.
2) Отдых - 20 сек.
3) Приседания – 35 сек.
4)Отдых – 20 сек.
В случае потери равновесия на упражнениях стойка на коленях и стойка на
ногах, можно спрыгнуть на мат. Если упражнение выполняется в паре, то
партнер оказывает страховку со стороны спины. Если занимающийся потерял
равновесие на поворотах, он должен спрыгнуть на мат, при этом партнер,
оказывающий страховку должны находиться на небольшом расстоянии от
платформы, чтобы для спортсмена, выполняющего упражнение, оставалось
место для приземления.
Комплекс упражнений для экспериментальной группы1 на фитболе. Время
выполнения: 9 мин.
Круговая тренировка: выполнение четырех упражнений одним человеком с
интервалом отдыха между упражнениями в 10 секунд. В это время другие
участники каждой пары оказывают страховку своему партнеру, выполняющему
упражнение. Если упражнение выполняется в паре, то партнер оказывает
страховку со стороны спины. Тренер смотрит за выполнением упражнения,
наименее
подготовленным
занимающимся
оказывает
страховку
самостоятельно. С четырех сторон уложены гимнастические маты. Количество
кругов – четыре. Диаметр фитбола – 45 см. Количество кругов – четыре.
МОНОГРАФИЯ

55

ISBN 978-617-7414-80-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 3

Первый круг:
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Стойка на коленях- 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок – 20 сек.
Второй круг:
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Стойка на ногах, руки вниз – 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок – 20 сек.
Третий круг:
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Стойка на ногах, руки в стороны – 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок – 20 сек.
Четвёртый круг:
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Стойка на ногах, руки в стороны – 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок – 20 сек.
Комплекс упражнений для экспериментальной группы2 на фитболе,
балансировочной
платформе
идентичен
комплексу
для
первой
экспериментальной группы, но количество кругов – три, также добавляется еще
комплекс на макете деревянной лошади. Комплекс упражнений на макете
деревянной лошади. Количество кругов – 3. Время выполнения: 6 мин.
Первый круг:
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
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4) Отдых – 10 сек.
5) Скамейка с закрытыми глазами - 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок – 20 сек.
Второй круг:
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Скамейка с закрытыми глазами – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Тачка - 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок – 20 сек.
Третий круг:
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Стойка на ногах - 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок– 20 сек.
Контрольная группа выполняет комплекс упражнений только на
деревянной лошади. Количество кругов – 6. Время выполнения: 18 мин.
Первый круг:
Второй круг:
Третий круг:
1) Скамейка – 30 сек.
1) Скамейка – 20 сек.
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
2) Отдых – 10 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
3) Скамейка с закрытыми 3) Ласточка – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
глазами – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Скамейка с закрытыми 4) Отдых – 10 сек.
5) Стойка на ногах - 30
глазами - 20 сек.
5) Тачка - 30 сек.
сек.
6) Отдых – 10 сек.
6) Отдых – 10 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Ласточка – 30 сек.
7) Паучок – 20 сек.
7) Паучок– 30 сек.
Четвертый круг:
Пятый круг:
Шестой круг:
1) Скамейка – 30 сек.
1) Скамейка – 20 сек.
1) Скамейка – 20 сек.
2) Отдых – 10 сек.
2) Отдых – 10 сек.
2) Отдых – 10 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
3) Ласточка – 20 сек.
4) Отдых – 10 сек.
4) Отдых – 10 сек.
4) Отдых – 10 сек.
5) Скамейка – 20 сек.
5) Приседания - 20 сек.
5) Ласточка с закрытыми
6) Отдых – 10 сек.
6) Отдых – 10 сек.
глазами – 20 сек.
7) Паучок– 20 сек.
7) Приседания – 20 сек.
6) Отдых – 10 сек.
7) Паучок– 20 сек.
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Для оценки эффективности разработанных комплексов упражнений нами
были выбраны тесты:
Тест 1. Балансирование на гимнастической скамье.
Тест 2. Повороты на гимнастической скамейке.
Тест 3. Стойка на одной ноге.
Тест 4. Метание теннисного мяча на точность (из положения сед ноги
врозь).
Таблица 2
Результаты итогового тестирования участников контрольной и
экспериментальных групп

№
1
2
3
4
5
6
7

Кон.
8, 0
8, 6
9, 5
9, 7
10, 6
10, 8
11, 6

Тест 1
Эк.1
8, 1
8, 4
9, 1
9, 9
10, 0
10, 4
11, 9

Эк.2
7, 8
8, 1
8, 2
9, 4
9, 9
10, 1
11, 0

Кон.
9, 49
11, 61
12, 58
12, 87
13, 72
15, 17
15, 48

Тест 2
Эк.1
9, 84
10, 53
12, 49
13, 15
13, 64
15, 06
15, 53

Эк.2
9, 36
10, 95
11, 06
12, 73
12, 95
13, 88
14, 19

Кон.
22, 0
23, 1
24, 3
24, 7
29, 5
30, 4
40, 1

Тест 3
Эк.1
21, 9
22, 7
25, 1
25, 9
26, 7
34, 2
41, 3

Эк.2
22, 9
23, 7
25, 1
26, 3
30, 2
33, 4
42, 0

Тест 4
Кон. Эк.1 Эк.2
17
20
18
28
23
21
29
30
24
31
35
29
38
36
35
43
44
39
46
49
45

Выводы
По результатам исследования разработанный нами комплекс улучшил
показатели технической подготовки у юных спортсменов - вольтижеров. По
всем тестам у экспериментальной группы - 2 заметно улучшились показатели
по сравнению с исходными результата своей группы и итоговыми результатами
контрольной группы и экспериментальной группы – 1. Полученные нами
результаты создают предпосылки для дальнейшего исследования проблем
технической подготовки как у юных спортсменов, так и для других возрастных
групп.
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ГЛАВА 6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА В СПОРТИВНІЙ БОРОТЬБІ З
ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
TACTICAL AND TECHNICAL PREPARATION IN SPORTS FIGHT
USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-014
Спортивная борьба - один из массовых и популярных видов спорта. Это
сложно координационный вид спорта, отличающийся, прежде всего,
быстротой простых и сложных реакций, высокой скоростью переработки
информации, принятия решений, а также другими важными характеристиками.
Как одно из наиболее важных направлений в развитии этого вида спорта
следует отметить подготовку юных спортсменов. В настоящее время акценты в
развитии спортивной тренировки имеют тенденцию методологических
аспектов [8, 6 и др.]. Одно из направлений в инновационных подходах занимает
построение и реализация динамических ситуаций соревновательной
деятельности (СД) в спортивной борьбе. Вместе с тем, проблема внедрения
современных технологий в теорию и практику детско-юношеского спорта
единоборцев не получили достаточного теоретического и практического
обоснования. Научное обоснование инновационных методологических
подходов в совершенствовании спортивного мастерства в спортивной борьбе
является неотвратимым явлением сегодняшнего дня.
Традиционные методы с использованием бумажных носителей в виде
рисунка или схем все чаще стали сменяться мультимедийными технологиями
обучения. Мультимедийная технология – это взаимодействие зрительных и
аудио восприятий под управлением современных технических и программных
средств, которые объединяют текст, звук, графику, видео в одном новом
формате представлений [1,3]. По мнению ряда ученых, мультимедийные
средства обучения позволяют эффективно воздействовать на спортсмена,
направлять его двигательную деятельность по планируемой программе [2, 5].
Цель исследования. Повышение эффективности тактико-технического
мастерства юных борцов
на основе мультимедийных средств обучения.
Рабочая гипотеза. Моделирование динамических ситуаций в единоборствах
на основе
мультимедийных средств обучения и реализация их в
тренировочном
процессе
значительно
повысит
соревновательную
результативность юных борцов.
Достижение цели исследования предусматривало: 1.Разработку и научное
обоснование технологии мультимедийного процесса подготовки юных борцов
с учётом
конкретных соревновательных ситуаций; 2. Определение
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эффективности выполнения тактико-технических действий в процессе
соревновательного поединка при использовании мультимедийных средств
обучения юных борцов; 3.Экспериментально обосновать методику подготовки
юных борцов на основе реализации их динамических ситуаций.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы:
- анализ научно-методической литературы;
- анализ и обобщение планово-отчетной документации и дневников
спортсменов;
- педагогический эксперимент, педагогические наблюдения, опрос
тренеров и изучение опыта ведущих специалистов по организации и
построению динамических ситуаций борцов в поединке;
- биомеханический анализ атакующих действий юных борцов
в
конкретных динамических ситуациях (КДС);
- моделирование и математическая обработка результатов исследования.
Организация исследования. В эксперименте приняли участие юные
борцы «ДЮСШОР» «Спарта» г. Москвы. Исследования проводились на
протяжении годичного цикла подготовки. Были организованы 2 группы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) по 15 человек идентичными по
уровню физической и технической подготовленности (P>0,05).
С цель обоснования эффективности
разработанных методических
подходов были проведены педагогические эксперименты. На первом этапе
были выявлены оптимальные условия для реализации мультимедийных
технологий как средства объединения различных источников информации
(текст, аудио, фото, видео). Известно, что информация воспринимается
человеком через все органы чувств. При этом действует простое правило: чем
больше органов чувств мы задействуем, получая информацию, тем большее ее
количество запомним [4, 7]. Поскольку мультимедиа задействует многие
каналы для получения информации (зрительный, слуховой, кинестетический и
др.), а также предоставляет возможность повторить увиденные техникотактические действия, поскольку экран с проектором размещены в поле
видимости, следовательно использование мультимедиа способствует более
действенному восприятию информации, дает возможность увидеть себя со
стороны, за счет чего оперативно исправлять ошибки в технике исполнения
двигательных действий. Мультимедиа делает тренировочный процесс более
эффективным еще и потому, что активизирует интерес у обучаемых, в том
числе и за счет новизны.
При проведении педагогического эксперимента контрольная группа
занималась по традиционной программе (госстандарт образования по виду
спорта – греко-римская борьба). Экспериментальная группа занималась по этой
же программе, но с применением метода визуализации с использованием
мультимедийных средств при обучении и в процессе тренировок.
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Результаты и их обсуждение. При совершенствовании техникотактического мастерства юных борцов мы руководствовались результатами
исследований, обосновывающих концепции взаимосвязи технико-тактического
мастерства с индивидуальными особенностями спортсмена с учетом
использования доминирующих и компенсаторных факторов, являющихся
одними из важнейших в подготовке высококвалифицированных спортсменов [6
и
др.],
поэтому
внедрение
модульно–ситуационной
технологии
мультимедийного характера в реализации деятельности юного борца особенно
важно.
Содержание мультимедийной программы предусматривало разнообразие
стилей ведения борьбы, а также различные уровни захватов. Использование
этой программы как инструмента познания позволили анализировать КДС до
соревнований и планировать оптимальный вариант манеры ведения борьбы.
Построение индивидуальной технологии совершенствования техникотактической подготовленности предусматривало повышение технического
мастерства спортсменов-борцов при реализации ситуационного моделирования
динамических ситуаций, встречающихся в соревновательной деятельности.
КДС отбирались
по критерию значимости, определяющему
результативность в единоборствах юных борцов. Мультимедийная программа
представляла собой цепочку взаимосвязанных заданий и варианты принятия
решений. Охватывала основные темы технико-тактической подготовки не
только практического характера в борцовском зале, но и теоретических
заданий. Юным борцам предлагалась конкретная динамическая ситуация
борцовских действий и несколько вариантов ответов. За каждый правильный
ответ занимающийся получал определенное количество баллов и чем точнее
был ответ, тем больше победных очков получал спортсмен. Внимание
испытуемых акцентировалось на
результативных решениях конкретных
двигательных ситуаций, при правильном исполнении технических действий.
После теоретической подготовки фиксировали предпочтительные действия
борцов в конкретных двигательных ситуациях. Затем спортсмены переходили
в борцовский зал, где практически отрабатывали конкретные двигательные
ситуации и совершенствовали правильные двигательные действия и связанные
с ними двигательные навыки. После многократного опробования у спортсмена
формировался лучший ответ на действия соперника.
Теоретические и практические занятия дополнялись общетеоретическими
подходами по составлению тестовых контролирующих программ. Всего было
выделено 16 вариантов
КДС, которые реализовывались техническими
действиями в виде "переводов", "бросков" из различных исходных положений
(в стойке, партере и др.), а также двигательными действиями, такими как
"сваливания, сбивания и скручивания". В таблице 1 в качестве примера
представлены коэффициенты реализации конкретных динамических ситуаций,
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служащие для мотивации на повышение мастерства спортсменов-борцов.
Таблица 1.
Коэффициенты реализации конкретных динамических ситуаций
Значения
КА
КЗ
КТД
ДА
ОсрБ
Оптимальные
0.63
0.39
37%
48 с.
3,60
Экстремальные
0,76
0,68
48%
74 с.
4.4
Примечание: КА – коэффициент активности (усл.ед,), К3 – коэффициент
защиты (усл.ед.), КТД – коэффициент применяемых ТД в поединке (%), ДА –
диапазон атаки, ОсрБ – оценка технических действий судьями в баллах ( 1- 5)
В таблице 2 представлено временные значения реализации конкретных
двигательных ситуаций во взаимосвязи с временем завершающего
технического действия испытуемых экспериментальной группы по завершении
педагогического эксперимента.
Таблица 2
Время реализации конкретных динамических ситуаций в зависимости от
времени завершающего технического действия испытуемых ЭГ по
завершении педагогического эксперимента, с (М+Ϭ)
Бросок
Бросок
Бросок c
Уровень
подворотом затягиванием
сочетанием
значимости по
подворота и
отношению к
затягивания
исходным данным
0,185±0,03
0,143±0,04
0,146±0.03
Р < 0,01
При проведении эксперимента внимание уделялось на продолжительность
времени организации КДС и на качество реализации технического действия.
Броски, указанные в таблице 2 часто используются борцами в спортивной
борьбе,
в том числе и в греко-римской.
Поэтому сравнение
продолжительности (времени) организации КДС и ее реализации через
техническое действие, например, бросок прогибом или бросок через спину
представляло значимый интерес. В полученных результатах установлено, что
время создания КДС превышает время ее реализации от 11,9 до 38,4% при Р <
0,05. Величину этого временного различия, по нашему мнению, следует
рассматривать как резерв дальнейшего совершенствования тактикотехнических действий. Отметим, что время реализации КДС, как видно из
таблицы 2, может меняться в зависимости от завершающего двигательного
действия. При этом следует учесть, что успешное создание конкретной
динамической ситуации
позволяет борцу надежно выполнить технический
борцовский прием, т.е. реализацию КДС коронным приемом.
В таблице 3 представлены разработанные нами оценки тактикоМОНОГРАФИЯ
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технической подготовленности юных борцов по степени организации и
исполнения конкретных динамических ситуаций.
Анализ соревновательной деятельности борцов, в том числе конкретных
динамических ситуаций, возникающих в ходе единоборства, а так же исходя из
биомеханических и структурных признаков, смыслового содержания
двигательных задач,
позволили конкретизировать последовательность
обучения и совершенствование
тактико-технических действий с учетом
индивидуального характера ведения борьбы.
Таблица 3
Критерии оценки тактико-технической подготовленности по уровню
организации и реализации конкретных динамических ситуаций
Оценка в
Критерии техники
баллах
1.
Неспособность реализовать КДС в
1
определённое время
2. Неуверенные движения при реализации КДС,
2
ошибки в технических действиях
3.
Недостаточный объём использованных
3
технических действий
4. Низкая вариативность реализации КДС
4
5.Реализация КДС без существенных ошибок в
исходном положении, хорошая согласованность
5
движений рук, ног, туловища
6. Точность и сила выполнения технических
6
действий в реализации КДС
7. Правильная оценка КДС, целесообразный
7
выбор технических действий
8. Стабильность выполнения технических
8
действий в КДС
9. Надежность выполнения
технических
9
действий
10. Точная реализация КДС в кратчайшее время
10
Использование мультимедийных технологий при обучении и проведении
тренировочного процесса с юными борцами на основе ситуационного подхода,
как показали полученные в эксперименте результаты,
позволяет
констатировать
о
целесообразности
прогнозировать,
моделировать,
программировать соревновательную деятельность юных борцов, осуществлять
комплексный контроль и отбор талантливых спортсменов, формировать
индивидуальный стиль ведения борьбы.
Экспертная оценка качества выполнения тактико-технических действий по
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завершении педагогического эксперимента оказалась выше у борцов
экспериментальной группы. Так, у испытуемых контрольной группы эксперты
оценили качество тактико-технических приемов от 2 до 3-х баллов, а у борцов
экспериментальной группы – от 3 до 5 баллов. К тому же отдельные юные
спортсмены ЭГ поединки заканчивали приемом на «туше» (чистая победа).
Экспертная оценка по количеству усвоенных технических действий у
спортсменов контрольной группы оказалась в среднем 3 приема. За это же
время юными борцами экспериментальной группы были
освоены в среднем
7 приемов, причем освоенные технические приемы были реализованы в
соревновательной деятельности. Следствием различия в тактико-технической
подготовленности борцов ЭГ и КГ явилась их отличительная результативность
на соревнованиях различного уровня. Так, например, юные борцы ЭГ завоевали
в 3,4 раза больше призовых мест на первенстве г. Москвы относительно
спортсменов КГ.
В отечественных и зарубежных школах по обучению и тренировкам
спортсменов в единоборствах существует многообразие подходов к
совершенствованию спортивного мастерства юных борцов. Вместе с тем,
мультимедийный метод не находит достаточного отражения в научнометодической литературе и в практике подготовки юных борцов. Тогда как,
использование мультимедийного метода при обучении и проведении
тренировочного процесса, как свидетельствуют полученные в исследовании
результаты,
значительно
повышает
результативность
обучения
и
плодотворность проведения тренировок спортсменов.
Разработанный инновационный подход использования мультимедийной
технологии обучения повысил эффективность тактико-технических действий у
юных борцов. Освоение теоретических и практических знаний и навыков по
тактико-техническому совершенствованию у борцов экспериментальной
группы при освоении и совершенствовании приемов борьбы привело к
существенному уменьшению затраты времени овладения рациональными
действиями: в части технического совершенствования улучшение по
сравнению с КГ составило 17,6 %; тактического совершенствования – 13,5%.
Анализ
соревновательной
деятельности
показал
эффективность
использования разработанной мультимедийной программы не только на
тактико-техническое,
но
и
психофизическое
совершенствование.
Эффективность атакующих действий повысилась на 23% (р≤0,05) при
сокращении времени на создание выгодных динамических ситуаций на -0,9 с
(р≤0,05). Реализациия динамических ситуаций на повысилась 31%. (р≤0,05);
С развитием теории и методики спортивной борьбы, связанных с
технологиями подготовки, постоянно вносятся коррективы. Это обуславливает
появление новых методик обучения
и совершенствования спортивного
мастерства юных спортсменов, что способствует повышению технической,
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тактической и других сторон подготовленности юных борцов.
Заключение.
Полученные результаты педагогического эксперимента позволяют сделать
следующие выводы:
1. Анализ полученных экспериментальных данных педагогического
эксперимента выявил целесообразность использования мультимедийной
технологии в обучении и проведении тренировочного процесса с юными
спортсменами, специализирующихся в спортивной борьбе. Результаты
исследования дают основания характеризовать мультимедийную технологию
как одним из основных базовых средств для разработки программ подготовки
юных единоборцев с учетом возникающих динамических ситуаций
соревновательной деятельности.
2. Реализация конкретных динамических ситуаций соревновательной
деятельности юных борцов ЭГ, использовавших мультимедийную технологию
обучения, как свидетельствуют полученные данные, значительно превосходит
по всем показателям физической, технической и другим сторонам подготовленности спортсменов КГ, тренировки которых проводились по
стандартным методам.
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ГЛАВА 7. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ

ФАКТОРНА СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
FACTOR STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PERSONALITY

DOI: 10.30888/0000-0000.2019-01-03-015
Вступ
Соціально-економічні та геополітичні процеси, що розгортаються в
сучасному світі, продукують умови для постійних змін системи цінностей,
норм та відносин. Важливість цієї проблеми для сучасної української
психології значною мірою обумовлена тими змінами, які відбуваються сьогодні
у житті суспільства. Баланс емоцій, психологічне благополуччя особистості,
переживання задоволеності різними відносинами стають найважливішими
психологічними явищами, вивчення яких виступає на передній план. Проблема
психологічного благополуччя особистості починає займати центральне місце не
тільки в соціальній психології, але і в інших галузях науки. До психологічного
благополуччя звертаються при вивченні різних проблемних областей: процесів
адаптації, соціалізації, самоактуалізації, питань економічної ефективності,
соціально-економічного розвитку суспільства, охорони здоров’я та багатьох
інших.
Вивчаючи щільні взаємозв’язки між показниками психологічного
благополуччя та інших параметрів, у пошуках ресурсів благополуччя, не можна
обійти увагою й дані, отримані в ході здійсненого факторного аналізу, який
виявив, відповідно, цікаві особливості в розташуванні тих чи інших індикаторів
психологічного благополуччя особистості та дав змогу побачити можливість
проявів психологічного благополуччя та передбачити розвиток його
конкретних параметрів.
Відомо, що факторний аналіз, котрий ґрунтується на кореляційному
аналізі, певною мірою долає його недоліки (спрямованість на фіксацію,
констатацію зв’язків між показниками, що вивчаються) у вигляді сукупності
кореляцій. Факторний аналіз являє собою систему моделей для перетворення
вихідного набору ознак до більш простої та змістовної форми [5, с. 19].
Обов’язковими вимогами й перевагами цього виду аналізу є розгляд
результатів факторного аналізу в контексті єдності, субординації,
взаємозалежності та взаємодоповнюваності.
Вихідною основою для факторного аналізу стала матриця інтеркореляцій
між різнорівневими показниками психологічного благополуччя (за
оригінальною
авторською
методикою
«Діагностика
психологічного
благополуччя особистості»), та показниками самодостатності, життєстійкості,
часової перспективи, щастя, самоефективності, суб’єктивної вітальності,
задоволеності життям, смисложиттєвими орієнтаціями, віри, оптимізму,
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почуттям зв’язності, стилями ідентичності і характерологічних властивостей
особистості.
Вибірку досліджуваних становлять студенти віком від 16 до 24 років, 408
осіб.
7.1. Чотирьохфакторна модель
В даній роботі використовувався факторний аналіз з подальшою ротацією
(Extraction Method: Unweiqhted Least Squares, Principal Component Analysis and
Rotation: Varimax with Kaiser Normalization), що здійснювався за допомогою
комп’ютерної програми SPSS 21.0 for Windows. Серед ряду факторних моделей,
що отримані нами, була обрана чотирьохфакторна модель, як така, що
відповідає вимогам, котрі пред’являються до відбору факторних моделей. В
табл.1 наведено цей остаточний варіант – чотирьохфакторну модель, котра
певним чином структурує ресурси психологічного благополуччя, що нами
вивчаються.

Рис. 1. Графік власних значень для восьмидесяти перемінних
психологічного благополуччя особистості
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Результати факторизації масиву вихідних даних

Таблиця 1

Групування індикаторів психологічного благополуччя
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Показ- Факт. ПоказФакт. ПоказФакт.
ПоказФакт.
ник
Вага
ник
Вага
ник
Вага
ник
Вага
ПБ заг
ЗагПок
Pp
ЗПОЖ
853
923
704
831
ЗПЗ
Екз
Se
ЛКЖ
852
880
697
826
Зр
Відп
Su
ЛКЯ
803
807
696
748
Щ
Своб.
Al
РЖ
780
796
693
745
СЕ
СТ
Ds
ЦЖ
771
794
692
724
ЗЖ
СД
In
ПЖ
770
768
669
720
ІХ
ДС
Au
ЗП
766
-509
659
550
Св
ZNP
Sd
ПР
751
-288
653
487
ІV
ШП
ВСМ
З
745
287
441
487
особ
Кер

715

ZPP

-260

ZFN

418

К

458

Опт

712

G

256

ВСМ
заг

413

QI

263

ІІІ

692

A

193

Q4

227

M

258

V

679

MD

168

O

173

QIV

205

VIII

675

QIII

-165

Q2

104

E

184

VI

673

Q1

147

F

170

II

669

I

110

X

661

I

657

P

632

VII

606

ШД

586

П

-523

OII

-448

ІнСт

444

С

438

ZB

408

НС

405

ZGN

399

H
Q3

262
225

L
B

-186
167
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Примітка: 1) в таблиці наведено тільки значущі рівні факторної ваги; 2)
показники надано в порядку зменшення факторної ваги; 3) нулі і кому опущені;
4) структурні показники психологічного благополуччя: І – психофізична, ІІ –
соціально-економічна; ІІІ – етнокультурологічна, IV – екзистенційна, V –
світоглядна, VI – ціннісна, VII – емоційна, VIII – поведінкова, IX – когнітивна,
Х – вольова, ПБ заг – психологічне благополуччя загальне.
Для уточнення змісту та інтерпретації кожного фактора на основі табл. 1
складені їх психологічні характеристики з урахуванням переважно високих
значень коефіцієнтів (факторної ваги) у кожному блоці показників, що
вивчаються.
7.2. Детальний аналіз факторів
Розглянемо та проаналізуємо зміст кожного фактора окремо.
Насамперед слід відмітити, що в цій таблиці надані ті показники, що
мають найбільшу факторну вагу. Всі фактори даної моделі є біполярними,
тобто складаються з двох протилежних полюсів. Тобто ці полюси
характеризуються протилежним змістовим наповненням, що представлене
відповідними показниками (якостями, рисами).
Фактор І – умовно можна назвати «психологічне благополуччя – сила
«Я». До цього фактора увійшли всі показники психологічного благополуччя,
задоволеності життям, щастя, самоефективності, суб’єктивної вітальності,
почуття зв’язності, оптимізму, часової перспективи, рефлексивності, довіри, що
мають високу факторну вагу, – з одного полюсу і показники песимізму,
тривожності, довірливості – з другого. Важливо відмітити, що саме в додатний
полюс увійшли десять показників психологічного благополуччя: загальний
показник
психологічного
благополуччя,
психофізичний,
соціальноекономічний, етнокультурологічний, екзистенційний, світоглядний, ціннісний,
емоційний, поведінковий, когнітивний та вольовий. Окрім показників
психологічного благополуччя, до зазначеного полюса увійшли три показники
почуття зв’язності (Зр) – зрозумілість, (Св) – свідомість, (Кер) – керованість,
показник (Р) – рефлексивності, показник (Опт) – оптимізму, показник (ШД) –
шкали довіри, показники часової перспективи (ZB) – орієнтація на майбутнє,
(ZGN) – гедоністичне теперішнє; показники за (Р. Кеттеллом) – сила «Я» (С);
сміливість (Н); високий самоконтроль (Q3); інтелект (В).
Протилежний полюс – показник (П) – песимізму, показники за
(Р. Кеттеллом), як (QII) – тривожність та (L) – довірливість.
Таким чином, можна констатувати, що означені полюси цього фактора
зосередили в собі дві протилежності: блок рис особистості, що групуються
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навколо показників психологічного благополуччя, що дозволяє вважати їх
такими, котрі сприяють появі та виступають в якості ресурсів психологічного
благополуччя; і блок рис особистості, котрі блокують, запобігають проявам
психологічного благополуччя.
Фактор ІІ – показники екзистенційної наповненості, ідентичності, часової
перспективи та рис особистості. До цього фактору увійшли з високою
факторної вагою усі показники екзистенційної наповненості: як (Відп) –
відповідальність, (СД) – самодистанціювання, (Своб) – свободи, (СТ) –
самотрансценденції, (Перс) – персональності, (Екз) – екзистенційності та
загальною вираженістю екзистенційності (ЗагПок); показник ідентичності
(ШП) шкала прихильності (приналежності), показники за Р. Кеттеллом (G) –
сила над-Я та (А) – афектотімія, (MD) – адекватна самооцінка, (Q1) –
радикалізм, (І) – м’якість.
Від’ємний полюс – показник ідентичності (ДС) – дифузний стиль,
показники часової перспективи (ZNP) – негативне минуле та (ZPP) – позитивне
минуле; показник за (Р. Кеттеллом) (QIII) – кортикальна жвавість.
Фактор ІІІ – показники самодостатності, віри, часової перспективи та рис
особистості.
З найбільшої факторною вагою у факторі надані показники
самодостатності (за А. С. Бугайцовою) (Sd) самостійність, (In) незалежність,
(Se), самоефективність, (Pp) цілеспрямованість, (Ds) дистанціювання, (Аі),
альтруїзм, (Au) автономність, (Su) саморозуміння; далі розташовані показники
віри в справедливий світ (за М. Шміттом, Л. Монтаді та К. Далберт): (ВСС заг)
– віри в справедливий світ загальної та (ВСС особ) – віри в справедливий світ
особистої; показник часової перспективи (ZFN) – фаталістичне теперішнє;
показники за Р. Кеттеллом (Q4) – розлабленості, (О) – схильності до почуття
провини, (Q2) – самодостатності.
Фактор IV – показники смисложиттєвих орієнтацій, життєстійкості, рис
особистості.
З найбільшою факторною вагою розташовані показники смисложиттєвих
орієнтацій за Л. О. Леонтьєвим – загальний показник осмисленості життям,
мета, процес, результат, Локус контролю-Я, Локус контролю-Життя, усі
показники життєстійкості – (ПР) прийняття ризику, (З) – залученості, (К) –
контролю, (ЗП) – закальний показник, показники за Р. Кеттеллом: (М) –
практичності, (QI) – екстраверсії, (QIV) – незалежності, (Е) – домінантності, (F)
– безтурботності.
Таким чином, застосування факторного аналізу дозволило доповнити
феноменологію психологічного благополуччя, виявити чотири фактори, які
представляють
в
максимально
узагальненому
вигляді
сукупність
досліджуваних нами показників. Було з’ясовано найтиповіші та
найхарактерніші індикатори психологічного благополуччя та розкрито їхні
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особливості, що виявляються в проявах закономірно пов’язаних із ним
структурними компонентами рис (якостей) особистості. Слід зазначити, що
показники психологічного благополуччя зосередилися в додатному полюсі крім
двох факторів (фактор І та фактор ІІ).
В свою чергу, показано, що життєстійкість, оптимізм, самоефективність,
щастя, задоволеність життям, суб’єктивна вітальність, самодостатність, віра,
осмисленість життям, екзистенційна наповненість, ідентичність, почуття
зв’язності, часова перспектива, рефлексивність, довіра, сила «Я», сила над-Я,
афектотімія, сміливість, високий самоконтроль, схильність до почуття провини,
м’якість, висока самооцінка, розслабленість, екстраверсія, радикалізм, високий
інтелект, домінантність, незалежність та безтурботність є взаємопов’язаними
ресурсами, що позитивно позначаються на психологічному благополуччі
особистості. Ці результати свідчать про теоретичну і практичну цінність
емпіричної розробки системних концепцій ресурсів (таких, зокрема, як
концепція особистісного потенціалу Д. О. Леонтьєва) і вивчення характеру
взаємодії елементів системи [1]. Дані ресурси, в свою чергу, мають важливе
функціональне значення для: досягнення цілей, запобігання від стресів,
стимулюють особистісний ріст і розвиток, автономію, сприяють нарощуванню
інших ресурсів, підтримують психологічне благополуччя, обумовлюючи
ступінь активності і поведінкові особливості особистості по відношенню до
навколишнього середовища [1]. Зазначимо, що найбільш універсальними і
значущими предикторами подолання стресів і психологічного благополуччя
визнані оптимізм та життєстійкість, які можна розглядати як диспозиціональні
особистісні конструкти [2], а самоефективність в деяких випадках пропонують
вважати похідною від них змінної. Втім, важливий не сам оптимізм, а вміння
вчасно задіяти його, гнучко та реалістично дивитися на життєві ситуації
(Kashdan) [9].
Зазначимо, що на функціональному рівні ресурси створюють сприятливу
атмосферу взаємодії між людьми, що сприяє самовираженню особистості, яка
підтримує та стимулює розвиток її неповторної індивідуальності, відчутно
допомагає терапевтичний ефект розуміння, схвалення, прийняття особистості,
що є джерелом моральної та емоційної підтримки, її психологічного
благополуччя. Таким чином, ці ресурси, виконуючи допомагаючу та
підтримуючу функцію, забезпечують можливість тривалого зростання та
розвитку кожної з її сторін. Ресурси стимулюють зміну людини, як на
свідомому, так на більш глибинному рівні особистості. Крім того, вони
дозволяють людині більш розумно та конструктивно подолати виникаючі
життєві труднощі, залишаючись при цьому психологічно благополучною [3].
Кожен із ресурсів по-своєму унікальний та має своєрідний вплив на
психологічне благополуччя особистості. Втім, може траплятися й таке, що
якогось ресурсу людині буде не вистачати, тоді вона зробить упор на якійсь
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інший ресурс. Також людина може не задіяти певний ресурс, або задіяти його
лише одноразово чи частково в залежності від ситуації. Зазначимо, що всі ці
ресурси є життєвою опорою, які знаходяться в розпорядженні самої людини,
допомагаючи підтримці та зміцненню психологічного благополуччя
особистості. Для розуміння проблеми ресурсів психологічного благополуччя,
треба, насамперед, усвідомлювати наскільки це динамічний процес, наскільки
він знаходиться в русі. Не можна один раз накопичити усі ресурси разом і
назавжди придбати силу та благополуччя. Ресурси вимагають постійної
взаємодії з середовищем, постійного розвитку та оновлення. Віддаючи ресурси
і не набуваючи натомість інших, людина послаблює свої зовнішні позиції, що
не може не відбиватися на її психологічному благополуччі, яким би сильним
воно колись не було. Людина постійно змінюється, «живе» – тобто знаходиться
в русі та зміні. І якщо її ресурси не розвиваються, вона поступово деградує, а її
благополуччя помітно слабшає (А. Ж. Аверіна, Д. О. Леонтьєв) [4].
Потенціальне переживання психологічного благополуччя навіть у
складних життєвих умовах (приміром, при незадоволенні базових потреб чи
переживанні страждання) відбувається завдяки перебудові власної ціннісносмислової сфери. Наприклад, Р. М. Шаміонов підкреслює, що фрустрація одних
сфер успішно заміщується задоволеністю в інших [6] й психологічне
благополуччя людини поступово відновлюється. Саме тому важливою є
актуалізація та мобілізація власних ресурсів психологічного благополуччя
людини, таких як, приміром, життєстійкість, відповідальність, осмисленість
життям, та протиборство людини з абсолютною безнадією, що породжується
умовами повсякденного життя у соціумі, незважаючи на такі негативні чинники
як катастрофи, корупція, невдалі політичні та соціальні-економічні реформи,
які суттєво знижують рівень психологічного благополуччя особистості.
Взагалі поняття «ресурсність» найчастіше вживають в контексті
співвідношення внутрішніх ресурсів людини та стресової ситуації. Власне
ресурси науковці виокремлюють теоретичним шляхом, а ресурсність постає як
операціоналізоване поняття. В свою чергу, ресурсність у психологічному
тлумаченні виявляється як ефект завершеності й успішності особистості до
шляху її психологічного благополуччя. Ресурсність можна інтерпретувати як
показник збалансованості та конструктивності проживання людиною стресових
ситуацій, а також як ознаку потенційності людини, яка здатна ставитися до
життєвих ситуацій як до певних можливостей саморозвитку та розкриття
власного благополуччя (О. С. Штепа) [7].
О. С. Штепа сформулювала власне визначення особистісно-екзистенційних
ресурсів, як диспозиції інтенційності, що актуалізуються у ситуаціях
морального самовизначення як можливість та спосіб надання життю
сенсовності, та зумовлюють транспонування результату проживання людиною
складних життєвих ситуацій у її унікальний життєвий досвід [7]. Отже, вчена
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[7] головними властивостями феномену ресурсу вважає те, що він є виявом
суб’єктного досвіду й аспектом автентичності особистості, характеризує
стратегію саморозвитку людини. Причому автентичність є структурною
характеристикою феномену ресурсу, а саморозвиток – динамічною.
Ресурси психологічного благополуччя – це всі ті життєві опори, які є в
розпорядженні людини й дають їй змогу забезпечувати свої основні потреби: 1)
виживання, 2) фізичний комфорт, 3) безпеку, 4) залученість у соціум, 5) повагу
з боку соціуму, 6) самореалізацію в соціумі (О. С. Штепа) [7].
Для демонстрації обмеженості ресурсів психологічного благополуччя є
термін «виснаження ресурсів», в якому вбачаються схожістю з поняттям
З. Фрейда про «виснаження Его». При цьому підкреслюється індивідуальність
набору ресурсів, яким володіє людина в певний момент часу. «Виразність
виділених ресурсів має суто індивідуальний паттерн, тобто співвідношення
когнітивних, емоційних і вольових здібностей представлений у людини в
різних співвідношеннях. Це припущення веде до гіпотези про своєрідність
контролю поведінки і бажаних стилів регуляції» [8]. Також слід зауважити на
тому, що індивідууми, що мають мізерний ресурсний запас та перебувають в
умовах обмежених можливостей, щоб зберегти свої і без того нечисленні
ресурси, будуть швидше займати оборонну позицію при зіткненні зі стресовими
обставинами, вибираючи пасивні стратегії подолання, ілюзорно вважаючи, що
при цьому не постраждає їхнє психологічне благополуччя [8].
Висновки.
Оскільки саме феномен психологічного благополуччя, який визначає
благополуччя як якість особистості, є предметом нашого наукового
дослідження, то отримані результати емпірично підтверджують припущення
про те, що основою психологічного благополуччя особистості є саме ціннісносмислова сфера, а також емоційна, поведінкова, когнітивна, екзистенційна
основи та воля зокрема, без якої неможливо уявити психологічне благополуччя
людини. Також досить важливу роль відіграють й соціально-економічна та
психофізична основи психологічного благополуччя, оскільки загальний стан
фізичного та психічного здоров’я людини та соціально-економічне середовище
в якому вона перебуває, мають значний опосередкований вплив на її рівень
психологічного благополуччя. Ціннісна та світоглядна основи, в свою чергу,
забезпечують вищий, духовний, моральний порядок психологічного
благополуччя. В зв’язку з цим, можна стверджувати, що психологічне
благополуччя – це утворення вищого порядку, першочергово пов’язане з
духовністю, довірою до світу, цінностями та смислами. Таким чином, отримані
результати допомагають нам зрозуміти природу цього явища, як феномена
виключно людського, пов’язаного зі сферою життєвих цінностей, світогляду,
етнокультурологічними уподобаннями, а також екзистенційних смислів,
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інтенцій, духовності та моральності зокрема. Отже, ресурси, крім того, служать
передумовою формування морального світу, що розвивається, оскільки
індивідуально-моральна свідомість передбачає не просто відтворення та
розуміння принципів і норм моралі, а й узагальнення емоційного досвіду.
В свою чергу, пошук ресурсів, які впливають на психологічне
благополуччя особистості в цілому, є актуальним завданням сучасної
психологічної науки, адже саме завдяки власним ресурсам людина може
досягати та підтримувати своє психологічне благополуччя в нормальному стані,
навіть у стрессогенній та невигідній для неї ситуації.
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ГЛАВА 8. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ОБЩЕСТВА

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ
СФЕРІ СУСПІЛЬСТВА
TRANSFORMATION OF VALUE ORIENTATIONS IN THE
ECONOMIC SPHERE OF SOCIETY

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-029
Введення.
Розглядаючи абстрактну модель свідомості молоді, можна припустити, що
зміни її ціннісних орієнтацій, в значній мірі, обумовлені трансформаціями, що
відбуваються, перш за все, в економічній сфері життєдіяльності суспільства, а
саме, обумовлені впливом базових економічних інститутів на розвиток соціуму.
Тому необхідно в соціально-філософському аспекті, використовуючи наявні
інструменти, проаналізувати цей взаємозв'язок.
На головні форми інтеграції в людському господарстві – редистрибуцію
(redistribution), обмін (exchange) та реципрокність (reciprocity) вказував К.
Поланьї. Причому остання – рух товарів та послуг (а також людей) між
взаємодіючими сторонами на симетричній базі – не розглядається ним як така,
що створює економічний тип суспільства. У той же час обмін та редистрибуцію
К. Поланьї виділяє як основу класифікації всієї безлічі національних
господарств. Далі, за В. Ойкеном, К. Поланьї відзначав, що ринкові (обмінні) й
редистрибутивні економічні системи не мають характеру стадіальності, проте
співіснують у часі й просторі, характеризуються стійкістю, та вказував на те,
що у тому або іншому суспільстві домінує одна з форм економічних відносин,
тоді як альтернативна займає додаткове становище.
У контексті дослідження заявленої проблеми, результативним є звернення
до досліджень С. Кірдіної, яка зазначає, що саме у базових економічних
інститутах «господарська практика закріплює ті способи взаємодії економічних
суб'єктів з конкретним матеріально-технологічним середовищем, які
дозволяють одержувати найкращий соціально-економічний результат. Причому
найкращий не для окремих груп, а для головної маси населення, тому що тільки
тоді зберігається цілісність та безперервність господарської діяльності всього
суспільства» [129, с. 36].
Одним з основних фундаментальних положень теорії інституціональних
матриць, розробленою С. Кірдіною та О. Бессоновою, є теза про те, що будь-яке
суспільство являє собою самостійно існуючу реальність, що виникла внаслідок
взаємодії людей [129], [25]. Соціум розглядається як особливий вид буття, що
має специфічну природу та постійно розвивається. При цьому, як молодь, так й
представники інших поколінь, постійно знаходяться у полі впливу тенденцій,
що виявляються у процесі його розвитку.
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Другим основним принципом теорії інституціональних матриць, є принцип
системності – суспільство розглядається як система, при цьому кожна з її
компонент також є складною системою, з безліччю елементів та рівнів, у той же
час якісні зміни, що відбуваються в одній зі сфер, тягнуть за собою істотні
трансформації у всьому соціумі.
Третім ключовим моментом теорії інституціональних матриць є те, що
вона розглядає стійкі суспільні зв'язки та відносини, що історично склались та
постійно відтворюються на кожному етапі розвитку соціуму. Свій прояв вони
знаходять в конкретних формах економічних зв'язків, особливостях правової
системи, ідеологічних концепціях та ін. Саме ці відносини й належать до
базових інститутів, що створюють інституційну матрицю.
У цілому, теорія інституційних матриць оперує двома типами матриць, які
умовно позначені як Х та Y. Характеризуючи Х-матрицю, тобто Східну
інституційну матрицю, необхідно відзначити, що економічній сфері притаманна
редистрибутивна економіка та комунальне матеріально-технічне середовище
проживання, політичній – унітарний політичний устрій, а в її ідеології
превалюють комунітарні цінності. Фундаментом економіки в Х-матриці є
централізовано керована верховна власність.
Суттєвим моментом є той факт, що умови, порядок та терміни
використання об'єктів власності, визначаються центральним органом влади.
Крім того, центр активно здійснює акумулювання, поєднання та розподіл, як
ресурсів, так й виробленої продукції, внаслідок того, що саме він виконує
функцію опосередкування. Як зазначає Х. Лебенстайн, зростання та розвиток
економіки забезпечується шляхом зниження собівартості продукції, товарів та
послуг, а також досягненням виробничого балансу в усіх її галузях. При цьому
основним критерієм виступає Х-ефективність, яка визначає рівень
збалансованості економічної сфери.
Політичній сфері Х-матриці притаманні такі особливості: домінування
інститутів унітарно-централізованого політичного устрою; обмеженість прав
місцевих органів влади; панування принципу призначення на керівні посади в
багатьох структурах влади; наявність різних форм звернень (петиції, заяви,
скарги) у інстанції всіх рівнів як основний засіб зворотного зв'язку.
Розглядаючи ідеологічну складову Х-матриці, слід зазначити, що в її
основу покладені колективні цінності, що у свою чергу, обумовлює домінування
«Ми» над «Я». Найважливішими визначальними принципами є колективізм та
егалітаризм як уявлення про загальну рівність. При цьому ідеал порядку є
основним принципом устрою соціуму як буття.
Економіка, політика та ідеологія, що мають вищевикладені якісні
характеристики, ефективно функціонують й обумовлюють прогресивний
розвиток один одного тільки в рамках Х-матриці.
Західній інституційній матриці – Y-матриці, притаманні такі особливості: в
МОНОГРАФИЯ

76

ISBN 978-617-7414-80-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 3

економіці – інститут ринку та некомунальне матеріально-технічне середовище
проживання, у політиці – федеративний устрій, в ідеології – субсидіарні
цінності. Основою ринкової економіки є приватна власність на засоби
виробництва та найману працю, а також конкуренція суб'єктів господарювання.
У якості основного стимулу господарської діяльності виступає прибуток, за
допомогою якого можливо забезпечити не тільки оновлення засобів
виробництва та технологій, але й акумуляцію певного обсягу фінансових
ресурсів у якості страхового запасу, що дозволяє вижити в умовах ринкових
криз.
До головних особливостей політичної сфери Y-матриці відносяться:
домінування інституту федеративного устрою; наділення значними
повноваженнями місцевих адміністративних органів; виборність державної
структури управління, яка організовується за принципом «знизу-вгору»; партії
як головні політичні суб'єкти, що відображають інтереси різних соціальних
груп та економічних сил; наявність відносно незалежної судової системи.
Ідеологічній компоненті Y-матриці притаманні принципи індивідуалізму та
субсидіарності, постулювання яких, з одного боку призводить до інтеграції у
індивідуальну та суспільну свідомість установки на домінування
індивідуального вибору над суспільними обов'язками, а з іншого боку –
відбувається трансляція в мораль, як молодого покоління, так і соціуму, такої
цінності як свобода. Також ідеологічна складова Y-матриці легітимізує
стратифікацію суспільства, що в подальшому, призводить до
розвитку
соціальної нерівності.
Теорія інституційних матриць виходить з того, що не існує суспільств, у
яких кожна з матриць представлена в «чистому» вигляді. У будь-якому соціумі
мають місце інститути обох матриць, що цілком закономірно, так як будь-яка
система як щось єдине, містить у собі різне й протилежне, процес взаємодії
яких дає внутрішній імпульс для розвитку. Однак тип суспільства визначається
переважанням інститутів Х – або Y-матриці, домінування відповідного типу
матриці обумовлюється специфікою розвитку, як соціальної інфраструктури,
так й галузей економіки, що забезпечують функціонування та розвиток
держави, яке є відображенням суспільства у часі та просторі.
Український соціум, будучи новим утворенням, який виник після розпаду
Радянського Союзу, зазнає спрямованих трансформацій, що активно
відбуваються у його суспільній свідомості. При цьому дані зміни, перш за все,
пов’язані з трансформаціями, які мають місце у базових інститутах, що
складають його інституційну матрицю.
Український соціум успадковував від радянського суспільства якісні
характеристики, що були притаманні, як певному виду матеріальнотехнологічного середовища, так і відповідному типу матриці. Існують різні
оцінки продуктів матеріальної та духовної діяльності радянського суспільства.
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Базуючись на теорії інституціональних матриць, а також використовуючи
історичний метод, викладемо основні якісні характеристики системи ціннісних
орієнтацій, які успадкувало молоде покоління незалежної України від
радянського суспільства.
У радянському суспільстві, з історичного моменту утворення СРСР у 1922
році, була генетично продовжена лінія жорсткої централізації вертикалі влади,
що відповідає основним параметрам політичної сфери, властивій Х-матриці,
при цьому партійно-господарська номенклатура максимально зосередила у
своїх руках владні повноваження, що стало однією з основних причин її
трансформації у квазістан, у останні десятиліття існування СРСР.
Закономірно, що й ідеологічна сфера інституційної матриці радянського
суспільства співвідносилася з основними параметрами Х-матриці. Зокрема,
ціннісні орієнтації, що активно інтегрувалися у свідомість молоді, а також
соціуму в цілому, обумовлювалися особливостями, як політичної, так й
економічної складових інституційної матриці.
Для радянському народу, партійною елітою був запропонований
Моральний кодекс будівника комунізму, у якості альтернативи духовним
релігійним нормам, які підлягали руйнації, внаслідок активного процесу
секуляризації у 20-30-ті рр. ХХ ст. Зокрема, у свідомість молоді інтегрувалися
принципи атеїзму, а проголошене право свободи віросповідання,
трансформувалося у ціннісну установку свободи від церкви.
Як показав історичний розвиток Радянського Союзу, девальвація
релігійних норм самим негативним чином позначилася на наслідках
трансформаційних процесів, що відбувалися як у ціннісних орієнтаціях молоді,
так й суспільства в цілому. Заперечення релігії призвело до прояву наступної
тенденції: історична релігійна духовна компонента була знівельована, а вакуум
що утворився, в результаті, так і не був заповнений духовними ціннісними
орієнтаціями відповідного рівня та якості. Отже, мала місце дія філософського
закону заперечення нового старим, якій був притаманній яскраво виражений
деструктивний характер, так як були порушені такі характеристики принципу
розвитку, як спадкоємність, поступальність, збереження досягнутих результатів.
У свою чергу, це зумовило відсутність взаємопереходу, між старим та новим
рівнями розвитку Х-матриці, що призвело до того, що все краще, що містилося
на попередньому рівні (у даному випадку – історичні релігійні духовні
цінності), не було перенесено на наступний рівень». Це заперечення призвело
до прояву відповідної негативної тенденції – нова система цінностей, якою
намагалася оперувати ідеологічна сфера Х-матриці радянського соціуму, так й
не змогла забезпечити домінування духовної компоненти у ціннісних
орієнтаціях індивідуальної та суспільної свідомості, без використання
релігійних духовних норм, створених в процесі духовно-практичної діяльності
попередніми поколіннями. У той же час, норми Морального кодексу будівника
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комунізму не відповідали всій специфіці суспільного буття СРСР.
До вище викладеного слід додати, що партійно-господарська номенклатура
вищого рівня, яка мала важелі впливу на підлеглих, знаходилась на значній
відстані від суспільного буття, внаслідок чого її представники не могли
визначити реальний вектор трансформаційних процесів, що відбуваються у
свідомості, як молодого покоління, так й соціуму. Внаслідок цього, вони не
могли додати відповідні корективи, ані у модель ідеологічної сфери, ані у дії
представників нижчих ланок системи управління, які відрізнялися низьким
професіоналізмом та небажанням трансформувати парадигму ідеологічної
сфери, відповідно до змін у суспільному бутті й свідомості.
Наслідком цієї негативної тенденції, що проявилася в процесі розвитку
СРСР, була кардинальна зміна ціннісних орієнтацій, як молодого покоління, так
й суспільства в цілому у 80-х рр. ХХ ст. До цього історичного моменту
партійно-господарська номенклатура, будучи одноосібним розпорядником
різного виду ресурсів, остаточно перетворившись на квазістан, поставила перед
собою завдання не тільки фактично, а й юридично сконцентрувати засоби
виробництва у своєму володінні, розпорядженні та користуванні. Закономірно,
що існуюча інституційна Х-матриця вже не співвідносилася з тією метою,
прагнення до якої активно проявилося у правлячої еліти.
Основною причиною виникнення цієї тенденції був феномен владивласності. Істотним чинником, що призводить до прояву даного феномена, є
домінування суспільно-службової власності у економічній сфері інституційної
матриці. Явище влади-власності мало місце й у Російській Імперії, проте, у
Радянському Союзі, у зв'язку з певними особливостями, притаманними
економічній сфері Х-матриці, воно набуло відповідної якісної стійкості.
Важливим є те, що подальшим розвитком цього феномена була
усвідомлена відмова партійно-господарської номенклатури від первинного
завдання – побудови комунізму та поява устремлінь до досягнення нової мети:
максимальної концентрації влади та власності, з обов'язковим юридичним
закріпленням досягнутих результатів. Саме тому у 80-х роках ХХ ст. правляча
еліта радянського суспільства вольовим рішенням намагалася змінити не тільки
його окремі сфери, але й тип інституційної матриці. Закономірно, що процес
трансформацій повинен був початися з виразно спрямованих змін в ідеологічній
сфері, що проявилося у заміні старих ідеалів та ціннісних орієнтацій, новими,
які відповідали Y-матриці. Саме тому у останнє десятиліття існування СРСР
почалося активне переформатування ціннісних орієнтацій, причому основні
зусилля були спрямовані на свідомість молодого покоління. Основним
завданням, яке намагалися вирішити, було формування позитивної суспільної
думки, щодо приватної власності на засоби виробництва. Надалі, це дозволило
б отримати позитивну санкцію щодо перетворень, які повинні були здійснитися
в економічній складовій інституційної матриці.
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Процес перетворень почався з того, що в ідеологічну основу програми
«перебудови» був покладений європоцентризм. При цьому передбачалося, що
радянське суспільство, пройшовши шлях розвитку, подоланий західною
цивілізацією, в кінцевому підсумку, утворює з нею щось єдине. У цьому
випадку, слід говорити про застосування принципу наздоганяючого розвитку
під яким розуміється модернізація, що проводиться відсталою країною, яка
копіює найважливіші інститути більш розвинених країн, з метою скорочення
розриву у економічному, соціальному та політичному розвитку у стислі терміни.
Внаслідок реалізації вищевказаного принципу, радянське суспільство мало не
просто скопіювати та відтворити окремі інститути країн Заходу, а кінцевим
підсумком всього трансформаційного процесу повинен був стати завершений
перехід соціуму від Х-матриці до Y-матриці.
На практиці, результатом спрямованих трансформацій, що проводились в
ідеологічній складовій інституційної матриці, став стан культурного шоку, який
зазнало радянське суспільство, що послужило причиною втрати здатності до
активного ідейного опору. Однак молоде покоління, навпаки, позитивно
сприйняло нові ціннісні орієнтації, тому активно трансформувалося в носіїв
ідей, сутність яких полягала у встановленні ринкових відносин. Ця тенденція
дозволила правлячій еліті досить успішно проводити подальші зміни в
ідеологічній сфері Х-матриці.
Таким чином, прагнення правлячої еліти перерозподілити державну
власність, й, одночасно, зберегти свої владні повноваження, послужило тим
«вузлом», який призвів до прояву основного діалектичного закону взаємного
переходу кількісних та якісних змін, щодо ціннісних орієнтацій свідомості, як
молодого покоління, так й суспільства в цілому.
Якісні трансформації, здійснювані в ідеологічній сфері, мали місце не
тільки в системі ціннісних орієнтацій. У період «перебудови» було вироблено
«переформатування» системи потреб, внаслідок чого вони стали
матеріальними. Суттєвим моментом було використання потреб західного
суспільства в якості зразка. Культ споживання був доброзичливо сприйнятий
більшою частиною радянської інтелігенції, після чого, шляхом «молекулярної
агресії», був інтегрований у свідомість багатьох представників радянського
соціуму, а, особливо, – молоді.
В період «перебудови» головною особливістю трансформацій став
перерозподіл державної власності. При цьому, як вказує С. Кордонський,
партійно-господарська номенклатура, за базис ринку, який щойно тільки почав
формуватися, взяла основні характеристики «бюрократичного ринку»: посаду,
звання, становище у соціальній ієрархії.
Після проголошення незалежності 1991 року, українська номенклатура, як
колишня республіканська, продовжила процес переходу від одного типу
інституційної матриці до іншого. При цьому процеси спрямованих
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трансформацій здійснювалися, як у відповідних складових матриці, так й у
матеріально-технологічному середовищі. Зокрема, шляхом використання
спеціально розроблених схем, вітчизняна еліта змогла здійснити відчуження
власності колишнього СРСР на свою користь. Процес «роздержавлення»
відбувався у відносно стислі терміни.
В цілому, у результаті розпаду СРСР був відновлений капіталізм у його
дикій, досить специфічній формі, що характеризується такими основними
рисами: кримінальний («бандитський», за визначенням Д. Сороса),
периферійний (тобто знаходиться у фінансовій залежності від світових
фінансових центрів), такий, що перебуває у стані тривалої системної кризи та
ін. Цьому устрою дослідниками даються різні узагальнені назви:
«номенклатурний капіталізм», «корпоративно-олігархічний лад», тощо. Головна
його ознака – пануюче становище державної бюрократії у спілці з великим
приватним капіталом, який заволодів загальнонародною власністю шляхом
прямого впливу держави. Важливим є те, що головною особливістю
економічної сфери інституційної матриці українського суспільства, стало
формування олігархічних утворень. Спочатку, вони активно ділили власність,
що дісталася у спадок від СРСР. Надалі, перейшли до перерозподілу
виробничих та фінансових ресурсів, що супроводжувалося поглинанням
слабких груп сильнішими олігархічними утвореннями. Створення олігархічних
угруповань, спричинило за собою поєднання самих негативних компонент,
властивих, як радянській економіці, так й західній. Те ж саме можна сказати й
про поєднання негативних складових у структурі ціннісних орієнтацій
молодого покоління.
Отже, перехідне українське суспільство виявилося в «інституціональній
пастці», яка дісталася у спадщину від радянського періоду. «Піраміда
радянської влади-власності, напівзруйнована ринком, але яка зберегла свій
«кістяк» (ієрархічну структуру «владної вертикалі»), ідеально підійшла на роль
головної «інституціональної пастки», що перешкоджає реалізації творчого
потенціалу приватної власності та економічному розвиткові країни». А це, у
свою чергу, знову ж таки призвело до того, що старі цінності радянського
періоду перестали працювати, а нові, ринкові – не можуть скластися, що
обумовило становлення так званого «ціннісного вакууму». Є. Головаха та Н.
Паніна виділили кілька етапів інституціональних змін в українському
суспільстві, у кожному з яких простежується своєрідний вплив інституційних
пасток [66, с. 38-49].
- Стратегія стримування інституціональних змін (1992-1994 рр.). Сутність
«української
моделі»
інституціональних
трансформацій
визначалася
прагненням влади втримати соціальну рівновагу за допомогою мінімізації
соціальних змін, збереження старих структур та механізмів соціального
управління, з метою запобігання масової соціальної незатребуваності, що була
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неминучим наслідком корінного зламу соціальних підвалин. Результатом
реалізації цієї моделі є, з одного боку, відсутність широкомасштабних
конфліктів, які мають насильницькі форми, а з іншого – згасання економіки та
соціально-політичної активності.
- Становлення подвійної інституціональної системи (1994-1998 рр.).
Парадоксальна «інституціональна гіперповноцінність» була заснована, з одного
боку, на тому, що системоутворюючі інститути радянського суспільства,
утративши легальність у результаті «перебудови» та розвалу СРСР, не втратили
традиційної легітимності – згоди людей із соціальними правилами, складеними
на ідеології державного патерналізму, збереженні державної власності на великі
підприємства, соціалістичних пільг для населення та привілеїв для правлячої
еліти, незмінності державного сектора у соціальній сфері – освіті, охороні
здоров’я, науці, художній культурі, управлінні конфесіональними й
міжетнічними відносинами. З іншого боку, нелегальні (тіньові) інститути
радянського суспільства – тіньовий ринок («ліве» виробництво та спекуляція в
умовах дефіциту), блат та корупція, організована злочинність, подвійна мораль
(розрив між публічною та приватною моральною позиціями) –
трансформувалися у легальні інститути «перехідного суспільства», але не
набули належної легітимності через їхнє масове сприйняття як «узаконеного
беззаконня». Звідси, й незгода людей жити за формально легалізованими, але
«тіньовими», за сутністю, правилами й визнавати нові установи як базисну
інституціональну інфраструктуру суспільства. Таким чином, старі та нові
інститути забезпечували своїм суперечливим існуванням наявність усіх
необхідних
для
соціальної
інтеграції
та
стабільності
атрибутів
інституціональності.
- У цей період відбулося загострення соціальних та ціннісних протиріч.
На думку О. Даніл’яна, особливістю розвитку посттоталітарних систем є
однозначне існування в них соціальних протиріч декількох історичних рівнів.
Це пов’язано з тим, що у перехідний від тоталітаризму до демократії період у
суспільстві одночасно існують соціальні структури (інститути, спільності,
групи), соціальні ідеали, інтереси, цілі та цінності яких є протилежними. Одна
частина суспільства хоче повернутися до тоталітарних цінностей та порядку.
Друга – успішно вирішує свої кримінальні, напівкримінальні та комерційні
завдання в умовах посттоталітарного хаосу, тому зацікавлена у його збереженні,
тому будь-яка правова система (демократична або тоталітарна) для цієї частини
суспільства небезпечна. Третя частина суспільства бачить можливість вижити
та нормально існувати тільки в умовах демократичного суспільства. Цією
третьою частиною, у більшості своїй, є молодь, як носій прагнення до змін, що
притаманно психології молодої людини. Слід зазначити, що суперечності
тоталітаризму знаходяться, як правило, на етапі вирішення, протиріччя
посттоталітаризму – у фазі розгортання та функціонування, а протиріччя
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демократичної системи – на етапі виникнення.
- Нова інституціональна криза та «Помаранчева революція» (1999-2004
рр.). Сформована в попередні роки інституціональна система вступила у
суперечність з потребами найбільш активних верств населення та з інтересами
впливових опозиційних політичних еліт, які не знайшли (або втратили) своє
місце у стійкій владній ієрархії. Таке бачення відобразилось й на рівні
тогочасних наукових досліджень, так Є. Суїменко, Т. Єфременко стверджували,
що те, що пройшло за роки реформування, особливо за перші 12 років, не має
свого визначення. Ні в економіці, ні в соціальному житті, ні в політиці не
відбулося тих змін, які можна було б кваліфікувати як прогрес чи досягнення.
Стратегія реформ в існуючому варіанті, названа вченими, стимуляційною
(прихильниками цієї стратегії реформ у Східній Європі є вчені, які
концентруються навколо діяльності МБ та МВФ, – Д. Ліптон, Д. Сакс, О.
Бланшар, С. Фішер, Д. Ньюберн, Д. Кауфман; у Росії – Є. Гайдар, А. Чубайс, Ю.
Афанасьєв; в Україні – В. Пинзеник, В. Лановий, Ю. Єхануров, Р. Шпек). Слід
зазначити, що для найкращого усвідомлювання її потрібно було б назвати
утопічно-інженерною (запозичаючи відому критику К. Поппером «утопічної
інженерії»).
- Після революції. Унаслідок некомпетентного політичного управління,
позитивні зміни, які почали відбуватися в процесі демократизації України,
протягом 2005 року, були зведені «нанівець», тобто повернулися до вихідного
рівня 2004 року. Знову почала проявлятися амбівалентність масової свідомості у
усіх сферах життя людей. У свою чергу, негативні поворотні тенденції, які
фіксувалися протягом усіх років незалежності України (такі, як: наростання
антиринкових настроїв, ослаблення західних геополітичних орієнтацій та ін.),
помітно підсилилися.
- Продовжуючи роздуми Є. Головахи та Н. Паніної, слід виділити етап
«Революції гідності» (2013-2014 рр.), до якої призвели остаточні олігархічні
трансформації в українській економіці, посилення вектору ціннісних орієнтацій
населення, й, особливо, української молоді, у бік європейської ідентичності, при
орієнтації тогочасної влади на інтереси Російської Федерації.
- Після «Революції гідності». Як відомо, завжди періоди підйому
ентузіазму та очікування змін у період революції, змінюються раціональним
усвідомленням дійсності, спадом публічної активності та апатією. Анексія
Криму Росією, війна на сході України, руйнації в економіці спричинили не
тільки глибоку економічну кризу, але й відбилися на ціннісних орієнтаціях
суспільства, у тому числі й молоді. Інституційні пастки не тільки не були
ліквідовані, але ще більше посилилися, а існування подвійної інституційної
системи поглибилось. Відповідно, бінарна система цінностей в структурі
свідомості української молоді нікуди не ділась, але трансформувалась,
враховуючи специфіку економічного та політичного розвитку української
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держави.
Подальша тінізація та олігархізація економіки, в умовах інституційної
кризи, ще в більшій мірі почали обумовлювати негативний вплив чинників, що
визначають специфіку трансформації ціннісних орієнтацій сучасної української
молоді. Так, безробіття стало типовою рисою серед сучасної молоді. За даними
Державної служби статистики України, у 2015 році рівень безробіття молоді в
Україні, за методологією МОП, був вищим, ніж у всіх інших вікових групах
(9,1%). Найнижчий рівень безробіття серед молоді зафіксовано у віковій групі
30-34 роки (9,7%), а найвищий – серед молоді віком 15-24 роки (22,4%), що
пов’язано з відсутністю досвіду роботи, відповідних професійних навичок,
складністю працевлаштування на перше робоче місце.
Рівень молодіжного безробіття у країнах Євросоюзу зростав протягом
2004-2013 рр., а в Україні був значно нижчим за європейський, тоді як,
починаючи з 2014 р. показник безробіття серед молоді віком 15-24 роки зріс з
17,0% у 2013 р. до 23,1% у 2014 р. та 22,4% у 2015 р. Однак, в окремих країнах
ЄС рівень безробіття у 2015 р. серед молоді у кілька разів перевищував
відповідний показник в Україні: у Греції – 49,8%, в Іспанії – 48,3%, в Італії –
40,3%, в Хорватії – 43,0%, на Кіпрі – 32,8%, в Португалії – 32,0%, що є
наслідком низького рівня економічного зростання цих країн у кризовий період.
Безробіття завжди спонукає до міграційних процесів. Як правило,
виїжджає за кордон найбільш активна частина населення України, серед якої
більшість – молодь. Згідно з офіційними даними Держкомстату України, у
2001 р. чисельність громадян, які тимчасово працювали за кордоном, склала
36,3 тис. осіб, з них працюючі мігранти – 31,0 тис. осіб, або 85,4%. Кількість
мігрантів становила у 2001 р. 151,6% порівняно з 1998 р.
На 2011 рік сьома частина населення України працювала за кордоном,
перетворюючись в трудових мігрантів. Причина та ж сама – бідність та
безробіття. Середній рівень бідності в Україні у 2011 році становив 27%, а в
таких регіонах, як Крим, Закарпаття, Хмельницька, Херсонська, Волинська,
Луганська області, за межею бідності жили від 33% до 40% населення. У наш
час ця тенденція тільки посилилася, а економічна ситуація в країні призвела до
того, що молодь намагається виїхати за кордон не тільки на навчання, але й для
постійного працевлаштування, тому що не бачить перспектив власної
самореалізації в Україні. До цієї тенденції слід також додати факт вимушеної
внутрішньої міграції українців.
У 2014-2015 рр., чисельність внутрішніх трудових мігрантів в Україні
перевищувала 1,6 млн. осіб, та сягала 9% економічно активного населення.
Причому найближчим часом внутрішня трудова міграція може зрости
приблизно на 50%. Також за даними Міністерства соціальної політики України,
яке здійснює реєстрацію внутрішньо переміщених осіб, чисельність вимушених
мігрантів на липень 2016 р. становила 1 774 627 осіб з Донбасу та Криму.
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З 2014 р. відбулося загальне зменшення кількості поїздок українців за
кордон, передовсім за рахунок виїздів до Росії: у 2014 р. їх було майже на
третину менше, ніж у 2013 р. Водночас, кількість виїздів українців до
Євросоюзу продовжувала зростати – 10,5 млн. в 2014 р., 12,5 млн. в 2015 р.
Чисельність українців, які проживають на території ЄС постійно зростає. У
2015 р. їх нараховувалось 905,2 тис. Вони становили понад 6% іноземців, які
прибули з третіх країн на територію Євросоюзу. Найбільше українців
проживали в Італії (238 тис.), Польщі (336 тис.), Німеччині (112 тис.), Чеській
Республіці (113 тис.) та Іспанії (84 тис.).
Разом з міграційними процесами, ще більше посилилися процеси
маргіналізації в українському суспільстві, які призводять до витіснення молоді
на соціальну периферію. Підтвердженням цієї тези також є дані соціологічних
опитувань. Так, більше половини (56%) українців у віці від 16 до 26 років
хотіли б покинути країну. Такий висновок зроблений у 2012 році українським
Інститутом демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Експерти
підтверджують, що активізації виїзних настроїв української молоді сприяють
низький рівень життя в країні, песимістичні настрої у молодіжному середовищі.
Серед напрямків можливої еміграції найпопулярнішими є США (16,25%) та
Великобританія (15, 6%).
У 2015 році ситуація з настроями молоді не змінилася. Емігрувати з
України бажають 55% молоді, причому 4% – планують це зробити найближчим
часом, 13% – шукають таку можливість, а 38% – хотіли б повчитися або
попрацювати за кордоном якийсь час, але потім повернулися в Україну.
Важливим є те, що тільки 44% опитаної молоді хочуть жити в Україні.
Чинники, що спонукають до еміграції такі: в Україні зараз немає таких
можливостей для роботи, як в інших країнах (58%) та немає реальної демократії
та законності (56%), заради матеріального добробуту (48%), військові дії на
сході України (33%), одержати досвід життя в іншій країні (20%), через загрозу
власному життю, життю близьких (18%).
У той же час, економічна криза призводить до деморалізації та порушення
закону молоддю. В Україні 90% підлітків до 18 років хоча б один раз
спробували алкоголь, а 40% вживають його регулярно. Більшість підлітків
вперше в житті спробували алкоголь у віці 15 років, а 20% – у віці 13 років.
Наркоманія в Україні збільшується на 8% в рік – тенденція одна з
найвищих у світі. 70% наркоманів – молоді люди у віці до 25 років. Жіноча
наркоманія в Україні у відсотковому відношенні – найвища у Європі. У свою
чергу, наркоманія впливає на негативну демографічну ситуацію. Всього на
наркотичному обліку в Україні перебуває 618 тисяч алкоголіків, але реальна
цифра, на думку фахівців, у вісім разів більше.
Наведені дані свідчать не тільки про кризу ціннісних орієнтацій сучасної
молоді, але й про подальше загострення суспільних протиріч та конфліктів в
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Україні. Особливо небезпечним у цій ситуації є те, що найбільшим чином до
цих конфліктів долучається молодь.
Висновки.
Отже, щодо економічної сфери суспільства та специфіки трансформації
ціннісних орієнтацій молоді у ній, слід зробити такі висновки:
Сучасне українське суспільство успадкувало від радянського ті якісні
характеристики, що були притаманні як певному виду матеріальнотехнологічного середовища, так й відповідному типу Х-матриці. Шляхом
утворення СРСР, соціум спробував вирішити основні завдання: зберегти себе
від агресивного впливу західного капіталістичного суспільства; зберегти
притаманну йому інституційну Х-матрицю (неринкову матрицю). Остання
обставина стала основним чинником, що визначила специфіку розвитку
українського суспільства та ціннісних орієнтацій молоді. Х-матриці
Радянського Союзу повинен бути притаманний певний духовний символ, у
якості якого був запропонований Моральний кодекс будівника комунізму як
альтернатива духовним релігійним нормам. Поряд з цим, представники вищої
номенклатури активно використовували різні ідеологічні засоби, для
ототожнення, як самих себе, так й державного владного апарату з вищою
релігійною цінністю. Девальвація релігійних норм самим негативним чином
позначилася на наслідках трансформаційних процесів, що відбувалися як в
ціннісних орієнтаціях молоді, так й суспільства у цілому, бо історична релігійна
духовна компонента була знівельована, а вакуум що утворився, в результаті, так
й не був заповнений духовними ціннісними орієнтаціями відповідного рівня та
якості.
Ця негативна тенденція, що проявилася в процесі розвитку СРСР, а також
наявність виразно спрямованих прагнень правлячої еліти, привели до того, що
ціннісні орієнтації, як молодого покоління, так і суспільства в цілому, були
кардинально змінені у 80-ті роки ХХ століття. До цього історичного моменту,
партійно-господарська
номенклатура,
перетворившись
на
квазістан,
відмовилась від первинного надзавдання – побудови комунізму та її
устремління стали спрямовуватися до досягнення нової мети: максимальної
концентрації влади та власності у своїх руках, з обов'язковим юридичним
закріпленням досягнутих результатів.
Закономірно, що такий процес трансформацій повинен був початися з
виразно спрямованих змін в ідеологічній сфері, що проявилося в заміні старих
ідеалів та ціннісних орієнтацій, новими, які відповідали Y-матриці (ринковій
матриці). Саме тому, в останнє десятиліття існування СРСР почалося активне
переформатування ціннісних орієнтацій, причому основний упор робився на
свідомість молодого покоління. Основним завданням, яке намагалися вирішити,
було формування позитивної суспільної думки щодо приватної власності на
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засоби виробництва.
Процес перетворень почався з того, що в ідеологічну основу програми
«перебудови» був покладений європоцентризм, а на практиці результатом
спрямованих трансформацій, що проводились в ідеологічній складовій
інституційної матриці, став стан культурного шоку, який зазнало радянське
суспільство.
Саме такі процеси унаслідувало українське суспільство 24 серпня 1991
року, а головною особливістю економічної сфери його інституційної матриці
стало формування олігархічних утворень, що спричинило поєднання самих
негативних компонент, властивих, як радянській економіці, так і західній. Ця
обставина призвела до процесу ще більшої девальвації духовної компоненти, як
в моралі молодого покоління, так і суспільства в цілому, що у свою чергу,
дозволило правлячій еліті почати інтеграцію матеріальних ціннісних орієнтацій
у свідомість молоді. Тому цілком закономірно, що в сучасному українському
суспільстві в свідомості молодого покоління домінуючими є не духовні, а
матеріальні ціннісні орієнтації.
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ГЛАВА 9. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ: ИСТОРИКОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
PUBLICISTIC ACTIVITY OF UKRAINIAN WRITERS: HISTORICAL
AND PEDAGOGICAL ASPECT

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-018
Історико-педагогічний
аспект
публіцистичної
діяльності
західноукраїнських письменників означеного періоду ми хочемо розпочати з
постаті Луки Данькевича, або Луки з Ракова (1791-1867 рр.). Адже він
здійснював свою співпрацю з тодішніми періодичними виданнями: «Вінок
русинам на обжинки» (1847 р.), в газетах «Зоря Галицька», «Новини», «Вісник
русинів», «Голос народний», в збірнику «Галичанин» він вів завдяки передруку
його статей-роздумів.
Окрім суспільно-громадської праці, Теофан Глинський (1806-1893 рр.) є
автором низки статей: на суспільні та політичні теми, з історії, мовознавства.
Так, нам зараз відомі: «Гадки в образоваії і розвиванії письменного руського
язика» (1851 р.), праці «Граматика мала руського язика для шкіл парафіальних в
Галіції» (1845 р., не опубл.), поетичних переспівів з біблійної міфології сюжетів
на морально-етичні теми. Друкувався в тогочасних журналах «Зоря», «Правда»,
газетах «Батьківщина», «Діло», «Руська Рада», «Вестник... для русинів
Австрийской державы» та ін. [8, 178]
Виступав з промовами й боровся з малограмотністю селян-русинів, писав
публіцистичні та палкі дописи до малочисельної тодішньої преси отець Йосип
(Йосиф) Петрович Левицький (1810-1863 рр.). Широкій громадськості він ще
був відомий за псевдонімами Йосип з Болшова або Йосиф з Покуття, як автор
статей на теми музичного мистецтва, краєзнавства та навіть вирощування
тютюну. У 1851-1854 рр. надрукував ряд статей у газетах «Зоря галицька» і
«Вісник русинів» з питань історії мови та музичного мистецтва [7].
Захоплені відродженням української культури, а саме, української-руської
мови «трійчани» в 1837 році видали «Русалку Дністрову» − цей програмний
твір, який учинив великого розголосу на східних теренах цісарської Австрії.
Так, І. Вагилевич у цьому виданні опублікував свої перші наукові розвідки та
художні твори, через що, як і інші члени «Руської трійці», опинився під
наглядом поліції і після закінчення навчання, в 1838 році, ще довгий час був
безробітним [11, 253].
М. Устияновича (1811-1885рр.) став одним із ініціаторів скликання і душею
«Собору учених руських» у Львові, на сторінках перших українських газет
«Зоря галицька», «Галичо-руський вісник» (деякий час він був її редактором)
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помістив свої кращі поетичні і прозові твори: «Старий Єфрем», «Месть
верховинця», «Страстний четвер» та ін. У 1850 р. з переходом редакції
«Вісника» до Відня М. Устиянович повернувся до Славська, продовжуючи
надсилати свої твори до багатьох українських видань.
Популяризатором Гуцулії був Софрон Витвицький (1819-1879 рр.). Його
етнографічні дослідження Гуцульщини отримали схвальні відгуки в усіх
народностей Галичини. Він друкувався року в «Зорі Галицькій» («Rys
historyczny о Huculach», видано в 1863 року), в «Правді» («Якій крімь иншихъ
обхідь весбленай у княгинь гуцульскихъ», видано в 1868 року; «Дещо зъ
традицій гуцульской», видано в 1869 року). В 1852 році було видано
«Статистически-историческое обозръніе Гуцуловъ въ Коломыйскомъ окрузь со
характеристикою ихъ».
Варто зазначити, що в журналі «Современник» в досліджуваний період
друкувалось багато письменників-педагогів.Зокрема, Пантелеймон Куліш
(1819-1897 рр.).
У 1849 р. І. Гушалевич (1823-1903 рр.) редагував перший літературнонауковий часопис у Галичині «Новини», а потім «Пчолу». У виданнях «Зоря
галицька», «Галичанинъ», «Зборник» публікувався Омеляìн Михаìйлович
Огоноìвський (1833-1894 рр.), зокрема його незакінчена праця «Історії
української літератури» («3оря», 1887-1894 рр.).
Своєю сподвижницькою працею заслижив повагу та авторитет серед
творчого українства Кость Горбаль (1836-1903 рр.). Йому доручено було
редагувати часописи «Вечерниці», «Нива» (1865 року), «Русь» (1867 року).
Найгучнішим його літературним творінням стали два літературно-критичні
виступи «З питання про малоруську літературу» (1877 р.), «Як повстають
пом'якшені приголосні у польській та українській мовах», які стали допіру
дороговказом для постаючої на ноги української (руської) інтелігенції, та
відокремлення від політично-церковних москвофільських наростів.
В 1877 році Сидір Іванович Воробкевич (1836-1903 рр.) видав перший
буковинський альманах «Руська хата». Він один із засновників і редакторів
журналу «Буковинськая зоря».
Одним з народовської когорти шістдесятників ХІХ ст. був Остап
Михайлович Левицький (1839-1903 рр.). Ще будучи студентом, О. Левицький
працював помічником редактора віденського гумористично-сатиричного
журналу «Страхопуд» (1867 р.) й ілюстрованої «прилоги» до нього «Золотая
грамота» (1867 р.), у редакції львівських газет «Русь» (1867 р.) та «Dziennik
Polski». Йому належить низка анекдотів та гуморесок про ту чи ту подію із
суспільно-політичного життя Галичини, що їх вміщував у журналі «Комар»
(1901-1902 рр.) під псевдонімом «Муха» та газеті «Зеркало» [7].
На нашу думку, варто згадати й постать Корниìла Миколаìйовича
Устияноìвича (1839-1903 рр.). Адже він створив близько 40 портретів (Анатоля
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Вахнянина, Степана Качали, Тита Реваковича та ін..); низку картин на історичні
теми («Василько Теребовельський», «Шевченко на засланні», «Літописець
Нестор», «Плач Ярославни», «Козацька битва», «Семен Палій…», «Скасування
панщини» та ін.); в 1882-1883 роках редагував й ілюстрував сатиричногумористичний журнал «Зеркало» і «Нове Зеркало». З 1872 р., під впливом
української літератури, друкував народною мовою у «Галичанині», «Слові»,
«Зорі», «Правді», «Ділі», «Основі» статті про галицьке мистецтво [7].
Одним з лідерів народовецького руху в Галичині був Омеляìн Йоìсипович
Партиìцький (1840-1895 рр.). В 1875-1878 роках був редактором «Газети
шкільної», яку видавав власним коштом. Також редагував видання «Зорі»
(заснував, шість років видавав власним коштом 1880-1885 рр.). Разом з
Анатолем Вахнянином видавав в 1877-1879 роках «Письмо з Просвіти».
У збірнику «Червона Русь в часах передісторичних» опублікував статтю
про походження Руси. Ці статті започаткували його працю як історика. 1884
року друком вийшла величезна студія «Старинна історія Галичини». Збирав
етнографічні матеріали, які помістив у «Правді» (1868 р.): «З уст народна:
гагілки, коляди»; в «Газеті шкільній» за 1877 р.: «Заговори у Русиків»,
«Рахманьский Великдень». У 1875-1879 рр. надрукував ряд статей про
виховання: «Гадки про виховання домашнє» (1877 р.), «Листи о вихованню»
(1879 р.).
Як громадський діяч, поборник національно-культурного відродження
відзначився Юліан Андрійович Целевич (1843-1892 рр.). Він був першим
упорядником наукових записок «Записок НТШ» − фундаментального видання,
яке славилося не лише в Галичині, але й у всій Європі [1, 47].
На нашу думку, варто відмітити діяльність Сильвестра Теодоровича
Лепкого (1845-1901 рр.), який друкувався у виданні часопису «Правда»,
друкувався в «Ділі», «Зорі», «Буковині».
Яскравим представником тогочасся є І Доценко Трембицький (1847-1922
рр.). Своїми творчими пошуками відобразив стан та помисли українського
інтелігента тієї епохи. Редактор літературного журналу «Весна» в Коломиї
(1880 р.).
Співпрацював з українськими періодичними виданнями «Правда», «Мета»,
«Русь», «Русалка» й Олександр Григорович Барвінський (гербу Ястшембець,
1847-1926 рр.). Написав низку статей з проблем шкільної освіти, української
історії, мовознавства, політичного життя.
Любомир Селянський або Іван Петришин (1850-1912рр.) окрім своєї
фахової праці редагував в Коломиї вчительський вісник «Прапор» (19081912
рр.), паралельно співпрацюючи y гумористичних і громадсько-політичних
часописах: «Комар», «Дзеркало», «Хлопська правда», «Зоря» та двох
тогочасних суспільно-творчих календарів: «Календар для народу» та
«Запорожець». На шпальтах цих видань він виступав полум’яним
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популяризатором козацько-січової ідеї. Автор публіцистичних статей та дописів
до газет, зокрема розвідки: «У 50-у річницю знесення панщини і відродження
Гал. Руси» (1898 р.), «Гостинець з Америки, або наука про се як жити на світі»
(1906 р.), «Польська школа в московськім ярмі» (1912 р.), сатирична публікація
Мова «Полного собранія законовь» й Пушкіна в українській школі» (1912 р.)
[7].
Варто згадати і про майбутнього першовідкривача української
бібліографічної справи − Івана Омеляновича Левицького (1850-1913рр.).
Практично він заклав міцний фундамент задля української бібліографічної
справи, зібравши найбільш детальну інформацію (як на ті часи) про тогочасні
українські-руські видання, твори та їх авторів (і не тільки Галичини).
І.О. Левицький перший склав «Реєстр наукових і літературних праць
професора Михайла Грушевського» (1906 р.), зібрав колосальні матеріали про
2000 діячів, видав 4 випуски «Прикарпатської Русі», решта (за браком грошей)
залишились у рукописах [7].
Варто зауважити, що протягом всього досліджуваного періоду в
середовищі студентів-українців активно виношувалися й обговорювалися ідеї
національного визволення Галичини. Такою була й особистість Михаìйла
Іваìновича Павлиìка (1853-1915 рр.). Встановивши тісні контакти з І. Франком,
першою їхньою спільною роботою було редагування науково-літературного
часопису «Друг» − органу демократичної молоді Західної України. В журналі
друкувалися статті й матеріали про становище українців Галичини, переклади
найцікавіших творів зарубіжних письменників, звіти про діяльність
студентських товариств, наукові розвідки.
З приходом до редакції «Друг» М. Павлика розпочалися принципові
реорганізації, боротьба за народну мову, проти «язичія». Внаслідок зусиль
передової молоді на чолі з М. Павликом з весни 1876 року у «Другові»
остаточно перемагає й утверджується народна мова. Звичайно найсильнішим
був критико-публіцистичний відділ, що тримався, по суті, на плечах М. Павлика
та І. Франка. В цей період були надруковані його публіцистичні праці «Лихі
люди. Один листочок з життя», «Миколай Васильович Гоголь», «Потреба
етнографічно-статистичної роботи в Галичині» [1, 31].
Перебуваючи з 1879 по 1881 р. у Швейцарії та на півдні Франції,
М. Павлик, М. Драгоманов і С. Подолинський видавали журнал «Громада».
Злободенними були дописи М. Павлика «Україна австрійська», «Новини з
Австрійської України», його сестер Параски й Анни «От хто робить порядок
меж людьми», «Мої і людські гріхи, а панська та попівська правда!» [2, 153].
Упродовж тривалого часу М. Павлик досліджував проблему українського
культурницького поступу, зокрема збирав і узагальнював матеріали про роботу
читалень, освітніх товариств і спілок, писав про назрілі питання освіти. На
шпальтах демократичних видань підтримував багатьох письменників: Лесю
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Українку, Павла Грабовського, Леся Мартовича, Ольгу Кобилянську, Наталію
Кобринську, Євгенію Ярошинську.
Підготував і видав (1899-1907 рр.) 4-томне капітальне дослідження
«Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і
письменство», кілька томів листування М. Драгоманова з передовими
представниками науки, літератури, мистецтва, зокрема з І. Франком,
М. Бучинським, Лесею Українкою та іншими, дослідження «Михайло Петрович
Драгоманов (1841-1895 рр.), «Єго юбилей, смерть, автобіографія і опис творів»
(1896 р.), «Пам'яті Михайла Драгоманова» (1902 р.), «Михайло Драгаманов. Єго
роль в розвою України» (1907 р.), «Михайло Драгоманов як політик» (1911 р.)
[7].
Варто згадати й публіцистичну діяльність Несправедливості влади
присвячена стаття Анни Павлик «Мої і людські гріхи, а панська і попівська
правда»[11,143]. Її перу належить нарис «Зарібниця» (альманах «Перший
вінок», 1887). Несправедливості влади присвячена стаття Анни Павлик «Мої і
людські гріхи, а панська і попівська правда». Її перу належить нарис
«Зарібниця» (альманах «Перший вінок», 1887 р.).
Наприкінці 1860-х – у 1870-х рр. на сторінках західноукраїнських газет і
журналів розгортається загальносуспільна дискусія щодо мети, завдань і змісту
навчання та виховання дівчини-жінки, характерна поліспрямованістю поглядів
на освіту жінки. Біля витоків українського фемінізму була Наталія Іванівна
Кобринська (1855-1920 рр.). Вона стала ініціатором першої української жіночої
організації. «Перший вінок» заклав основи розвитку жіночих часописів, які
редагували і видавали самі жінки. Він з'явився 1889 році у Львові за редакцією
Олени Пчілки та Наталії Кобринської. Видання «Першого вінка» було здійснено
завдяки приватним пожертвам та фінансовій підтримці Олени Пчілки [4, 65].
Як найбільший його здобуток − альманах «Перший вінок» (1887 р.) за
редакцією H. Кобринської та Олени Пчілки. Цей «цінний пам’ятник
спроможности наших жінок» [5,214] був скромно оформленим, але значимим за
обсягом виданням, на 464 сторінках якого були вміщені прозові, поетичні та
публіцистичні твори сімнадцяти жінок-письменниць з усіх теренів України. Н.
Кобринській належали «Переднє слово», програмні публіцистичні статті. «Про
рух жіночий в новійших часах», «Про руське жіноцтво в Галичині в наших
часах», «Замужня жінка середньої верстви», «Про первісну ціль товариства
руських жінок у Станіславові», а також два «образки з життя» (нариси):«Пані
Шумінська» і «Пан судія».
Із публікаціями тут, крім упорядниць, виступили Г. Барвінок, О. Грицай,
Дніпрова Чайка, У. Кравченко, С. Окуневська, А. Павлик, К. Попович, М.
Рошкевич, Леся Українка, О. Франко та ін. Альманах увійшов в історію
української літератури як перша письменницька жіноча антологія.
У 1893-1896рр. Н. Кобринська організовує видавництво «Жіноча
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бібліотека» і здійснює новий видавничий проект − випускає три книги
альманаху «Наша доля», на сторінках яких також були опубліковані твори
жінок-літераторок. Другий і третій випуски альманаху «Наша доля» вийшли
друком у Львові (1895-1896 рр.) [7].
На наш погляд, варто згадати Іваìна Михаìйловича Белеìя (1856-1921 рр.).
був
членом
редакції
журналу «Друг»(1876-1877
рр.).
Разом
з І. Франком та М. Павликом видавав «Дрібну бібліотеку» (1878-1879 рр.,
вийшло 14 випусків), редагував журнал «Світ» (1881-1882 рр.), на сторінках
якого виступив з сатиричними нарисами проти негативних явищ галицької
дійсності [7].
Омелян Олександрович Попович (1856-1930 рр.) − довголітній редактор
газети «Діло» (1884-1902 рр.) та її літературного додатку «Бібліотека
найзнаменитіших повістей». Автор перекладів з західноєвропейської
літератури, численних публіцистичних, літературно-критичних статей, нарисів і
рецензій.
З 1879 року майже 40 років редагував щорічне видання товариства «Руська
бесіда» − «Буковинський православний календар». Був ініціатором створення
другого видання товариства «Руська бесіда» − «Бібліотека для молодіжи, міщан
і селян». Він і редагував його протягом 1885–1893 рр. Активно працював (до
1892 р.) в редакції визнаної й популярної в краї, та за його межами, української
газети «Буковина». Водночас О.О. Попович регулярно друкувався в галицьких
періодичних виданнях «Народна просвіта», «Діло», «Новий час», «Український
голос» тощо [7].
Варто відзначити постать Ілляі Феìдоровича Кокоруìдз (1857-1933 рр.),
який Академічній гімназії, директором якої він був протягом 1911-1927 років.
Займався дослідженнями у галузях класичної філософії, педагогіки, історії
української літератури. Був автором наукових розвідок з літератури, рецензій,
які публікували у часописах «Зоря», «Правда», «Діло», «Записках НТШ».
Високу оцінку науковій та публіцистичній діяльності давали представники
інтелігенції Михайлу Івановичу Пачовському (1861-1933 рр.). Зокрема,
«Замітки до науки руської мови в середніх школах» (1898 р.), «Соті роковини
народного письменства Руси-України. Пам'яті Івана Котляревського» (1898 р.),
«Ілюстроване
українсько-руське
письменство
в
життєписах
для
молодежи» (1909 р.), «Виїмки з українсько-руського письменства 16-17 ст. для
вищих кляс середніх шкіл» (1916 р.) та інші. Ці праці, безперечно, мали
великий вплив не тільки на навчально-виховний процес в тодішніх навчальних
закладах, але й розкривали актуальні проблеми подальшого розвитку мови і
літератури, просвітництва [7].
Однією з лідерок феміністичного руху того часу була Ольга Юліанівна
Кобилянська (1863-1942 рр.), яка активно друкувалась в модерністських
часописах «Світ» та «Українська хата». О. Кобилянська налагоджувала
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контакти з українською літературною молоддю журналу «Промінь» (1921-1923
рр.), з місячником «Нові шляхи» (Львів), видавництвом «Рух» (Харків), де
впродовж 1927-1929 рр. вийшли її «Твори» у 9 томах. Вона впродовж майже
півстоліття створила десятки критичних і публіцистичних статей, перекладів,
лишила значне за обсягом листування.
Ще одна жінка – активна громадська діячка − Оìльга Франкоì
(Хоружинська) (1864-1941 рр.), була видавцем журналу «Життя і Слово», який
редагував І. Франко, вкладаючи в журнал гроші зі свого посагу. Вона також
співпрацює в збірнику «Перший вінок» (перший збірник творів жіночого пера в
українській літературі). Загалом О. Франко дописує до багатьох журналів,
уміщує свої переклади з різних мов, допомагає чоловікові в його літературній
праці.
Для розвитку як української літератури та науки, так й для публіцистики є
особистість Михаìйла Сергіìйовича Грушеìвського (1866-1934 рр.), який разом з
І. Франком заснував і видавав «Літературно-науковий вістник» (Львів, 18981905 рр., Київ, 1905-1907 рр.), був одним з організаторів Української видавничої
спілки (1899 рік) [7].
Свої новели і нариси з життя селян писав й Микола Дерлиця (1866-1934)
рр. В них він докладно і, що найголовніше, правдиво відтворює той історичний
період. Ці твори припали до душі довколішнім і М, Дерлиця рішився
видрукувати їх − так і з`явилиля перші його нариси в «Літературно-науковому
віснику» й «Ділі».
Друкувала статті на мистецькі теми в «Літературно-науковому вістнику»,
«Артистичному віснику» та інших львівських виданнях Марія-Іванна
Сильвестрівна Грушевська, Вояківська (1868-1948 рр.).
Особистість Михайла Петрушевича (Новицький) (1869-1895 рр.) також
привертає нашу увагу. Адже вже перебуваючи у Відні він почав проявляти себе
у публіцистиці та брався за прозові твори, які публікував у місцевих виданнях,
зокрема, в журналі «Зоря» в 1895-1896 роках. М. Петрушевич писав образки з
народного життя помережені містично-релігійними вставками (в стилі Гоголя)
[6, 74].
В «Ділі» заявилися й перші статті Олеìни Львіìвни Кисілеìвської, дівоче
прізвище Сіменович (1869-1956 рр.). Журналістську діяльність розпочала
одночасно: з початком 1900 року − відома як авторка оповідань, нарисів із
життя галицьких селян, інтелігенції. У додатку до газети «Жіноче діло» разом із
Володимиром Бачинським порушувала питання жіночої емансипації.
Перейнявшись ще замолоду ідеями Наталії Кобринської, розширила погляд
першої на жіноче питання, доклала багато зусиль для розкриття духовного світу
жінки та її ролі у вихованні молодого покоління в патріотичному дусі. З-під її
пера вийшли сотні статей, збірки, що мають не лише художню, а й соціальногромадську цінність, зокрема, «Українське жіноцтво в старовині», «Олена
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Кульчицька», «Як вести працю в жіночих гуртках», «Самовиховання» (кінець
1920-х років) [10, 82].
Безперечно не можна пройти повз постаті Володиìмира Михаìйловича
Гнатюìка (1871-1926 рр.), який ще у роки навчання почав серйозно студіювати
фольклористику та етнографію, саме тоді вийшли його перші праці в часописах
«Житє і слово», «Народ» та ін. Всього опубліковано майже 1000 наукових
праць. Під керівництвом Івана Франка редагував етнографічний збірник
«Матеріали до української етнології».
Відзначився своїм вкладом у публіцистичне життя тогочасного
західноукраїнського переодичного життя і Васиìль Григоìрович Щураìт (18711948 рр.). Зокрема, був співредактором газети «Буковина» в Чернівцях,
редактором журналу «Молода Муза» (1906 р.), «Сьвіт» і тижневика «Неділя»
(1912 р.). З політичних сторін виступав на стороні «Діла». Однак більшість
праць друкувалися переважно у «Записках НТШ».
Писала статті на педагогічні та громадські теми Костянтина Іванівна
Малицька (1872-1947 рр.) Друкувала твори в журналах «Молода Україна»,
«Світ дитини», «Зоря», альманахах «Нова хата», «Учитель», «Жіноча доля»,
сатиричному часописі «Комар» та інших виданнях. Була редактором дитячого
журналу «Дзвінок» (Львів).
Упродовж 1903-1918 був редактором єдиної в Угорщині української газети
«Наука» Августиìн Іваìнович Волоìшин (1874-1945 рр.); за часів Чехословацької
республіки (1920-1938 рр.) вона виходила під назвою «Свобода». Редагував
релігійний журнал «Благовісник» (1922-1938 рр.).
Вже неодноразово згаданий дитячий журнал «Дзвінок» в 1910-1912 pp.
редагувала Каìтря Гриневичеìва чи Катерина Василівна Гриневич (1875-1947
рр.). Васиìль Миколайович Пачоìвський (1878-1942 рр.) також долучивися до
редагування. Так, в 1919 року став редактором часопису «Народ».
Разом з Володимиром Старосольським, Антоном Крушельницьким,
Лонгином Цегельським, Сенем Горуком та Євгеном Косевичем Михайло
Миколайович Галущинський (1878-1931 рр.) видавав перший український
студентський журнал «Молода Україна», в якому пропагувалася ідея побудови
незалежної української держави.
В прогресивних журналах «Вікна», «Культура» тощо друкувався Михайло
Степанович Возняìк (1881-1954 рр.). Зокрема, Опублікував статті «Виправа
запорожців на Перекоп 1608 р.» (1930 р.), «Хто ж автор так званого «Літопису
Самовидця»?» (1933 р.), «Псевдо-Кониський і Псевдо-Полетика», «Історія
Русів» у літературі й науці» (1939 р.) та ін.
На нашу думку, варто згадати Іваìна Миколаìйовича Галущиìнського (18821944 рр.), який за Польщі співпрацював із редакціями газет «Українські вісти» й
«Подільський голос». Автор статей на педагогічні та громадсько-політитичні
теми в періодиці. Відома його надрукована праця: «Дарвінізм, або наука о
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походженю» (1903 р.).
Український історик, публіцист, державний політичний та громадський
діяч В’ячеслав Казимирович Липинський (1882-1931 рр.). До нині актуальними
залишаються його праці «Листи до братів хліборобів», «Україна на переломі».
Свою літературну Михайло Козоріс (1882-1947 рр.) розпочав ще в юначі
часи, з 1907 року почали виходити перші його публікації в місцевій періодиці
(Калуша, Станіславова). Також він друкувався в інших редакціях, наприклад,
його публіцистичний твір «Польський терор на Західній Україні», (1932 р.)
справляє неабияке враження своєю актуальністю [7].
Ще однією видатною особистістю на Волині постає Іван Теодорович
Власовський – український політичний, церковний і громадянський діяч,
педагог, публіцист та історик. Іван Теодорович співпрацює у газетах «Громада»,
«Українська Громада», «Громадський голос». У 1921 р. І. Власовський сприяє
заснуванню в Луцьку української книгарні «НИВА», яка забезпечувала книгами
бібліотеку осередків «Просвіти», українських початкових шкіл, Луцької
української гімназії [14, 9].
Короткою, але доволі плідною була діяльність Леся (Олекса) Гринюка
(1883-1911 рр.). Редактор літературних та періодичних видань, терпів нестатки,
боровся зі злиднями та хворобою (сухоти), відтак в молодому віці, через ту
важку хворобу − помер, так й не розкривши всі свої таланти. Він був
редактором коломийської газети «Поступ» (1903-1905 рр.), де надрукував
статтю «Про Василя Стефаника» (1904 р.). Також був редактором чернівецької
газети «Буковина» (1907-1908 рр.), співавтор-дописувач львівської газети
«Діло» [12, 117]
Цікавою є постать Оìсипа Тадейовича Назаруìка (1883-1940 рр.).
Покликанням зі студентських років стала політика, водночас шліфував
публіцистичну майстерність. Результатом стала видана до 1914 року низка
брошур на політичні теми.
Після початку Першої світової війни − в Українських Січових Стрільцях,
літописець − один з організаторів Пресової кватири УСС. З його іменем
пов'язане видання «Вісника Пресової квартири У. С. С.», гумористичносатиричних журналів стрільців «Бомба», «Самопал». «Самоохотник»,
щомісячника «Шляхи».
У період Західноукраїнської Народної Республіки О. Назарук займався в її
уряді питаннями преси і пропаганди. Коли ця «третя будова української
державности» закінчилася невдачею, Галичина опинилася під гнітом панської
Польщі − еміґрував за океан, у Канаду, США. Редагував тижневик «Січ»
(Чикаго), у 1926-1927 рр. − редактор «Америки» (Філадельфія) [13, 265].
На нашу думку, цікавою є публіцистична творчість Юрія Львовича
Рудницького (1884-1937 рр.). Його діяльність представлена літературнокритичними виступами, головні з яких: «Втеча перед дійсністю», «В путах
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девотизму», «На стрічу розцвітові», «Вороги правди», «Фрази й сензації»,
«Сюжети з чужих літератур». Письменник не залишив нам есеїв про свою
творчу лабораторію, але названі статті та спогади свояка Михайла Рудницького
під промовистою назвою «В історичній башті» вияскравлюють «секрети» його
творчості та підходи-вимоги до творів історичної прози [7].
Варто зазначити, що в цей період здійснювали свою діяльність як
українські журналісти та публіцисти Микоìла Матіìїв-Меìльник (1890-1947 рр.),
Степан Рудик (1890-1939 рр.), Олександр Іванович Маркуш (1891-1971 рр.) та
ін. Наприклад, Олександр Маркуш в 1921 році розпочав свою діяльність,
друкуючи оповідання в різних газетах, альманахах, календарях. Він також
редагував молодіжні часописи «Віночок «, «Наш рідний край» (1923-1939 рр.).
Відзначилась свою громадською та публіцистичною діяльністю Марія
Михайлівна Бачинська-Донцова, з дому Бачинська (1891-1978 рр.). Так, в 19221939 роках допомагала Дмитру Донцову у виданні «Літературно-наукового
вісника» і «Вісника», часто публікується на сторінках галицької української та в
закордонній пресі.
Степан Йосипович Тудор (справжнє прізвище Олексюк (1892-1941 рр.) −
український (галицький) письменник, публіцисті політичний діяч, філософ
(представник Львівсько-Варшавської школи філософії, доктор філософії). З
1927 включився в літературну й політичну боротьбу, зокрема, як один з
організаторів журналу «Вікна» − органу львівських письменників лівої
орієнтації, згодом об'єднаних у спілку «Горно». Цікаво, що кілька вступних
сторінок «Дня отця Сойки» С.Й. Тудор опублікукав в альманасі «Поцейбіч»
(1934 р.), який став своєрідним маніфестом колишніх членів літературної групи
«Горно» проти нової сталінської політики в УРСР [7].
Журналістиці присвячена більшість життя Мілеìни Іваìнівни Рудниìцької, у
заміжжі Лисяк (1892-1976 рр.). В 1918 році вона була членом редакції
тижневика «Наша мета» (Львів), у 1922-1925 роках редагувала щотижневу
сторінку у газеті «Діло», була редактором двотижневика «Жінка» (ідеологічний
орган Союзу українок) в 1935-1939 рр.. З 1919 виступала зі сторінок у пресі на
політичні, феміністичні й виховні теми.
Будучи діяльним членом письменницької організації «Плуг», варто згадати
Дмитра Рудика (1893-1955 рр.), який увійшов до складу ініціативної групи
літераторів − вихідців із західних областей України, яка домоглася створення
спілки революційних письменників «Західна Україна». Ця ж ініціативна група
добилася створення видавництва «Західна Україна» і розпочала випуск свого
журналу та окремих книжок. Дмитро Рудик був активним членом редакційної
колегії і провідним критиком. Він друкувався в журналах «Червоний шлях»,
«Життя й революція», «Зоря», «Робітниця» (Вінніпег, Канада) , його статті
друкують газети «Комуніст», «Більшовик», «Літературна газета». Наразі до нас
дійшли творчи розвідки публіциста: «От це людина, Борис Дмитрович
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Грінченко», «Короткий огляд українського письменства для середніх шкіл та
самоосвіти», «Марко Черемшина», «Ольга Кобилянська», «Вивчаємо спадщину
Івана Франка», «Етюди західноукраїнської літератури» та ін. [5, 256].
Значною, на наш погляд, є особистість Юìрія Андріìйовича Шкрумеляìка
(1895-1965 рр.). Адже в 1920-1930 роках співробітник і редактор часописів
«Дзвіночок» і «Світ дитини», до співпраці з якими запрошував відому дитячу
поетесу Марійку Підгірянку.
В 1928-1939 рр. був співробітником видавничого концерну Івана Тиктора,
головний редактор і фейлетоніст (псевдонім Іван Сорокатий) газети «Народна
справа» та журналу для дітей «Дзвіночок». В 1945 р. був засуджений на 10
років ув'язнення в радянському концтаборі. Покарання відбував у Печорських
таборах.
Один із творців Карпатської України є Василь Степанович ГренджаДонський (1897-1974), редактор щоденної газети Карпатської України «Нова
свобода», співредактор часопису «Русинъ» Його ім’я так само нерозривно
пов’язано з історією новітньої української літератури на Закарпатті.
В цей період працює у нелегальній комуністичній пресі Польщі Васиìль
Петроìвич Бобиìнський (1898-1938 рр.) Він видавав літературний тижневик
«Світло» (1925-1927 рр.), був редактором журналу «Вікна» (1927-1930 р.).
З 1921 року почав друкуватися і Васиìль Софроìнів-Левиìцький (1899-1975
рр.) в журналах «Митуса», «Назустріч», «Літературно-науковому віснику»; з
1926 р. працював у видавничому концерні Івана Тиктора, з 1932 р. − головним
редактором «Господарсько-кооперативного часопису» (1927-1943 рр.) та
«Літопису «Червоної калини» (1929-1939 рр.) у Львові. З 1950 року
співредактор газет «Вільне слово» (1954-1960 рр.) та «Новий шлях» (1960-1972
рр.) у Канаді [13, 314].
В ці часи видавав часописи «На варті», «Наше братство», «За єдину
церкву» Арсен Васильович Річинський (1892-1956 рр.). Стає активним
учасником літературного процесу, співорганізатором радянофільського
часопису «Вікна» − періодичного видання середовища письменників, які згодом
утворили літературну групу «Горно» Петро Костянтинович Волинський (18931982 рр.) [7].
Активно публікував свої твори у стрілецькій періодиці, львівських
часописах «Шляхи» і «Діло» Роман Григорович Купчинський (1894-1976 рр.).
Працював професійно як журналіст, поєднуючи журналістику з літературою.
1924-1939 − співробітник редакції газети «Діло», де вів постійну рубрику
«Відгуки дня», під якою друкував фейлетони, підписуючись псевдонімом
Галактіон Чіпка, підготував книжку цих фейлетонів (її виходові перешкодила
війна). Також співпрацював з редакціями часописів «Новий Час»,
«Кооперативна Родина», «Неділя», «Господарсько-Кооперативний Часопис». В
1925-1929 рр. працює з ілюстрованим журналом «Світ», друкувався у «Заграві»,
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«Дзвонах», «Нових Шляхах», «Ілюстрованих Вістях» та інших періодичних
виданнях [7].
Свою долю у розвиток освітянської публіцистики вніс Василь Степанович
Гренджа-Донський (1897-1974 рр.), який був редактором щоденної газети
Карпатської України «Нова свобода», співредактором часопису «Русинъ»,
редактором «Урядового Вісника Правительства Карпатської України».
Василь Васильович Костинюк (1897-1942 рр.) свої творчі роздуми подав на
розгляд коломийським редакціям. В 1925 році вийшли перші його
журналістські дописи в газеті «Голос Дяків». А вже в 1927 році він, разом з
Іваном Волошиним, створює свій незалежний, світський часопис-місячник
«Український Верховинець», присвячений культурно-освітнім і господарським
справам гуцулів, бойків, лемків та підгір`ян. Однак, через надмірну
проукраїнськість та опозиційність до польського уряду цей часопис потрапив в
опалу, і був закритий.
В 1922-1923 роках Євгеìн Филимоìнович Маланюìк (1897-1968 рр.) зі
своїми друзями Юрієм Дараганом, Миколою Чирським, Максимом Гривою
(Загривним) видає гектографічним способом журнал «Веселка». В 30-х роках
ХХ ст. плідно співпрацював із львівським журналом «Літературно-науковий
вісник» (із 1932 року − «Вісник»), редактором якого був відомий політик,
критик, літературознавець Дмитро Донцов. Зв'язки з зазначеним виданням не
припинялися упродовж усього періоду перебування Є. Маланюка у Варшаві.
Деякий час письменник співпрацював із журналом «Державна нація» [13, 198].
Літературно-публіцистичнна складова Іллі Івановича Витановича (18991973 рр.), розкрилася на межі 1930 року. Будучи відомим у Львові громадським
діячем, просвітянином, він брав участь у роботі багатьох громадських
організацій, виступав з доповідями на соціально-політичні та економічнополітичні теми. А згодом і переніс акценти з публічної в епістолярно-публічну
площину (якісна й влучна українська публіцистика й аналітика були затребувані
в ті часи в українській спільноті) [7].
У Нью-Йорку написані праці «Історія українського кооперативного руху»
(1964 р.), «Уваги до методології й історіографії М. Грушевського» (1966 р.),
«Аграрна політика українських урядів 1917-1920» (1968 р.). Загалом Ілля
Витанович написав близько 2800 наукових праць з історії та теорії
кооперативного руху в Україні. Він був одним із засновників Українського
історичного товариства, один із авторів десятитомної Енциклопедії
українознавства [13, 214].
Надзвичайно цікаві нариси автора, присвячені Костю Паньківському –
редактору журналу «Економіст», активному діячеві кооперативного руху,
засновнику бібліотек у Львові (за власні кошти, зароблені тяжкою працею),
активному членові «Просвіти».
Варто, на нашу думку, згадати й постать Василя Левицького (Софронів)
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(1899-1975 рр.), який був редактором «Господарсько-кооперативного часопису»
(1927-1943 рр.) та «Літопису «Червоної калини» (1929-1939 рр.) у Львові. Від
1950 року в Канаді співредактор газет «Вільне слово» (1954-1960 рр.) та «Новий
шлях» (1960-1972 рр.).
Проти колоніального режиму Польщі була спрямована творчість
М.І. Калинчука – одного з авторів радикальної західноукраїнської і
прогресивної зарубіжної преси (газет «Сила», «Сель-Роб», тижневика «Світло»,
журналів «Нові шляхи», «Металеві дні», «Західна Україна», «Робітниця» та
інші). На сторінках журналу «Вікна» він формується як справжній поет.
Ідеї соборності, незалежності, самоврядування, розвитку українського
шкільництва, вимоги забезпечення особистої свободи, свободи віросповідання,
всіх суверенних прав українського народу знаходять відображення у тижневику
«Українська Громада». Тижневик, для керівництва яким видавець приїздить
щотижня з Кременця до Луцька, виходить як орган «української національної
думки», відомий за кордоном. Із Франції та Німеччини надходять пропозиції
про співпрацю. М. Черкавський керує «Українською Громадою» на засадах
понадпартійності та надкласовості, від яких старається не відстати і в
діяльності серед мас [10, 268].
На нашу думку, дуже показовою була діяльність Юрія Івановича Липи
(1900-1944 рр.), який вже у 17 років років редагує часопис «Вісник Одеси»,
пише свої перші брошури: «Союз визволення України», «Королівство Київське
за проектом Бісмарка», «Носіть свої відзнаки», «Гетьман Іван Мазепа», (були
надруковані у видавництві «Народний стяг», заснованому Липою-старшим).
Друкувався в часописі «Літературно-науковий вісник». Вже перша поетична
збірка Юрія Липи − «Світлість» (1925 р.) − була високо поцінована і читачами,
й літераторами та літературними критиками. Відомий письменник Євген
Маланюк, зокрема, зазначив, що світові явилася українська зірка, «якій подібної
досі не було» [9, 33].
Особливої уваги, на нашу думку, потребує постать Ярослаìва
Олексаìндровича Галаìна (1902-1949 рр.). Свою видавничу та публіцистичну
діяльність здійснював як співробітник львівських часописів «Вікна»
(друкований орган «Горна») та «Нові шляхи». Після приєднання Західної
України до СРСР працював кореспондентом львівської обласної газети «Вільна
Україна» (1939-1941 рр.), республіканських газет − «Правда Украины» та
«Радянська Україна» (1942-1948 рр.).
Як поет і фейлетоніст активно працював Анатоìль-Юліаìн Курдиìдик (19052001рр.) Після радянської окупації Львова працює віденським кореспондентом
для «Краківських вістей» у Польщі (1940-1945 рр.), та співробітником газети
для українських біженців «Неділі» у місті Ашафенбург, Німеччина (1945-1949
рр.). З 1951 року перебуває у Канаді (Торонто). З 1954 року співробітник
часопису «Український робітник»; з 1956 р. співзасновник і редактор тижневика
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«Вільне слово» (до 26 червня 1960 р.). У місті Вінніпег − редактор тижневика
«Новий шлях» (1960-1962 рр.) і співредактор «Поступу» (1962-1970 рр.),
співробітник-кореспондент з 1970 р. «Українського голосу» [13, 176].
Організаторські здібності та ініціативність призвела до того, що Іван
Андрійович Михайлюк (1906-1988 рр.), став в Коломиї видавецем і редактором
журналів «Плуг» (1932-1933 рр.) та «Зеркало» (1935-1936 рр.). Його журнали
носили яскраво виражений соціально-селянський характер. Де підіймалися
питання нелегкого життя та побуту на селі, соціальна нерівність та інші класові
розбіжності. На шпальтах його видань свої думки висловлювали як знані
інтелігенти краю та письменники. Так і місцевий люд. Саме на цих сторінках
вперше українці пізнали слово й думки цілої плеяди самобутніх письменниківсамоуків.
Цікавою, на наш погляд, є особистість Ярослаìва-Рафаїìла Курдиìдика
(1907-1990 рр.). Він дописував до різних галицьких часописів, зокрема до
львівських газети «Новий час» і «Час». Емігрувавши, продовжував і за
кордоном журналістичну діяльність: належав до Спілки Українських
Журналістів в Німеччині (1946-1950 рр.), Канаді, Наукового Товариства ім.
Шевченка. Написав ряд статей до української преси; будучи постійним
коментатором в українському щоденнику «Свобода», друкувався в українській
періодичній пресі в діаспорі: у «Визвольному шляху», «Жіночому світі»,
«Овиді» [7].
Висновки.
Отже, у західноукраїнській педагогічній пресі на початок ХХ ст. широко
пропагувалися ідеї української національної школи, народної педагогіки й
освіти. Розгортається епоха педагогічної преси, що їх підтримує і пропагує у
чисельних журналах та часописах («Доля и школа», «Письмо до громади»,
«Народна школа» та ін.). Ведеться робота над науковими розробками основ
української педагогіки, дидактики, теорії національного виховання («Газета
школьная», «Школьний часопис», «Учитель» та ін..). Почали вирізнятись такі
видання як «Наша школа» (1909 р.), «Учитель» (1910 р.), «Учительське слово»
(1912 р.) тощо. Таким чином, педагогічна преса взяла напрям на репрезентацію
концепції української національної школи, українознавства, націоналізації
освіти і виховання.
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ГЛАВА 10. ИССЛЕДОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ: ФЕНОМЕН
ПРОТЕСТНОГО СОЗНАНИЯ В РОМАНЕ ВИРЖИНИ ДЕПАНТ «TEEN
SPIRIT»
ДОСЛІДИТИ, ЩОБ ЗРОЗУМІТИ: ФЕНОМЕН ПРОТЕСТНОЇ СВІДОМОСТІ
В РОМАНІ ВІРЖИНІ ДЕПАНТ «TEEN SPIRIT»
EXPLORE TO UNDERSTAND: THE PHENOMENON OF PROTEST
CONSCIOUSNESS IN VIRGINIE DEPANT’S "TEEN SPIRIT" NOVEL

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-011
Введение
«Мир, к которому мы не готовим детей, поджидает их у порога»
(В. Депант. «Teen spirit»)
Волна терроризма, захлестнувшего сегодняшний мир и ставшая угрозой
для всего человечества, требует аккумуляции усилий всех стран и всех сфер
деятельности человека в поиске решения этой глобальной проблемы. Агрессия,
питающая террористические акции, особенно возросла в условиях нынешнего
социально-политического кризиса, связанного с процессами глобализации и
разрушения сложившейся карты расселения народов, кризиса, который, по
прогнозам С. Ф. Хантингтона, может завершиться «столкновением
цивилизаций». Это определяет пристальное внимание к проблемам
отклоняющегося поведения человека, попытки исследователей разобраться в
причинах, формах и последствиях девиантного поведения, найти пути
преобразования кризисной ситуации.
В этих условиях возрастает роль не только психологии девиантного
поведения как междисциплинарной науки, но и литературы, которая никогда не
ограничивалась простой фиксацией происходящих в обществе процессов, но
стремилась провидеть дальнейшие пути развития человечества и предложить
рецепты выхода из кризисных ситуаций. Теракты, ставшие во Франции нового
тысячелетия почти привычным явлением, обусловили внимание многих
французских романистов к природе этого феномена. («Windows on the world»
Ф.Бегбедера (2003), «Soumission» («Подчинение») (2015) М. Уэльбека и др.).
Современный французский роман, вернувший в поэтику жанра отмененные
«новым романом» сюжет, персонаж, повествование, вновь поместил в фокус
картины мира человека, его психологию, его эмоции и поступки, рожденные
новыми реалиями. Именно роман пытается выявить причины активизации
агрессивного сознания в современном обществе, исследуя истоки появления
различных, в первую очередь, молодежных протестных движений, раскрыть
механизм и пружины «бунта молодых» как одной из форм девиантного
поведения, принимавшего в течение второй половины ХХ и в начале
нынешнего столетия разные формы, типологически близкие друг другу: хиппи,
панки, рокеры, поколение –Х и т.п. Начиная с романа Джерома Сэлинджера
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«Ловец во ржи», сформулировавшего новую психологию «вечной молодости»
как желанной цели и обозначившего тип героя с «подростковым сознанием»
как «героя времени», литература постоянно возвращается в разных формах к
анализу самого феномена, изучая позитивные и негативные последствия
стремления сохранить и в зрелом возрасте «подростковый дух» как форму
внутренней свободы и проявления протеста против буржуазной системы.
Но пожалуй, так однозначно, как это заявлено в названии романа
современной французской писательницы, члена Гонкуровской академии В.
Депант «Teen Spirit» (2002 г.), не был означен исток и одна из основных причин
появления девиантного поведения молодых. Именно этот роман и станет
объектом нашого анализа.
10.1. Феминистка, провокартор, аналитик?
Процесс изучения романов В.Депант, вначале бывших объектом внимания
медиа как скандальные, а потому хорошо покупаемые произведения, отражает
общие тенденции научного осмысления современного французского романа в
литературоведении Франции, которое до начала 2000-х гг. очень робко
обращалось к живому, движущемуся, формирующемуся художественному
материалу, осознавая, что отсутствие «далевого плана» делает уязвимыми и
условными любые выводы о современных художественных явлениях и тем
более любые попытки построения типологии современного романа. Отвечая на
вопросы Доминик Вожуа о причинах невнимания французской
университетской литературной критики к литературе рубежа двух тысячелетий,
Доминик Виар, один из наиболее значительных исследователей нынешней
французской литературы, обозначил некие необходимые этапы, которые
прошло французское литературоведение, чтобы обрести право оценивать
художественные явления конца ХХ-начала ХХІ ст.: фаза ожидания,
сопровождавшаяся дебатами в СМИ о нашумевших и наиболее продаваемых
современных произведениях – организация в 1990-е гг. серии семинаров,
коллоквиумов, посвященных новейшим произведениям – включение этих
текстов в университетские курсы – первые попытки научного описания и
исследования романов рубежного времени в магистерских диссертациях и,
наконец, появление первых системных анализов литературы начала ХХІ в. в
монографиях и научных статьях[36].
Первые романы В.Депант «Baise-moi» («Трахни меня» – 1994 г.), «Les
Chiennes savantes» («Ученые сучки»–1996 г.), «Les Jolies choses» («Милые
штучки» – 1998 г.), в центре сюжетов которых оказались «неприличные», с
точки зрения морали благовоспитанного общества темы, закономерно стали
сначала лакомым кусочком для СМИ, а потом, в силу их популярности
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особенно у молодежного читателя, оказались включенными (а, значит,
легитимизированными) в университетские курсы лекций по современной
литературе и постепенно стали объектом научного осмысления.
Размышляя о том, почему университетская критика долго не отваживалась
исследовать текущую французскую литературу, Д. Виар отмечает риски,
которые сохраняются и теперь, ведь отсутствие перспективы искажает картину,
не позволяя разграничить злободневность изображенного в романе и
собственно художественные достоинства произведения.
Поэтому, как
утверждает Д. Виар, важно не сбиться с пути собственно литературного
анализа, подменяя его рассуждениями об отраженных в произведении
проблемах жизни общества, что скорее является предметом социологии или
истории. Может быть, этим и объясняется преимущественное внимание к
нарративным стратегиям современных писателей во французских и англоамериканских лингво-культурологических университетских исследованиях
последних двух десятилетий [36].
Марк Гонтар, одним из первых включивший имя Депант в глоссарий
университетской критики, изначально сфокусировал внимание именно на
нарративной стратегии писательницы, отнеся ее первые романы наряду с
произведениями К.Остера, М.Уэльбека, Клэр Лежандр, Мари Даррьёсек к
проявлениям
ренарративизации,
релинеаризации
постмодернистсткого
французского романа, тематизирующего хаос [16]. В исследовании 2013 г. с
симптоматичным названием «Écrire la crise - L’Esthétique postmoderne» тот же
М. Гонтар утверждает, что описывать кризис, не означает рассказывать о нем, а
показывать, как он модифицировал наши формы повествования
(рассказывания) (comment elle modifie nos manières de raconter), как
постмодернистская эстетика обнаруживает обусловленность современных
форм письма социальными конфигурациями в обществе [15]. Об особом
инновационном тоне провокационного и циничного разочарования, дающего
порой удивительные результаты, «короткие замыкания» письма (les «courtscircuits» de l’écriture), как особенности письма В.Депант, М.Уэльбека и др.
говорит в 2011 г в беседе с Б. Блакманом и Д. Виар [8].
В то же время скандальная проблематика первых романов В.Депант,
которые и сегодня оказываются в фокусе внимания литературоведов, уже в
1990 е гг. обозначила один из основных векторов литературоведческого
изучения творчества писательницы, которую или хвалили за смелось тем и
языка ее произведений (рецензии Кристиана Карьера «A corps perdu» и Ф.
Бегбедера «Style», Le Figaro, 1996), или, подобно журналистке Оде Ланселен,
называли «феминистским Пол Потом».
Для французской и американской литературной критики В. Депант попрежнему остается феминисткой и провокаторшей, каковой она предстала в
первых нашумевших своих произведениях. Как феминистку, провокационно
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выпячивающую гендерные аспекты социальной дисгармонии, Депант
воспринимает большинство исследователей, начиная с момента выхода ее
первого романа, когда в ней увидели не только представительницу нового
поколения писателей, но и одну из главных фигур «женской (феминной)
литературы новой ориентации» [11; 14; 17; 18;19; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29;
30;31; 39] .
Эта точка зрения характерна и для западных работ, написанных уже в
конце второго десятилетия ХХІ ст.: «Писать женщину, по Виржини Депант»
Бригитты Вельтман-Арон (2018) [38], «Уродам: копья феминистского гнева
Виржини Депант» Лоран Элкин [14], «”Ученые сучки” Вирджини Депант или
триумф гетеропатриархата» Мишель Шаал [30], «Феминизм, тема морали и
насилия: архитектоника насилия в творчестве Вирджини Депант» Эстеллы
Муньис Майрал [25] и др.
Однако сегодня уже невозможно говорить о В. Депант только как о
«девочке-скандале» или только о сознательной провокации как творческой
стратегии писательницы-феминистки, хотя бы потому, что в фокус ее внимания
попадают самые злободневные социальные, политические, гуманитарные
проблемы, становясь предметом художественного анализа. Завоеванные Депант
престижные литературные награды: Prix de Flore за роман «Les Jolies Choses»
(1998), вторая во Франции по значению после Гонкуровской Prix Renaudot за
роман «Apocalypse bébé» (2010), многочисленные премии за трилогию «Vernon
Subutex» (2015-2017), наконец премия BnF (Национальной библиотеки
Франции) за весь корпус ее произведений (2019), а также заслуженное членство
писательницы в Гонкуровской академии с января 2016 г. позволяют однозначно
оценивать творчество В. Депант как заметное явление французской литературы
нового тысячелетия.
Тем важнее выйти за пределы обозначившихся стереотипов восприятия
романов Депант, прежде всего, как явлений поп-феминизма [27], панк-рок
феминизма, «третей волны феминизма» во Франции [29; 32].
Предпримем попытку преодоления привычных оценок творчества
писательницы.
10.2. «Teen spirit» и формы «выпадения из реала» в романе В. Депант
Вынося в название романа ключевой объект своего анализа, Депант
изучает феномен протестного подросткового сознания как среду, благодатную
для формирования и вербовки возможных террористов, осуществляя
художественными средствами лабораторное препарирование, выявляя
причины, формы, социальные варианты и последствия протестной психологии.
В романе обозначены политические явления, обусловившие мировую
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дисгармонию и порожденное ею депрессивно-агрессивное отношение к миру:
«Мы часто спорили о том, когда именно все покатилось под откос: после
падения Стены, после появления СD, смерти Курта Кобейна или после Второй
мировой войны…Наши мнения об истоках великого бардака не совпадали» [2,
130]. Упоминание «голоса поколения Х» Курта Кобейна, вокалиста и гитариста
легендарной американской рок-группы «Нирвана», слова из песни «Smells Like
Teen Spirit» которого дали название роману французской писательницы, в
одном ряду с важнейшими политическими событиями ХХ ст. маркирует
принадлежность героя романа к панк-рок культуре, ставшей для нескольких
поколений ее адептов образом жизни, определившем язык, аутфит, авторитеты
и пристрастия фанов панк-рока как своеобразной формы противостояния
буржуазному обществу и его морали. В романе подробно описаны «фишки»
разных поколений поклонников этой субкультуры и создан собирательный
социально-психологический портрет панк-рокеров, который тем достовернее,
что сама В. Депант, как известно, прошла через увлечение панк-культурой,
назвав ее «своими университетами» и получив разнообразный, часто
драматичный опыт в презираемых, но имеющих место быть сферах жизни
благонамеренного буржуазного общества (порно, наркотики, проституция,
алкоголь, услуги в сфере интимных развлечений и обслуживающих ее СМИ). В
поток рок-культуры вовлечены и богатые, пресыщенные мажоры и мажорки,
выражающие свое стремление к независимости в девиантном поведении (как
Алис); и одаренная, но сломленная обстоятельствами молодежь из рабочей
среды (как Брюно); и «продукт панковской аристократии», как Брюно называет
свою подружку Сандру, так и не сформировавшую определенных вкусов и
увлекающуюся очень разным («У Сандры повсюду включены радиоприемники
и все на разных частотах. В гостиной я слышал как пацаны базарят насчет хипхопа, на кухне звучал Лоран Вульзи, в ванной какие-то интеллектуалы
умничали по поводу дерьмовой книжонки» [2,128]; и, наконец, совсем незрелые
подростки, для которых, как утверждают психологи, типичным является
стремление освободиться от опеки родителей, найти ту среду, где их будут
воспринимать как взрослых, но которые по сути остаются детьми,
нуждающимися именно в этом тинэйджеровском возрасте в тесных
эмоциональных контактах с родителями [6], в их любви и поддержке (как дочь
«взрослых тинэйджеров» Нанси, гордившаяся тем, что ее отец панк и
стремящаяся во всем подражать ему).
Наследуя идеи З. Фрейда, Виржини Депант показывает, что одним из
важнейших источников страхов и фобий, питающих «тин-спирит», являются
полученные в детстве психологические травмы, заставляющие подростка
чувствовать собственную ненужность (а, значит, несостоятельность),
одиночество, дефицит столь необходимой ему любви родителей. Отсутствие
нормальной семьи лишает детей корней, необходимых для того, чтобы жить:
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этот диагноз обозначен в символичном названии первой части романа «SANS
RACINE FIXE» (Без корней) (в русском переводе И. Радченко «Дерево без
корней»). Все главные герои произведения не имеют семейного дерева: Брюно,
который с 12 лет рос без отца, бросившего семью, и без любви матери,
родившей сына в 18 лет и не думавшей о нем; Алис, имевшая в своей
буржуазной семье внешние признаки благополучия (дом, деньги, дорогую
одежду, престижное образование и работу), но не знавшая любви родителей,
равнодушных друг к другу и к ней; дочь Брюно и Алис, Нанси, до 13 лет не
знавшая отца и не имеющая полноценной семьи, а потому дезадаптированная,
стремящаяся заполучить любовь родителей и с отчаянием пускающаяся во все
тяжкие, помогая приятелю угнать чужую машину.
Вызов, бунт против отвергнувшего их общества не связан с возрастом
человека или полом, что показывает Депант, устанавливая знак равенства
между отцом и дочерью, (что обозначено в названии второй части романа –
«Отец и дочь»), обнаруживая в дочери те же фобии, и те же механизмы,
спускающие пружину бунта, что и у отца. Идея абсолютного тождества
поколений, основанного на общем «подростковом сознании», подчеркнута в
названии осуществленной в 2007 г. Оливье Робине де Пля экранизации романа
Депант, «Tel père, telle fille» («Какой отец, такая и дочь»). Даже лексика
разнополых персонажей Депант гендерно практически не маркирована, что
убедительно показано З. Брейховой, справедливо усмотревшей в этом
следствие эволюционных процессов в современном унисекс-обществе 1.
Однако в артикуляции и синтаксисе,
фиксирующих эмоциональнопсихологические особенности дискурса героев романа, которые и становятся
объектом исследования Депант, подчеркнуты очевидные гендерные и
социальные различия: обрывистая с упрощенным синтаксисом фраз, с большим
количеством редуцированных звуков и слов речь Брюно, выходца из рабочей
среды, явно контрастирует с правильной, подчеркнуто литературной
артикуляцией Алис, стремящейся строить фразы в соответствии с принятыми в
приличном обществе синтаксическими нормами [10, 19-26]. Этот язык улицы,
молодежный сленг, зазвучавший в романе, стал своеобразной революцией во
французской прозе начала 2000-х и выделил романы Депант в потоке
французской романной продукции начала нового тысячелетия.
Феномен протестного поведения тинэйджеровского типа исследуется
автором в разных социальных вариантах. У Брюно протест подпитывается
социальным унижением, которое он испытывает со стороны благополучного
сытого общества, порождая и явную агрессию («Хотелось кого-нибудь убить,
защитить поруганную честь, а жизнь свою послать к такой-то матери» [2,34], и
инфантильные фантазии о собственной «показательной» смерти, заставляющей
1

“la variation selon sexe n´est pas un facteur important et que la différence entre le langage des femmes et des hommes
n´est pas si marquante à cause de l´évolution notre société» [10, 1]
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страдать обидчиков («Я вообразил, как она возвращается и обнаруживает меня
в ванне с перерезанными венами или лучше – повесившимся на простыне и
болтающимся за окном гостиной» [2,34]. Классово окрашенный протест
выливается в эпатажную внешность: «зеленый ирокез и ошейник с шипами».
Протест обусловливает и подчеркнуто грубую манеру общения, и речь Брюно,
основанную на обсценной лексике и блатном подростковом сленге: «Connasse»,
«sale putain de folle», «une sale pute de merde», (дрянь, сука чокнутая), un prénom
de chiotte, putain» (дерьмовое имя (32), «ta sale gueule de pute» (твоя блядская
морда) , une sale pute de merde …,un prénom de chiotte, putain» (дерьмовое имя).
Увлечение панк-роком, который для поколения Депант был меткой
принадлежности к особому сообществу «своих», формой социальной
идентификации, маркирует мироощущение Брюно: «Сам факт, что я играл в
панк-группе, посредственной, но с репутацией в определенных кругах,
открывал мне десять лет беспроцентного кредита» [2,25]. Идентификация себя
с определенной группой, столь важная для героя романа, является формой
социальной идентификации и основным, по мнению многих психологов,
предиктором готовности присоединиться к протестному движению, причем в
жестких и ненормативных его формах [35; 34]. Формой протеста для Бруно
становится и употребление «косяков» (gros joints), о которых бесконечно
рассказывает Брюно как о главном лекарстве для человека с Teen spirit. У Алис
– «потомственной буржуйки» из тех, кого «на протяжении тридцати поколений
натаскивают на то, чтобы стать лучшими б… для элитных самцов» [2,20],
протестное поведение проявляется в других формах, столь же характерных для
подростков: она мечтает, «когда вырастет, стать наркоманкой», пускается в
сексуальные развлечения с сыном железнодорожника, вцепившись в него
«аккурат в протестный период» [2,20]. Подростковое сознание остается уделом
и более подготовленных к жизни и, казалось бы, успешных Сандры и Катрин –
подружек Брюно. Оно тем более объяснимо у единственного в романе
подростка Нанси – 13-летней дочери Алис и Брюно. Ответственность за
бегство личности в "подростковое сознание" ("тин спирит") Депант возлагает
именно на государство, которое создает социальные структуры,
инфантилизирующие индивидуумов[19,227].
Главные персонажи романа каждый по-своему движутся к «выпадению из
реала»,
проходя
определенные
психологами
стадии
социальнопсихологической дезадаптации, завершающейся самоизоляцией [7, 12] в
изнуряющей и опустошающей работе (как Алис), или буквально физически
изолируя себя от мира (как Брюно, не выходивший из дома в течение двух лет),
или делая шаг к выходу за правовые нормы общества, обрекая себя на
последующую тюремную изоляцию (как маленькая Нанси, в своем желании
бросить вызов родителям, не сумевшим построить семью, оказавшаяся
участницей похищения автомобиля). Персонажи Депант – это маргиналы,
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лузеры: не только социальные, но и эмоциональные, психологические, это
жертвы процесса десоциализации и дезадаптации личности в современном
мире, где высокие чувства уступили место удовлетворению примитивных
телесных
потребностей,
где
ненасытность
сопровождается
некоммуникабельностью и абсолютным одиночеством, не зависящим от
социального статуса человека. В описанном Депант мире любовь не становится
спасением, она «освобождена от сентиментальной ауры, когда не остается
ничего, кроме удовлетворения физиологических инстинктов «насильственных и
разрушительных». Дэни Лабурэ справедливо относит Виржини Депант к
писателям, «преследуемым насилием», которые изображают миры, «где ужас
стал обычным явлением, где мораль больше не существует, а апокалипсис уже
наступил» [21, 255]. Размышляя о характерном для персонажей В. Депант, Ф.
Бегбедера и Ф.Джиана сплаве страха, насилия и желания, который управляет их
чувствами и ощущениями, М.Бушуша обращается к мифологическим и
психоаналитическим ассоциациям, говоря о своеобразном поединке-союзе
Эроса и Танатоса в душе героев, о двуедином автоприсутствии либидо и
мортидо друг в друге [9, 5]. Любовь причиняет невыносимую боль и Брюно, от
которого насильственно увезли Алис, и Алис, которая так и не оправилась к 30
годам от разлуки со своей первой любовью, и Катрин, которая любила Брюно,
но не сумела об этом сказать, и Сандре, которая безуспешно ищет любовные
радости на стороне, потому что Брюно ее игнорирует.
10.3. Художественная парадигма романа
Поэтика «Teen Spirit» отражает поиск новых художественных средств для
освоения непривычных тем, шокировавших читателя первых романов
В.Депант, М. Уэльбека, Венсана Равалека, сам приход в литературу которых,
как говорит В.Депант, был колоссальным прорывом, но, к сожалению, это
почти перестало ощущаться во втором десятилетии третьего тысячелетия [5].
Роман Депант как артефакт трэш-культуры, которая вряд ли может быть
однозначно отнесена к массовой культуре, так как предполагает расширение
эстетических горизонтов читателя с разным уровнем интеллекта и
художественных вкусов за счет выхода в табуированные, отвергнутые
искусством зоны, составляющие, однако, важную часть жизни современного
социума и уже потому нуждающиеся во внимании, серьезном изучении и
художественном означивании, отражает существенное отличие романной
эстетики ХХІ в., охарактеризованное Д. Виаром: «…мне кажется, что самая
лучшая литература - это та, которая расстраивает, озадачивает своего читателя,
а не та, которая гладит его по головке. Неприятно, когда попирают ваши
предпочтения, выбор или уверенность. Все, что расшатывает наши убеждения,
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подвергает нас опасности и беспокоит нас. Сегодняшняя литература
перенастраивается
(переконфигурирована).
Лучшие
произведения
отваживаются пойти по неведомым дорожкам. Нужно согласиться войти в эту
зону беспокойства» 2. Объясняя появление в современном романе неудобных
тем и интереса к незначительному, к мелочам, Д. Виар констатирует рождение
«новой формы гуманизма», состоящего не в слепой вере в величие человека и
его будущего, но во внимании к его слабостям, ошибкам, к кажущемуся
«незначимым», а на деле очень значимому»[36].
Одной из первых во французской литературе конца 1990-х - начала 2000-х
гг. Депант в романе «Teen Spirit» (2002) пытается проанализировать
социальные, политические, психологические причины разных фобий, которые
подталкивают человека к желанию укрыться от мира в раковине с помощью
наркотиков, алкоголя, асоциального поведения, приводящих часто к агрессии,
выливающейся в протестные акции молодых и людей с законсервированным
«подростковым сознанием», в терроризм как ответ на правила выживания в
современном буржуазном «благополучном» социуме. Темы моральной
незрелости людей, с подростковым сознанием, алкогольной, наркотической и
идеологической зависимостей молодежи, которая рождена, чтобы мучиться в
этом обществе, раненой молодежи, которая доводит до отчаяния своих
родителей и вводит в вены общества тот яд саморазрушения, которым это
общество их инфицировало, становятся ведущими в творчестве Депант.
Но, пожалуй, не только табуированные темы, выводящие читателя из зоны
комфорта, являющиеся средством шокотерапии общества, к которой прибегают
и другие современные французские романисты: А. Володин, Ф. Бегбедер, М.
Уэльбек, Г. Мюссо, характеризует неординарную поэтику автора «Teen Spirit».
Не менее, а, возможно, и более важным становится выбор нарративной
стратегии «исповеди себя» (confession de soi), и в то же время «исповеди для
себя» (confession pour moi-même), которая подключает произведение Депант к
французской литературной традиции самописания, восходящей к «La
Confession d'un enfant du siècle” («Исповеди сына века») Альфреда де Мюссе
(1836 г.), реминисцентно означенной в названии бегбедеровских «Conversations
d'un enfant du siècle» («Беседы сына века») (2015 г.).
Роман «Teen Spirit» написан от первого лица и представляет собой Янаррацию главного героя Брюно, несостоявшегося писателя и переводчика, в
характере которого критики обнаруживают и черты самой Депант, и ее собрата
по перу писателя-провокатора М.Уэльбека, что превращает исповедь
романного персонажа в своеобразную исповедь писателей, переживающих
2

«…il me semble que la meilleure littérature est celle qui déconcerte son lecteur, plutôt que celle qui le caresse dans le
sens du poil. Il n’est pas agréable d’être bousculé dans ses préférences, ses choix ou ses certitudes. Tout ce qui ébranle
nos convictions nous met en péril et nous inquiète. Or la littérature actuelle se reconfigure. Les meilleures œuvres se
risquent sur des chemins non balisés. Il faut accepter d’entrer dans cette inquiétude» [37].
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кризис современной западной цивилизации, придавая повествованию черты
столь значимой для сегодняшней французской литературы autofiction [3].
Бескомпромиссная исповедь самому себе 30-летнего инфантильного
недоросля Брюно, живущего за счет своих подруг, балующегося дурью и
страдающего стремоманией, устанавливает особый, предельный уровень
искренности, заданный первой же фразой романа, определяющей три порока
современной незрелой личности: наркомания, примитивизация сексуальных
вкусов, ТВ-зависимость: «Я курил здоровый косяк, уставившись на задницу
Джей Ло по MTV» [2, 13]. Сам герой-повествователь тут же ставит себе точный
диагноз собственного социопсихологического состояния, общий для таких же,
как он, вечных тинэйджеров: «В тот период своей жизни – а к нему я медленно,
но верно шел много лет – я начисто выпал из реала, почти два года не вылезал
из квартиры и, не считая Катрин, моей подруги, не видел никого, ну разве что
по телевизору. Люди сделались для меня некоей абстрактной сущностью,
враждебной, но легко устранимой: я отвечал на звонки выборочно или хамил в
трубку – и меня оставляли в покое» [2, 14]. Так Депант сразу же дает понять
читателю, что от подобного состояния всего один шаг до уничтожения людей
как этой «абстрактной сущности».
Важную роль в поэтике романа играет паратекст, позволяющий
структурировать неутешительную концепцию автора относительно перспектив
развития феномена протестного сознания. Определяя в названии романа «teen
spirit» как диагноз общества, члены которого не готовы взять на себя
ответственность не только за других, но и за самих себя, Депант обозначает в
заглавиях трех частей романа свое понимание истоков – «Дерево без корней»
(Ч.1), природы – «Отец и дочь» (Ч.2) – и логического воплощения последствий
дезадаптации людей с «подростковым сознанием» – «На ковре-бомбомете»
(Ч.3), завершая роман описанием первого в новом тысячелетии и знакового для
всего ХХІ ст. теракта 11 сентября 2001 г. во Всемирном торговом центре. Так
обозначена «дорожная карта» движения от подросткового протестного
поведения к участию в терактах и управляемых политиками протестах. Однако
эпиграф к третьей части: «Чрезмерно ли требовать от этой странной
разновидности выброшенных на берег рыб каковой является род людской,
чтобы они предусматривали немыслимое – для блага эволюции» Уильям
Берроуз» [2, 150] и финальная фраза романа оставляют надежду на то, что за
развалом старого мира, в жизни появится «что-то стоящее» [2, 191]. Попытка В.
Депант, которая сама прошла путь нелегких странствий по «запретным зонам»,
понять механизмы деконструкции морали в современном обществе,
исследовать феномен протестного сознания, выявить истоки накапливающейся
агрессивной энергии бунта против социума, волнами возникающего, начиная со
второй половины ХХ столетия и повторяющегося с завидной регулярностью и
все возрастающим градусом агрессии, предопределяет выход в «миры»,
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которые буржуазное общество игнорирует, не замечает, и которые с тем
большей яростью во все более устрашающих формах напоминают о себе в виде
актов вандализма, террора, криминализации общества. Трагизм ситуации
состоит в том, что жертвами игнорирования феномена «подросткового
сознания» являются не только сами десоциализированные люди с
инфантильным мировосприятием – вчерашние панки, рокеры, сегодняшние
террористы, ультраправые – но и все члены общества. Показательным является
факт убийства во время терактов в ноябре 2015 года в Париже на концерте
Eagles of Death Metal в Батаклане музыкального критика и журналиста, адепта
рок-культуры Гийома Б. Декерфа, сотрудника еженедельного журнала «Les
Inrockuptibles» 3, созданного в 1986 г. как трибуна рок-культуры, но постепенно
(и это тоже знаково!) расширившего тематику журнала, обозначившего уже
левую окраску в своей Новой формуле (Nouvelle formule) на страничке журнала
в Facebook: «L’actu politique, société, média, culture vue par les
inRocKs»(«Политические, социальные, медиа и культурные новости,
увиденные через призму рока»).
Все творчество В.Депант становится попыткой написания современной
«Человеческой комедии», героями которой являются отверженные,
десоциализированные люди, с психологией Teen spirit. Последняя трилогия
писательницы «Vernon Subutex» (2015-2017) – сага на 1200 страниц – является
масштабным полотном, исследующим возможные пути социализации или
окончательной десоциализации бывших рокеров, а ныне пятидесятилетних
подростков, для которых в 1980-90-е гг. рок был образом жизни – опасным и
деструктивным –(«dangereux et subversif»), от которого, по словам самой
В.Депант, теперь не осталось ничего, кроме звуков и одежды («il n’en reste à peu
près rien, sauf du son et des fringues») [20]. Об актуальности темы трилогии для
современных и вчерашних тинэджеров, над продолжением которой работает
сегодня Депант, безусловно, свидетельствует и то, что 1.3 млн. экземпляров
книги разошлись очень быстро, а с 9 апреля на Canal+ начался показ
телесериала из 9 эпизодов по первой части трилогии писательницы, которая, по
заключению Franceinfo:culture, «подсадила» целое поколение на «Вернон
Сюбютекс» [12].А Le Monde даже окрестил трилогию «Rougon-Macquart trash»
(трэшем «Ругон-Макаров) [33]. Путь к этой эпопее начался именно с «Teen
spirit».
Выводы
Как представляется, роман «Teen Spirit», написанный еще в 2002 г.,
обозначил выход Депант за рамки просто «женской литературы», позволил его
автору заявить о себе как о писательнице-аналитике, исследующей
французская стилизация,соединяющая английский и французский языки и позволяющая перевести название
как «Живущие по канонам рока, Через призму рока» - In rock up tibles

3
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политические, социальные механизмы существования современного общества,
их влияние на общественную психологию и мораль. В уже упомянутом
интервью Д. Вожуа, посвященном характеристике отношений между
французской университетской литературной критикой и романом нынешнего
тысячелетия, Д. Виар отмечает особое социологическое измерение в
сегодняшней литературе, которое определяет нынешнее положение в ней
писателя4. В роли такого социолога выступает и Депант, сканируя отчаяние и
дезориентацию нынешнего «благополучного общества», предлагая читателю
свое социо-психологическое исследование истоков и перспектив развития
феномена протестного сознания, облеченное в художественную романную
форму, поданную через я-наррацию как «самописание» моральных недорослей,
их autofiction.

4

Je vois une grande cohérence entre cette dimension sociologique (ce qui ne signifie pas forcément sociale) de la
littérature et la position actuelle de l'écrivain dans la société [36].
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ГЛАВА 11. ПАРАДИГМА ДЕВЯТИ РАССКАЗОВ В ЛИТЕРАТУРЕ США
СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА

ПАРАДИГМА ДЕВ'ЯТИ ОПОВІДАНЬ У ЛІТЕРАТУРІ США
СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
THE NINE STORIES PARADIGM IN THE US LITERATURE
OF THE MID-TWENTIETH CENTURY

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-003
Вступ
Авторську збірку з дев'яти оповідань не можна назвати ні
розповсюдженим, ні особливим явищем. Вихід такої збірки з назвою "Дев'ять
оповідань" є, як мінімум, незвичайним. Наявність же кількох таких збірок
різних авторів у рамках достатньо вузького історичного хронотопу говорить
про існування певної парадигми і вимагає пильної уваги. Ми розглянемо три
збірки трьох видатних американських письменників, опублікованих у НьюЙорку в середині минулого століття:
• 1947: "Дев'ять оповідань" Володимира Набокова [1];
• 1953: "Дев'ять оповідань" Джерома Селінджера [2];
• 1959: "Дев'ять завтра" Айзека Азімова [3].
Зазначимо, що серед численних досліджень творчості цих письменників
аналізу їх малої прози приділяється дуже мало уваги, а розгляду означених
збірок в цілому присвячені лише поодинокі розвідки. І зовсім не вдалося знайти
робіт з вивчення взаємозв'язків трьох збірок в часопросторі їх створення.
1. Набоков
Володимир Набоков (1899–1977) – видатний російський й американський
письменник, а також поет, перекладач, літературознавець, ентомолог, шахіст та
ін., який говорив про себе: "Я американський письменник, народжений в Росії,
здобув освіту в Англії, де я вивчав французьку літературу перед тим, як на
п'ятнадцять років переселитися до Німеччини. Моя голова розмовляє
англійською, моє серце – російською, і моє вухо – французькою" [4]. У великій
творчій спадщини письменника особливе місце займають збірки оповідань, які,
на думку його сина Дмитра, "були з великою старанністю підібрані й
композиційно скомпоновані самим Набоковим з урахуванням різних критеріїв,
таких як тема, час твору, атмосфера, однорідність, різноманітність" [5].
"Дев'ять оповідань" [1] – перша набоківська збірка оповідань (до цього в
Берліні вийшли російською дві змішані – оповідань, віршів, есе й уривків з
романів) і перша збірка оповідань англійською, що вийшла в Америці. Вона
складалася із трьох оповідань, перекладених з російської (разом з
П. Пєрцовим), одного, переробленого й перекладеного з французької (разом з
Х. Уорд), а також п'яти, написаних англійською.
1) The Aurelian ("Збирач метеликів", в російському оригіналі "Пільграм",
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1930). 45-річний Пільграм – власник крамниці метеликів, що дісталася йому від
батька. Його справжнє життя – віртуальні подорожі за метеликами в різні
країни, які він здійснює вві сні. Пільграм тричі намагається втілити їх в реальне
життя. І коли остання спроба практично здійснилася, він раптово помирає на
порозі своєї крамнички.
2) Cloud, Castle, Lake ("Хмара, вежа, озеро", 1937).
Російський емігрант, скромний неодружений посадовець, який живе в
очікуванні щастя, відправляється в коротку подорож Німеччиною з групою
місцевих бюргерів. Випадково він заходить у маленьку кімнату для приїжджих,
з віконця якої видно озеро, хмару і чорну вежу на березі. Чиновник вирішує
залишитися тут назавжди, але супутники силою забирають його з собою,
знущаючись і лупцюючи в поїзді. Після подорожі чиновник йде зі служби, бо
не може більше залишатися людиною, і повертається до свого озера.
3) Spring in Fialta (Весна в Фіальті, 1936).
У вигаданому приморському місті Фіальта герой і оповідач зустрічає свою
давню кохану і згадує численні попередні зустрічі в різних реальних місцях. В
кінці оповіді автор звільняє свою героїню від недостойного її світу чоловіків –
вона гине в автомобільній аварії. При цьому її чоловік і його товариш, які були
разом з нею, залишаються в живих. Оповідання насичене ремінісценціями і
різними кодами, характерними для Набокова, а також є літературною версією
його роману з російської емігранткою в Парижі.
4) Mademoiselle O (Мадемуазель О, 1936).
Автобіографічне оповідання Набокова про дитинство і його французьку
гувернантку, в пам'ять про яку письменник створює свій єдиний твір
французькою. Образ дитинства: величезна, з дивовижним голосом, що
виходить із її слонячого тіла. Образ юності: товстіша, зовсім посивіла і глуха, з
бурхливими виявленнями любові. Після цієї останньої зустрічі автор
прогулюється Женевським озером і зустрічає старого лебедя. Образ після
смерті, що закінчує розповідь: човен, лебідь, хвиля.
5) A Forgotten Poet (Забутий поет, 1944).
Кілька послідовних епізодів, пов'язаних з талановитим російським поетом –
міфом Набокова для американського читача. Середина 19 століття – смерть
поета. Через 50 років – поява поета на святкуванні, присвяченому його смерті, з
вимогою коштів, зібраних на його пам'ятник. Через 20 років – створення музею
поета, доглядачем якого став сам поет. Коротке життя музею та його зникнення
після смерті наглядача. Ще через 20 років – повне забуття поета на батьківщині,
як і автора (Набоков має на увазі свої поетичні роботи, опубліковані під
псевдонімом Сірін).
6) The Assistant Producer (Помічник режисера, 1943).
Перше оповідання Набокова англійською. Історія знаменитої російської
співачки і її чоловіка-генерала в середовищі паризької еміграції. Заснована на
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реальних подіях середини 30-х років минулого століття в Російській загально
воїнській спілці, але всі прізвища в оповіданні змінені. Автор описує те, що
відбувається у фільмі на екрані кінотеатру, але ця дешева мелодрама
виявляється реальним життям. І "Привіт, реальносте!" в кінці оповіді при
виході з кінотеатру сприймається з достатнім ступенем іронії.
7) "That in Aleppo Once..." ("Якось в Алеппо...", 1943).
Лист автору від поета-емігранта з Парижу, якому вдалося вибратися зі
Франції в США під час другої світової війни. Сповідь героя про свій дивний і
короткий шлюб із своєрідною жінкою з віртуальною собачкою насичена
численними шекспірівськими і чеховськими ремінісценціями. Лист
закінчується проханням до "письменника В." написати про це оповідь і,
вважаючи, що повторює помилку Отелло в Алеппо, не вказувати на це в назві.
Автор реагує дуже своєрідно, зробивши з листа "без купюр" оповідання з
шекспірівською назвою.
8) Time and Ebb (Мінливості часів, 1945).
Гра Набокова з часом у вигляді фантастичного оповідання.
Дев'яностолітній старий в 2026 згадує минуле з 1940-х років. Він добре пам'ятає
1944 (час створення оповідання) і дуже смутно 2012 (рік смерті єдиного сина
Набокова Дмитра, однолітком якого є оповідач). Побіжно торкаючись змін в
суспільстві, автор дає своєрідний прогноз його розвитку. Цікава гра слів в назві:
"Time and Ebb" буквально "Час і відлив", що виглядає як корекція "Tide and
Ebb" – "Приплив і відлив", а первинна назва оповідання в рукопису "Time in
Ebb" – "Час убуває".
9) Double Talk (Лицемірна розмова, 1945).
Оповідача, ліберального письменника-емігранта, під час перебування в
Європі постійно плутають з його однофамільцем – реакціонером і антисемітом:
вимагають повернути книгу, яку він не брав, в бібліотеку, помилково
заарештовують, не дають візу до Франції і т.п. Він переїздить до Бостона,
отримує запрошення на емігрантську вечірку, де розуміє, що тут чекали його
однофамільця. Розмови про те, що німці не винні в злодіяннях, велика частина
яких вигадана євреями, а самі є жертвами зловмисних чужинців, призводять
письменника до сказу, і він зі скандалом залишає збіговисько. Після цього
письменник отримує лист від однофамільця, в якому той звинувачує його в
постійному переслідуванні, а тепер ще й в появі в п'яному вигляді у
добропорядних людей. Однофамілець загрожує йому в'язницею, але згоден на
скромну грошову компенсацію.
Назва збірки з числа оповідань є нетиповою для автора, який використовує
звичайно в цьому випадку назву першого твору. Набоков – відомий майстер
загадок і містифікацій, багатомовних каламбурів і гри слів, тому акцент у назві
на дев'ятці явно вказує на необхідність її символічного дешифрування. Так,
зіставлення з "дев'ятибрамовим містом" із "Магабгарати" може говорити про
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можливу подібність збірки людському організмові, де живе дух автора. Інші
символічні значення дев'ятки, напр., за словником Дж. Тресіддера [6], можуть
представити збірку відповідною "іудейському символові правди",
"християнському символові порядку усередині порядку" і т.п. Але ми віддамо
перевагу міркуванню одного з героїв С. Хантера [7] про те, що "набоківська
дев'ятка" має "значення пряме, а не метафоричне. Найтонший із шифрів, так.
Шифр у тім, що шифру немає... Щось, що виглядає шифром, але в дійсності не
є ним... Код у відсутності коду, секрет у тому, що секрету не має". Набоков
планував видати усі свої оповідання англійською у вигляді окремих збірок і,
можливо, з єдиною структурою у вигляді "набоківської дев'ятки" – кодованої
назви першої збірки, що мала пряме значення.
2. Селінджер
Джером Девід Селінджер (1919–2010) – класик американської літератури,
що значно вплинув на багатьох відомих письменників і всю світову культуру
середини минулого століття. Автор знаменитого "Ловця у житі "(The Catcher in
the Rye, 1951) і прихильник дзен-буддизму випускає в 1953 збірник раніше
опублікованих оповідань з набоківською назвою "Дев'ять оповідань".
Епіграфом до збірки використаний коан Хакуіна [8]: "Ми знаємо, як звучить
плескання в обидві долоні. Але як звучить плескання однієї долоні?"[9]. Коан
визначає не тільки деякі загальні риси оповідань (опозиція "неймовірне –
природне", мотив самотності та ін.), а й вказує на загальну структуру збірки,
побудованої за законами традиційної індійської поетики "дхвані-раса", де
дев'ять оповідань відповідають дев'яти поетичним настроям, які мають
конкретну кольорову символіку [10].
1) Perfect Day for Bananafish (Чудовий день для рибки-бананки, 1948).
Сімейна пара відпочиває у Флориді. Чоловік розповідає на пляжі трирічній
дівчинці власну казку про рибку, яка об'їдається бананами в підводній печері,
не може вибратися з неї і вмирає. У цей же час дружина в готелі розмовляє про
нього телефоном зі своєю матір'ю. Чоловік повертається в номер і, поглянувши
на сплячу на ліжку дружину, дістає пістолет і стріляє собі в скроню. Казка для
героя асоціюється з його одруженням, а самогубство – зі шляхом до порятунку.
Відзначимо окремі конотації назви оповідання. "Bananafish" – один із сортів
промислового оселедця в США, але в оповіданні використовується пряме
значення – "рибка-бананка", тобто рибка, яка їсть банани. А банан в народному
уявленні індусів традиційно пов'язаний з любов'ю. Хоча англійські
словосполучення "to go banana" і "to get banana" використовуються як "здуріти"
та "збожеволіти".
2) Uncle Wiggily in Connecticut (Дядечко Віґґілі у Коннектикуті, 1948).
Дві давні подруги зустрічаються в будинку однієї з них в Коннектикуті і за
численними коктейлями згадують минуле. Господиня сумує за своїм загиблим
студентським другом, з яким їй було приємно і весело проводити час, і тільки
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ці спогади скрашують її теперішнє понуре життя. Одного разу, коли вона
підвернула ногу, друг назвав її "дядечком Віґґілі" – за ім'ям старого кульгавого
кролика з популярних американських дитячих казок. Дочка господині, така ж
самотня, як і її мати, не має реальних друзів з-за відсутності однолітків у
навколишніх будинках. Тому вона вигадує собі міфічних друзів, якими
опікується до їх загибелі в результаті таких же вигаданих нещасних випадків.
3) Just Before the War with the Eskimos (Незадовго до війни з ескімосами,
1948). П'ятнадцятирічна дівчинка приходить в будинок до своєї багатої і скупої
однокласниці, щоб отримати близько двох доларів – частину їх спільних
витрат. У вітальні вона розмовляє зі старшим братом своєї ровесниці, який
виявився невдахою з хворим серцем, непідготовленим до післявоєнного
мирного життя, і сильно порізався при голінні. Його дівчина і старша сестра
дівчинки виходить заміж за іншого, а сам юнак самотній, не хоче йти шляхом,
вготованим йому батьками, і очікує від майбутнього тільки війни з ескімосами.
Пізніше дівчинка дізнається від товариша юнака історію про безпритульного
письменника, якого він прихистив, а письменник обікрав його і втік. Почуття
ворожості і образи залишають дівчинку, вона відмовляється брати борг і
домовляється з однокласницею про нову зустріч.
4) The Laughing Man (Чоловік, що сміється, 1949).
Бідний студент тренує команду школярів з бейсболу, а після тренувань
розповідає хлопчикам казкові історії про страшного і справедливого Чоловіка,
що сміється. Школярі стали вважати себе його спадкоємцями і тільки чекали
моменту, щоб вселити жах і захоплення в сусіда по парті. Студент полюбив
багату дівчину, яку став брати з собою на тренування, але їх почуття були
приречені як людей з різних соціальних кіл. Душевна драма студента
відображалася в історіях про Чоловіка, що сміється, який після закінчення
роману трагічно загинув, і жах охопив усіх хлопчаків.
5) Down at the Dinghy (У човні, 1949).
Герой оповідання, чотирирічний хлопчик, втікає з дому в батьківський
ялик, почувши, що в розмові з прибиральницею кухарка ображає його батькаєврея. Після розмови з матір'ю, яка з'ясувала причину втечі і заспокоїла сина,
він повертається разом з нею додому. Як виявилося, хлопчик збігає з дому вже
з двох років, протестуючи проти найменшої несправедливості, навіть не завжди
усвідомленої їм самим. Оповідання вважається центральним у збірці не тільки
за місцем розташування [11], але й має деякі цікаві конотації, наприклад, з
творчістю нобелівського лауреата Йосипа Бродського [8].
6) For Esmé – with Love and Squalor (Для Есме: з любов'ю і мерзотою, 1950).
Колишній американський військовий отримує з Англії запрошення на
весілля від дівчини, з якою познайомився 6 років тому, перед висадкою в
Нормандії. Тоді Есме було 13, її брату – 5, і вони випадково зустрілися в кафе,
де говорили близько години. Дівчинка, дізнавшись, що військовий збирається
МОНОГРАФИЯ

118

ISBN 978-617-7414-80-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 3

стати письменником, попросила написати спеціально для неї розповідь про
убозтво. Крім того, вона побажала йому повернутися неушкодженим з війни,
взяла у військового адресу польової пошти і обіцяла надіслати листа. У
другому епізоді герой знаходиться в Німеччині вже після закінчення війни. У
нього депресія після важкого поранення і раптові напади страху. Він відкриває
посилку, яка довго блукала за ним різними військовими частинами. У коробці –
лист від дівчинки і годинник її загиблого батька, це повертає його до життя.
Обидва епізоди склали оповідання з обіцяною назвою, яке герой збирається
відправити нареченій як весільний подарунок.
7) Pretty Mouth and Green My Eyes (Вуста чарівні та зелені очі, 1951).
Чоловік шукає дружину після вечірки і пізно вночі дзвонить своєму
товаришеві і колезі-адвокату, в ліжку якого його дружина зараз і знаходиться.
Колега заспокоює чоловіка, а останній розповідає про свою любов до дружини,
не дивлячись на підозри в зраді, і читає присвячений їй вірш, рядок з якого є
назвою оповідання. Після першої довгої розмови відбувається другий дзвінок, і
чоловік повідомляє, що його дружина щойно повернулася, хоча та продовжує
залишатися в ліжку колеги. Цікавою особливістю є трансформація "зелених
очей" з назви в очі "сині, майже фіолетові" у тексті, що можна розглядати як
посилання на санскрит, де синій і зелений кольори позначалися одним словом
[10].
8) De Daumier-Smith’s Blue Period (Блакитний період де Дом'є-Сміта, 1952).
Дев'ятнадцятирічний учень Нью-Йоркської художньої школи видає себе за
29-річного французького художника, знайомого Пабло Пікассо, і під ім'ям
Жана де Дом'є-Сміта влаштовується викладачем у приватну канадську
художню школу з заочним навчанням. Серед його бездарних учнів тільки один
талант – черниця з жіночого монастиря, але незабаром їй доводиться залишити
навчання. Герой безуспішно намагається допомогти черниці розвинути свій
талант, але після раптового осяяння біля вітрини магазину ортопедичного
приладдя змінює своє ставлення до життя, залишає викладання і повертається
додому. "Блакитний період" у назві – це іронічна асоціація з "блакитним
періодом" Пікассо і, найбільше, смутний період життя головного героя, бо
"блакитний" англійською має також значення "поганого настрою" і "смутку".
9) Teddy (Тедді, 1953).
Всесвітньо відомий десятирічний вундеркінд, прихильник буддійського
вчення про перевтілення, ясновидець і філософ повертається на пароплаві до
Америки з батьком, матір'ю і сестрою після поїздки в Європу, де зустрічався з
професорами богослов'я декількох університетів. У розмові з подорожнім він
пророкує власну смерть, прощає батькам їх егоїзм, заздалегідь прощає і свою
злу шестирічну сестру, яка буде причиною його загибелі. Обговоривши кілька
філософських питань, а також необхідні зміни в існуючій системі освіти,
хлопчик спокійно відправляється до басейну, де повинен загинути, аби зустріти
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нове перевтілення.
Теорія "дхвані" визначає такі види і порядок "раса" [12]:
1) любов (еротика);
2) веселощі (сміх, іронія);
3) співчуття (печаль, скорбота);
4) гнів (лють, жах);
5) мужність (відвага, героїчна наснага);
6) страх;
7) огида;
8) здивування (подив, одкровення);
9) спокій, що веде до зречення від світу;
10) споріднена ніжність, близькість.
Причому число "дхвані-раса" з 9 до 10 було збільшено дещо пізніше – в
епоху індійського середньовіччя. "Дев'ять оповідань" Селінджера з точки зору
теорії "дхвані" можна представити у вигляді набору наступних "раса":
1) любов як шлях, що веде до нещастя і зла, пристрасть, яка спрямовує
людину або до загибелі, якщо вона не має сил їй опиратися, або до порятунку,
якщо людина здатна на самогубство;
2) веселощі та сміх героїні в безтурботному минулому з загиблим другом,
гірка іронія її деградації і занурення в зневіру, іронічна пародія її нинішнього
життя у віртуальній грі її маленької дочки;
3) співчуття до невдах і бездомних, до людей, непідготовлених і
непристосованих до післявоєнного мирного життя, співчуття як противага
ворожості й образі;
4) гнів Чоловіка, що сміється, на ганебність до нього і його друзів, жах,
який він викликав у оточуючих, жах, який викликали в хлопчаків казкові
історії, жах, який вони хотіли вселити в своїх однокласників, і жах, який
пережили після загибелі Чоловіка, що сміється, гнів на соціальну
несправедливість навколишнього світу;
5) мужність і відвага маленького хлопчика, який стикається з
несправедливістю і ворожістю реального світу, мужність його матері, яка
зуміла з'ясувати причину втечі і розібратися з нею;
6) зростаюче почуття тривоги перед висадкою в Нормандії і відкриттям
другого фронту переростає в страх перед життям після перемоги, а також в
страх перед несподіванками, які очікують ветеранів війни при поверненні
додому;
7) огида й презирство, які відчуває головний герой до самого себе і до
своєї коханки, а також презирство і жалість до її чоловіка;
8) здивування людини, яка розгледіла справжній талант у світі бездарності,
раптове осяяння головного героя як містичне одкровення, що веде до дзенбуддійського просвітлення;
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9) спокій, що веде до зречення від сучасного світу і смерті як шляху до
чергового перевтілення.
Побудова "Дев'яти оповідань" Селінджера за законами давньоіндійської
поетики визначає сугестивні мотиви цілком реальних оповідань збірки, які були
створені і опубліковані раніше. Поєднання цієї структури з дзенським коаном
викликає асоціацію і з "дев'ятибрамовим містом" як єдності матерії та
свідомості, причому остання вважається непізнаваною і нескінченною як
нематеріальна сутність. Тож в дуже широкому аспекті "селінджерівська
дев'ятка" містить ідеї староіндійських філософських систем та постулати
японського дзен.
3. Набоков після Селінджера
В 1951 Набоков написав своє останнє оповідання (Lance) і, крім основної
роботи над новими англомовними романами, зайнявся доробкою й перекладом
усіх своїх російських оповідань на англійську (разом із сином) для створення
повної колекції оповідань. Можливо, структуру із дев'яти оповідань Набоков
хотів використати в наступних збірках, але в 1953 також у Нью-Йорку вийшла
розглянута вище збірка Селінджера. Відомо, що Набоков цікавився творчістю
останнього, а перше оповідання з селінджерівської збірки отримало від нього
найвищу оцінку [13].
Але набуття символізму структурою з дев'яти оповідань не могло
сподобатися письменникові, який зізнався в тому, що "саме поняття символу
завжди викликало в мене відразу" [14]. Тому в 1958 створюється нова
структура – збірка з тринадцяти оповідань із оригінальною назвою
"Набоківська дюжина" [15]. Сама назва корелює не з відомою "чортовою
дюжиною", а з англійською "пекарською дюжиною" (Baker's dozen) – для
компенсації усушки хліба до кожної дюжини буханців додавали один зайвий.
Нью-йоркські видавці збірки вирішили навіть зробити "дешифрування" її назви
прямо на обкладинці: додали підзаголовок "Тринадцять оповідань від автора
романів "Пнін" та "Лоліта" (A collectіon of thіrteen storіes by the author of PNІN
and LOLІTA), а фоном обкладинки зробили вертикально повторюваний
горизонтальний числовий ряд від 1 до 13.
Перша "набоківська дюжина" була утворена із двох "набоківських
дев'яток": 9 оповідань з "Дев'яти оповідань" і 9 оповідань, створених
англійською. Обидві "дев'ятки" мали по 5 ідентичних оповідань, тому їх
загальна кількість склала 13. А щоб виключити всі сумніви із приводу
відсутності символіки Селінджера, Набоков навіть змінив послідовність дев'яти
оповідань зі своєї однойменної збірки, бо у конотаційному фоні цих оповідань
можна, при необхідності, знайти потрібні почуття "дхвані".
"Набоківська дюжина" без "набоківської дев'ятки" дає "набоківську
четвірку". І саме тому, а може, і не дивлячись на це, письменник випустив ще
тільки одну "неформатну" по кількості й назві збірку "Квартет Набокова" [16] із
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чотирьох оповідань. Усі наступні збірки вийшли також у Нью-Йорку, мали
формат "набоківської дюжини" і назву першого оповідання з доповненням "і
інші оповідання": "Красуня" [17], "Знищення тиранів" [18], "Подробиці заходу"
[19]. Ці чотири "набоківські дюжини" Дм. Набоков визначає як "чотири
дефінітивні томи", що включають усі оповідання, "випущені за життя автора"
[5].
Але "набоківська дев'ятка" залишилася знаковим числом у творчості
письменника. Набоков – автор дев'яти романів російською й дев'яти –
англійською. Дев'ять оповідань опинилося й у списках, складених автором
наприкінці життя: "Оповідання англійською" та "Зі дна бляшанки". У першому
спискові письменник уточнив перелік оповідань, виключивши з нього ті, які
ввійшли як глави у книгу його спогадів "Пам'ять, кажи" [20]. У другий список
Набоков включив оповідання, гідні майбутньої публікації. І вже після смерті
письменника його дружина й син, що впорядкували архів письменника,
розширили список неопублікованих оповідань до 13 [5].
Трансформація "дев'ятки" в "тринадцять" відбувалася у той же час не
тільки в збірках оповідань. Так, біограф письменника Бр. Бойд відзначає, що в
1950 Набоков "сильно охолов до Джойса, переконавшись, що він не витримує
ніякого порівняння із Прустом. Тепер же, в 1954 році, він прочитав шість
лекцій по Прусту й цілих дев'ять по Джойсу – а в наступні роки Джойс виріс до
тринадцятьох лекцій" [14].
Трансформація "набоківської дев'ятки" першої збірки в "набоківську
дюжину" наступних обумовила числову символіку збірок оповідань Набокова.
Причому остання трансформація авторської "дев'ятки" неопублікованих
оповідань у повноважну "набоківську дюжину" була здійснена вже після смерті
письменника.
4. Азімов
Айзек Азімов (1920–1992) – видатний американський фантаст, вченийбіохімік, геніальний популяризатор науки і непередбачуваний гострослов. Його
збірка "Дев'ять завтра" [3] включає дев'ять оповідань про далеке і найближче
майбутнє, а також два гумористичні вірші на початку і в кінці. Під час
підготовки збірки Бостонський університет перестав платити доценту
медичного факультету Азімову зарплатню, тому що письменницькі доходи
останнього перевищували його ставку. Після виходу збірки Азімов став значно
менше писати фантастики, зробивши акцент на науково-популярну літературу,
критикуючи з позицій наукового скептицизму псевдонауку і забобони.
Автобіографію цього періоду свого життя письменник назвав "З відчуттям
радості" [21], яка вийшла окремим виданням і отримала престижну премію
Локус (1981). Відзначимо, що повний варіант автобіографії [22] отримав в 1995
і премію Локус, і премію Хьюго.
Сюжетна структура збірки Азімова виглядає наступним чином.
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I Just Make Them Up, See! (Ви знаєте, я їх просто вигадую !, 1957).
Вступний вірш виконує роль коана Хакуіна в збірці Селінджера і формує
іронічну опозицію "неймовірне – природне". Вірш містить тільки різні питання
до "доктора А." і неймовірні припущення умовного читача про те, як же у
автора народжуються численні "навіжені" ідеї. Відповідь у тексті відсутня, але
є очевидною з назви.
1) Profession (Фах, 1957).
У світі далекого майбутнього на Землі функціонує високотехнологічна
система освіти. У День Читання всі восьмирічні діти за кілька хвилин
навчаються читанню за допомогою спеціальної програми. У День Знань всі
вісімнадцятирічні також за допомогою іншої спеціальної програми отримують
фах, обраний комп'ютером на основі аналізу всіх психофізіологічних
параметрів конкретного підлітка. Щорічно проводяться Олімпіади, переможці
яких вибирають для роботи найбільш престижні планети. У героя оповідання з
дитинства проявляється серйозне відхилення – любов до читання. Він хоче
стати програмістом, читає відповідні книги і заробляє ще одне відхилення –
любов до самостійного навчання. В результаті в День Знань він не отримує
професію, а потрапляє до притулку для людей з відхиленнями, і після невдалої
спроби до втечі розуміє, що опинився в потрібному навчальному закладі для
обдарованої молоді з поступовим навчанням "по старому", як і багато тисяч
років тому.
2) The Feeling of Power (Відчуття сили, 1958).
У світі майбутнього комп'ютери займаються всім самостійно, в тому числі
власним виробництвом і веденням міжпланетних воєн. Тому дивовижне
"відкриття" письмового підрахунку (в стовпчик), тобто можливості обчислень
без комп'ютерів і калькуляторів, розглядається на спеціальному засіданні
генералів і конгресменів. В результаті починається спеціальний військовий
проект "Цифра", створюються нові військові зорельоти під управлінням
"людей-лічильників", винахідник здійснює самогубство, а керівник проекту,
перемноживши в розумі 9 на 7, сповнюється почуттям гордості і відчуттям
власної сили.
3) The Dying Night (Смертна ніч, 1956).
Після закінчення земного університету четверо однокурсників збираються
працювати астрономами на різних планетах Сонячної системи. Але відлітають
тільки троє, а один з-за хвороби залишається працювати вчителем. Через десять
років вони зустрічаються на земному науковому конгресі, і весь цей час три
астрономи відчували співчуття до свого товариша. Зараз до цього почуття у них
додається і жалість до себе, тому що всі вони стали посередніми вченими, а їх
товариш зробив велике відкриття, з доповіддю про яке збирається виступити на
конгресі. Однак невиліковно хворий земний вчитель вночі раптово помирає, а
присутній при цьому однокурсник з Меркурія знищує його доповідь,
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попередньо зробивши копію і сховавши її за вікном – на одній стороні
Меркурія постійна ніч. Але на Землі ніч вмирає – змінюється днем, сонячні
промені знищують копію доповіді і велике відкриття. Злочинця викривають,
але він викликає тільки жаль.
4) I 'm in Marsport Without Hilda (Я у Марспорті без Хільди, 1957).
Спеціального агента Макса, який перебуває у відпустці на Марсі і прямує
на побачення, охоплює гнів, коли він отримує термінове завдання і не може
відмовитися від нього. Швидко обчислити злочинця серед трьох підозрюваних
в перевезенні наркотиків високопоставлених осіб Максу не вдається, його
наповнює лють, він починає думати в якому порядку став би душити їх до
смерті. Всі троє перебувають під впливом препарату, який допомагає подолати
космічні перевантаження, побічною дією якого є тимчасове отупіння, причому
один з них цей стан імітує. І тоді Макс починає мальовничо описувати принади
своєї подружки, а за спітнілістю на лобі одного з підозрюваних визначає
злочинця. Отримавши серйозну премію, Макс мчить на побачення, але,
зіткнувшись з дружиною, уникає великих неприємностей.
5) The Gentle Vultures (Великодушні грифи, 1957).
Інопланетяни, не здатні до насильства, очікують на місячній базі початку
ядерної війни на Землі, після якої зможуть надавати допомогу землянам в обмін
на природні ресурси. Не розуміючи причини тривалої відсутності початку
конфлікту, вони викрадають одного з землян, який, ознайомившись із
ситуацією, мужньо називає їх грифами і паскудами. Тонка натура інопланетян
не витримує такого порівняння, і вони покидають Місяць.
6) All The Troubles of the World (Всі клопоти світу, 1958).
Суперкомп'ютер майбутнього керує всіма процесами на Землі, зберігає
інформацію про всіх, хто живе і прогнозує їх дії, в результаті злочинність на
планеті відсутня. Несподіваний прогноз на два вбивства викликає панічний
страх служби обслуговування комп'ютера. Заарештовано нічого нерозуміючого
чоловік, а його син, у страху за батька, запитує суперкомп'ютер про те, що він
може зробити, та одержує докладні інструкції по знищенню самого
суперкомп'ютера. Останній перетворився на живу суперістоту, на плечі якої
люди переклали всі свої клопоти. Тому, на питання про те, чого ж він хоче,
суперкомп'ютер відповідає, що хоче померти.
7) Spell my Name With an S (Прізвище на "С", 1958).
Відраза фізика-ядерника до повсякденної колективної роботи, небажання
потонути в безіменному натовпі колег і спроба "вибратися на сушу" приводять
його до нумеролога, який пропонує змінити першу літеру прізвища з "Z" на "S".
В результаті фізик несподівано отримує престижну академічну роботу, а в
США починається розробка нового військового оборонного проекту, що
знижує ризик ядерної війни. Однак справжньою причиною того, що
відбувається, виявляється всього лише суперечка двох інопланетян –
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представників неорганічної форми життя.
8) The Last Question (Останнє запитання, 1956).
П'яні техніки задають суперкомп'ютеру у відносно недалекому
майбутньому питання про можливість воскресіння вмираючого Сонця, або
Всесвіту в цілому, і отримують відповідь про брак достатньої інформації.
Проходять тисячі, мільйони і мільярди років, суперкомп'ютер стає спочатку
галактичним, а потім і вселенським, але відповідь на аналогічні "останні"
запитання – таж саме. І тільки коли закінчуються матерія і енергія, йдуть
простір і час, і збирається вся інформація, аналіз якої займає ще вічність,
звучить одкровення суперкомп'ютера – "Хай буде світло!", – і народжується
новий Всесвіт.
9) The Ugly Little Boy (Потворний хлопчик, 1958).
З минулого витягають трирічного неандертальця, навчанням і вихованням
якого займається професійна няня, що постійно живе з ним в лабораторії. Через
кілька років Тімі поступово перетворюється в майже звичайного, хоча і як і
раніше потворного, хлопчика. У зв'язку з виникненням більш престижного
проекту приймається рішення про повернення Тімі у власний час, не дивлячись
на заперечення няні про те, що непристосований хлопчик, який довго перебував
в тепличних умовах майбутнього, не виживе сам. І тоді няня самостійно
запускає механізм повернення та вирушає з Тімі в його минуле.
10) Rejection Slips (Відмови з редакцій, 1959).
Заключний вірш став єдиним, написаним спеціально для збірки. Він
демонструє три варіанти відмови автору в публікації його творів
(інтелігентний, грубий і доброзичливий), показуючи причину виникнення
стійкого десятого "раса" (споріднена ніжність) між автором і видавцем.
"Дев'ять завтра" Азімова з точки зору теорії "дхвані" можна представити у
вигляді набору наступних "раса":
1) любов до читання і навчання, що є серйозним відхиленням в світі
майбутнього, приводить героя в притулок для божевільних, який надалі
виявляється вищим навчальним закладом для особливо обдарованих молодих
людей;
2) весела іронія над відчуттям прориву до таємниць всесвіту шляхом
оволодіння початковими навичками усних обчислень, а також почуттям сили,
що виникають у людини при цьому; гірка іронія з приводу здатності людства
використовувати будь-яке відкриття у військових цілях;
3) співчуття до товариша і жалість до себе призводять до загибелі
талановитого вченого і знищення його відкриття, причому винний в цьому
викликає тільки жаль;
4) гнів спеціального агента на обставини і лють на підозрюваних в
транспортуванні наркотиків забезпечили, в кінцевому підсумку, затримання
небезпечного міжпланетного злочинця;
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5) мужність звичайного землянина, який назвав інопланетян, які викрали
його і зацікавлені у початку ядерної війни на Землі, грифами і паскудами;
6) страх планованого вбивства в ідеальному суспільстві без злочинності і
страх сина за долю батька, що свідомо формуються суперкомп'ютером –
самогубцем;
7) огида до повсякденної рутинної роботи, що приводить до непоміченого
контакту з інопланетянами;
8) одкровення космічного суперкомп'ютера при відповіді на вічне питання,
яке породжує новий всесвіт;
9) спокій, що веде до зречення від сучасного світу і переміщення
дорослого в світ минулого при поверненні в цей світ дитини;
10) споріднені ніжність і близькість автора збірки до видавців, які
відмовляють йому в публікації.
Отже, структура збірки фантастичних оповідань Азімова "Дев'ять завтра"
повторює структуру збірки Селінджера, побудованої відповідно до канонів
традиційної індійської поезії, а з урахуванням біографії і автобіографії автора,
"Дев'ять завтра" – це своєрідний проміжний підсумок фантастики Азімова.
Підсумок цей носить іронічний характер – структура Селінджера обрамляється
гумористичними віршами Азімова, а угруповання іронічних оповідань є і
певною іронією до канонів дхвані-раса, хоча все сказане вище можна в тому ж
сенсі вважати фантастикою. Безперечно лише те, що збірка завершується двома
оповіданнями, які Азімов справедливо вважав кращими до кінця життя.
Висновки
Парадигма "дев'ять оповідань", що утворилася в 1947 з назви збірки
Володимира Набокова, уявлялась спочатку як якийсь символічний код, хоча
мала прямий сенс. Через 6 років вийшла однойменна збірка Девіда Селінджера,
яка надала парадигмі символіку давньоіндійської поетики "дхвані-раса". Збірка
Айзека Азімова "Дев'ять завтра", що вийшла через ті ж 6 років, завершила
формування парадигми, дещо її розширивши і наповнивши іронією.
Сформована в вузькому історичному хронотопі (Нью-Йорк, 1947-1959),
парадигма "дев'яти оповідань" стала значним явищем як американської, так і
світової літератури.
У 1990 парадигма була використана при створенні відомої американської
групи "Nine Stories" – номінанта і лауреата кількох престижних премій
(Grammy, Brit Awards) в світі поп-музики.
Тож наразі розглянута парадигма перетворилася з літературної в
культурологічну та набула додаткового соціокультурного наповнення.
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ГЛАВА 12. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ УПАКОВКИ В
БЕТОННЫХ СМЕСЯХ

ГІГІЄНІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НАПОВНЮВАЧА З ПЕРЕРОБЛЕНИХ
ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ УПАКОВКИ В БЕТОННИХ
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FILLER WITH RECYCLED PLASTIC
PACKAGING WASTE IN CONCRETE MIXTURES

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-030
Introduction.
Packaging waste constitutes about 10 % of the commercial and industrial (C&I)
waste stream and about 20 % of the household waste stream in the Europe. Packaging
provides benefits such ashes protection of goods in transit and it helps ensure that
products are undamaged. The benefits of packaging should be considered against the
extra cost of producing and dealing with that packaging at the end of its life.
Recovery and recycling targets are set at a level to increase the amount of packaging
that is recovered and recycled from a sub-optimally low level. There are
environmental benefits from a shift from landfill to recycling and recovery. The shift
will reduce the adverse environmental impacts of: climate change, primarily through
the release of methane gas from biodegradable material; possible damage to soil and
water quality through leaching from landfill sites; disamenities such as noise and
odour. It would be more efficient to reduce the amount of packaging waste that is
sent to landfill, compared to a world with no recycling. Recycling packaging results
in reductions in emissions of greenhouse gases because less energy is used to produce
recycled raw materials than in the production of virgin raw materials.
It also avoids the extraction of raw materials, which can have a negative impact
on the environment and biodiversity.
In Europe, the recycling of the flaming package is in the middle 62.7 % and in
Ukraine – 4.3 %. [1-4 ]
This way creating of wasteless ecological-friendly technology which is based on
mechanic recycling of polymeric waste and material containing polymeric waste, is
one the most actual and safety ways of processing waste.

12.1. Review of the latest researches and publications.
It's known that filling agents make up 75% of all kinds of concrete. That's why
their properties and quality have the most important exploitation on physical and
mechanical qualities of concrete stone, it's lasting and influence properties.
Previously filling agents served were seemed as an inert material which was
used for saving cement and sand. According to modern opinion, filling agents are
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material with physical, chemical and thermotechnical and others properties, which
have significant influence on properties and ways of using concrete filled with them.
Polyethylene terephthalate (PET), is an example of a plastic stored in rubbish
dumps. It is used, among others, for the production of packages such as bottles. PET
has high mechanical strength, impact resistance,rigidity and good resistance to
environmental factors [5]. Because of extremely short time of use of PET bottles,
they become wastes very quickly. The plastic wastes can be burnt with retrieving of
energy, but such polymers seem to be too valuable raw materials for utilizing them in
this way. The building materials industry creates a possibility of more rational reuse
of PET wastes [6].
The studies on the possibilities of using PET bottles in the building materials
industry have been carried out for more than 20 years. The PET waste can be used as
the raw material for production of unsaturated polyester resins, which in turn can be
applied for manufacturing the polymer concrete [7-10]. Flakes obtained from PET
bottles can be applied as a component of the cement concretes and mortars [11-15] or
asphalt concretes [16]. PET wastes can be also utilized in the synthesis of
polyurethane materials [17] which are used, for example, in system of steel-elastomer
sandwich plates for strengthening bridge decks [18].
Rebeiz [8] produced and tested the polymer concrete based on recycled PET.
For minimizing the cost, they used crude material (separation of PET from pigments,
paper and aluminium is the most expensive phase of PET packages recycling). The
obtained polymer concrete exhibited after one day more than 80% of the final
compressive strength, while the ordinary cement concrete reaches after one day about
20% of the final strength.
Another method of reusing of the PET bottles waste can be the production of
fibres for concrete reinforcement. The dispersed reinforcement such as fibres
significantly reduces the volume changes in the concrete, thus preventing the
shrinkage cracks propagation [19].
Del Rey et al. [20] used the recycled PET fibres in the building acoustics field as
sound absorbing materials.
The action of fire on the concrete leads to the reduction of the strength and
material degradation, and in the case of high-strength concrete even explosive
spalling of the concrete pieces. The presence of polymer fibres improves the strength
of the concrete elements during fire: after polymer burning, the voids – air channels
are created, what enables water evaporation and consequently prevents the increase
of the internal pressure, which can destroy the concrete. The low resistance to
elevated temperature can be, therefore, turned to the advantage of the concrete
reinforcement with polymer fibres [21].
The PET fibres can be obtained by cutting yarn or sheet. The sheet is cut to
stripes, which are then treated in such a way that the surface of the fibres – obtained
by the cutting of the stripes – was not smooth. The yarn is also treated this way
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before cutting into the fibres. After this process the fibres exhibit improved adhesion
to the cement matrix. The fibrillated fibres are more effective in controlling shrinkage
cracking than their comparable monofilament counterparts [22].
Ochi et al. [23] have found that PET fibres, cut from the yarn with 700 μm
diameter and 30 mm length, positively affected the strength of the resultant concrete.
Addition of 1.5% (by volume) of the fibres causes an increase of the flexural strength
of the concrete by about 30% and increase of the compressive strength by about 10%.
Additionally, the fibre reinforced concrete can withstand the loads from cracking.
The fibres with the diameter significantly smaller than 700 μm do not influence
the mechanical properties of the concrete in such a favourable way. Silva et al. [24]
used the PET fibres obtained from the yarn. They revealed that the addition of 0.4%
(by volume) of the fibres with 26 μm diameter and 20 mm length did not cause
changes in the compressive strength, tensile strength, flexural strength and Young
modulus even after long time of concrete curing.
The influence of the PET fibres, cut from the sheet, on the reduction of the
shrinkage cracks has been studied by Kim et al. [25]. They used fibres with 50 mm
length, 0.5 mm thickness and 1 mm width. Substantial decrease of the cracks area (by
40-70%) was observed for the amount of fibres as small as 0.1% by volume. Higher
amount of fibres (0.5 vol.% and more) led to reduction of the shrinkage cracking by
about 90%.
Won et al. [26] demonstrated that the concrete composite containing PET fibres
exhibits better frost resistance than ordinary concrete (after 300 freezing and thawing
cycles). Foti [27] analyzed the stress-strain curves for the concrete reinforced with the
fibres obtained by simple cutting of the PET bottles. The investigation showed that
addition of even a small amount of the fibres can have a large influence on the postcracking behaviour of concrete elements.
In most cases filling agents are more chipper than cement itself, but suggested
way of adding polymeric waste to concrete mixtures brings economic and ecological
advantages. In addition it is better to add as much as possible polymeric waste and
reduce the amount of cement itself in the concrete. Adding of polymeric filling agents
provides the concrete with new unique properties. Major influence on physical and
mechanical properties of concrete has adhesion between filling agent and cement
stone. Adhesion is appeared because of close attachment and joining of cement stone
with filling agent which is achieved by rough surface of filling agent. The best
attachment and joining have the filling agents those surface lets the concrete
penetrate into the filling agent. However, polymer fibres including PET fibres exhibit
poor wettability and adhesion to cement paste [28].
Every researcher made its input in solving of utilization problem and polymeric
waste recycling. However, there are some more aspects of the problem which are still
unsolved.
The problem of cohesion in heterogeneous system (cement stone - polymeric
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fibre) is still actual. It's known that synthetic fibers are difficult to moisture and
consequently have bad adhesion with cement stone.
Basically firmness and flexibility of filling agent depends on its chemical
structure and texture. That's why low firmness of concrete can be caused either of bad
filling agent harshness or low cement stone adhesion. Consequently creep and
shrinkage of concrete is determined by filling agent properties [29].
If a filling agent has good deformation properties it helps to decrease
deformation volume and tension in cement stone during slurry thickening and
temperature in conditions of humidity changes.
Thus, improved deformation peculiarities reduce a danger of cracking and early
destruction of the concrete. This also prevents shrinkage and deformation of cement
stone while hardening. Such properties have PET-wastes which we offer to add to
cement grouts. [30].
Well-studied polymeric fibers that are widely used in building have low degree
of adhesion with concrete stone which is caused by low adhesion and sorption.
Moreover they are chemically inert substances in relation to the components of
concrete mixture (fig. 1).

Figure 1. Adhesion of cement stone with polyamide fibers. Photo made with
microscope [31].
In the modern period scientific proposal in this field are limited by changes of
shape of polymeric fibers only. The fibers are made in the shapes of garrots, spirals
and waves that have different hooks on their surface and so on [15, 22, 23, 25, 32].
Events which appear during making such type of concrete are studied not
enough. That's why it is necessary to carry out experimental researches for
determination of firmness of a filling agent and cement stone adhesion.
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Aim. To study possibility of improvement of adhesive properties of
mechanically activated PET-wastes which are used as additives to concrete by of
SAS adding. It will lead to increasing of waste adhesion with cement matrix and
improvement of cement stone properties. This process will help to increase waste
amount which are added to cement grout.
A range of experiments were carried out to solve this problem. The aim was to
get concrete mixtures filled with polymeric wastes which will satisfy the BS EN
12390-3:2009, BS EN 12390-5:2009 [33, 34] requirements. They are: cement stone
adhesion; pressure firmness and flexibility, atmospheric firmness, comfortable laying
of concrete and speed of cement slurry thickening.

12.2. Materials and methods of research
12.2.1. Materials used in the research
Research was carried out with polyethylene-terephthalate wastes. (PЕТ-bottles).
In experiments to get mixtures with optimum properties the following
characteristics of mixtures were changed: proportions of filling agent in the mixture;
type of polymeric filling agent (mechanically activated with SAS adding and without)
it.
The aim of the research was to determine the optimum formula and permissible
dose limits of polymeric wastes adding to concrete mix without losing its physicalmechanical properties.
To get polymer-filled concrete mix it's necessary to mix previously crushed and
mechanically activated polymeric wastes with SAS adding and without them with
cement, sand and water in certain proportions.
Mixture composition of control samples (without polymeric wastes) is: cement 500 gram; sand - 1500 gram; water - 250 gram.
Mixture of analyzed composition: sand - cement - water (3:1:0.4) - polymeric
filling agent 1-15 % from total sand mass (with a difference of 2 %). As a micelle
forming surface-active substance, we employed sodium oleate, whose content in the
concrete made up from 0 % to 0.01 % of the amount of waste.
12.2.2. Methods of research.
Crushed polymeric wastes were mechanically activated in a specially designed
device with SAS adding (sodium oleate) in amounts of 0.001% from on polymer
weight. Than processed wastes were added to sand and cement mixture. Dry mixture
was intermixed in mixer for 2-3 min. with water. Obtained cement paste was poured
again during 3 min, and after 5 min it was mixed again during 2 min. Second mixing
is essential to prevent premature cement slurry thickening. The mixture was laid in
layers and compacted by metal rod in moulds of size (16x4x4 cm). After placement
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samples were vibrated during 1 min. then left for 15 min. and vibrated again for 2
min.
The researchers estimated that at the end of the first phase colloid structure is
create. It can be easily changed in necessary way. The second vibration which is
made at the end of stage when electroconductivity of concrete mix is maximum
allows to increase concrete strength and reduce its permeability.
In this way 6 samples of each kind of concrete mix were made. Later these
samples were left in moulds during 24 hours (± 1 hour). After they were placed in
container with water for a day. In 72 hours (± 1 hour) from the moment of samples
for their pressure firmness and flexibility according to the method written in BS EN
12390-3:2009, BS EN 12390-5:2009. Similar research was carried out in 28th days
with the second part of the samles (when concrete stone has maximum strength).
Previously the samples were left in water.
12.2.2. Methods for determining the properties of sampсles
12.2.2.1. Measurement of concrete compressive strength
Compressive strength is defined as the maximum stress which can be withstood
by the material under compressive load. The compressive strength of the concrete
was easured using cubic specimens 150 x 150 x 150 mm, according to EN 12390-3
standard.
The value of the compressive strength was calculated from the formula [33]:
fc = Fn/A [Pa],
(1)
- where Fn is the compressive (destructive) load [N] and A is the area of the
cross-section of the compressed specimen, perpendicular to the loading direction
[m2].
12.2.2.2. Measurement of concrete flexural strength
Flexural strength is defined as maximum stress which can be withstood by the
material under bending load. The flexural strength of the concrete was tested by onepoint centric loading of the prismatic specimens 100 x 100 x 500 mm, according to
EN 12390-5 standard.
The value of the flexural strength was calculated from the formula [33]:
fb = M/W [Pa],
(2)
3
where M is the bending moment [N·m] and W is the strength index [m ].
The bending moment for the beam, on which the destructive load is acting in
the centre of the distance between two supports is equal to [34]:
M = Fl/4 [N·m],
(3)
where F is the destructive load [N] and l is the distance between two supports –
the span of the specimen between the supports [m].
The strength index W was calculated from the formula [34]:
W = bh2/6,
(4)
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where b is width of the beam [m] and h is height of the beam [m].

12.3. Discussion of the results
Results, obtained during investigation of 3 types of concrete samples were
compared (fig. 2, 3):
- 1 type - test samples had such composition: sand - cement - water (3:1:0.4);
- 2 type - composition samples: cement - sand + PЕТ-wastes + water (1:3:0,4);
- 3 type - composition samples: cement - sand + PЕТ-wastes with SAS adding +
water (1:3:0,4);
The best results had the mix with 7 % of PЕТ-wastes.

A.

В.
Figure 2. Results of compressive strength test for control sample and those filled with
PET wastes with/without adding of SAS after 2 days (A) and 28 days (B)
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following results were obtained:
- the sample that was left for 2 days: flexibility increased on 53.5% and pressure
firmness on 35.8% in comparison with 1-st type samples (without mixture);
- the sample that was left for 28 days: flexibility increased on 11.7 % and
pressure firmness on 6.8 % in comparison with 1-st type samples (without mixture);
the sample that was left for 2 day: flexibility increased on 15.1% and pressure
firmness on 11.6% in comparison with 2-nd type samples;
- the sample that was left for 28 days: flexibility increased on 8.7% and pressure
firmness on 1.35 % in comparison with 2-nd type samples.

.
А.

B.

Figure 3. Results of flexural strength test for control sample and those filled with
PET wastes with/without adding of SAS after 2 days (A) and 28 days (B)
It was found that adding of polymeric wastes into the concrete mixtures
encorauges the following:
- better and more even hydration of concrete mix. During the research of
vertically grouted samples we noticed reducing of the difference in strength for
pressure of their upper and lower parts. This is achieved thanks to increasing of
polymeric filling agent quantity.
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The filling agent itself has a big specific surface and special form that holds
particles of cement and sand. It helps to distribute elements of cement matrix
proportionally, accelerate crystallization and make concrete stronger, besides this
reduces cavitation. This difference is especially visible at the early stages of concrete
hardening and makes up from 40% for test samples to 11% when adding 7% PЕTwastes without SAS and up to 7.4% for test samples with SAS adding;
- flaw formation of test samples was absent (visual observation);
- concrete shrinkage was decreased;
- concrete weight was reduced by 21.3% without losing its strength properties;
- adhesion increasing of PЕТ -wastes to concrete stone was confirmed by
microscopic and mechanical researches.
- samples became harder with better pressure firmness and flexibility
characteristics especially at the beginning of thickening. It happened thanks to
reinforcing and distributing particles of cement in the samples (Fig. 2-4).

Figure 4. Adhesion of PЕТ -wastes processed with SAS with concrete stone
(photo made with microscope).
Conclusions and perspective directions of the research.
During the experimental researches it was estimated that SAS adding in a
process of PЕТ-wastes mechanical activation leads to:
- adhesion improvement of PЕТ-wastes in concrete stone;
- increasing of PЕТ-wastes adding (up to 10%) without losing physicalmechanical properties of concrete stone.
We created new concrete mixtures filled with PЕТ-wastes. Ready-made
mixtures have improved physical-mechanical properties and better wastes adhesion to
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cement matrix.
Created concrete mixtures with PЕТ-wastes adding processed with SAS permit:
- reduce polymeric wastes quantity;
- create a non-waste technology of polymeric wastes recycling;
- get product with improved physical-mechanical properties;
- replace raw materials for fiber production with wastes;
- achieve essential saving of raw materials, energy and money resources;
Obtained results are fundamental and will be used for further researches to
determine limits of polymeric wastes adding to concrete mixtures with SAS covering.
We intended to carry on development of this perspective direction of polymeric
wastes utilization.
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ГЛАВА 13. ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ ПОДВИЖНЫХ
ТОКСИЧНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СКЛОНОВЫХ ПОЧВАХ

ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ РУХОМИХ ТОКСИЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
НА СХИЛОВИХ ГРУНТАХ
STUDY OF MIGRATION OF MOBILE TOXIC CONTAMINANTS ON SLOPE SOILS

DOI: 10.30888/2707-1685.2019-02-03-026
Вступ.
Грунтово-водні екологічні системи створюють необхідні сприятливі умови
не лише для господарської діяльності, але й для самого життя людей. В той же
час вони є найбільш уразливим об’єктом екологічного забруднення, більше
того, нещадного винищення внаслідок хижацької експлуатації цього безцінного
природного ресурсу та низки бездумних егоїстичних дій громадян. За
прикладами далеко ходити не треба. Їх безліч, взявши хоча б створення і
підтримання режиму водоохоронних зон на схилових землях поблизу водойм.
Якщо цей відомий екологічний захід не виконується для великих рік, то для
малих він взагалі лишається добрим наміром. При першій нагоді, особливо,
коли справа стосується приватних інтересів, водойми та прилеглі до них
заплави потрапляють під потужний прес забруднення внаслідок цілого ряду не
лише передбачуваних, але й переважно неконтрольованих викидів від
стихійних джерел.
Одночасно зі значним зниженням якості води у річках спостерігається
катастрофічне її зневоднення та пересихання. Такі процеси з більшою чи
меншою інтенсивністю відбуваються практично в кожній річці, що входить до
басейну Дніпра. Для ідентифікації забруднювачів та прогнозування можливих
заходів профілактики необхідно удосконалити систему екологічного
моніторингу, що включає мережу стаціонарних лізиметричних станцій та
пунктів експрес-аналізу грунту та водних джерел на предмет наявності та
міграції рухомих токсичних забруднень. Таким чином, одним з важливих
елементів екологічної безпеки є система оцінювання та аналізу реального
концентраційного фону забруднень з можливістю прогнозування його змін з
часом. Тоді на основі реальних і прогнозних даних стає можливим розрахунок
еколого-економічних ризиків і підтримка оптимальних гідролого-технічних та
управлінських
рішень. Слід підкреслити, що впровадження системи
екологічного моніторингу вимагає чіткого уявлення мети, конкретних задач,
об’єктивних та суб’єктивних умов функціонування біоценозів на забруднених
територіях. Для цього необхідно мати апробовані методики ідентифікації
існуючого стану грунтів, тенденцій зміни дебіту водойми та якості води з точки
зору концентраційного фону забруднення та рівня його шкідливого впливу на
довкілля. Достовірні дані повинні бути базою для оцінювання міграційних
потоків контрольованих забруднень на схилових грунтах ріки.
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Необхідно встановити ефективне технічне забезпечення [11], [12] та
розробити
дієве
законодавче
обгрунтування
всього
комплексу
природоохоронних заходів, враховуючи не лише короткотермінові, але й
майбутні шкідливі та небезпечні наслідки для здоров’я населення та
навколишнього средовища. Якщо врахувати всі аспекти економічних втрат при
існуючому рівні забруднення водних джерел, що найбільше потерпають від
хижацького споживання, то будь-які природоохоронні заходи і очисні споруди
виявляться ефективними як в економічному, так і в соціальному плані.
В пропонованому дослідженні ми охопили лище деякі наукові проблеми
екологічного моніторингу, що стосуються оптимізації мережі лізиметричних
пунктів, створення водоохоронних зон, екологічному прогнозуванні міграції
рухомих токсичних забруднень, в тому числі радіонуклідів. На особливу увагу
заслуговують обгрунтування методики оцінювання еколого-економічної шкоди
від забруднення довкілля та розробка сукупності дієвих соціальних,
організаційно-технічних і санітарно-профілактичних заходів безпеки
населення.
13.1. Застосування кондуктометрії в екологічному моніторингу стану
грунтів та водних джерел
КондуктометрІя залишається одним з найбільш розповсюджених
недорогих методів експрес-контролю концентраційного фону рухомих
компонентів. В зонах с критичною екологічною ситуацією необхідно мати
объективну информацію на базі системного моніторингу водних джерел та
прилеглих до них територій.
Відомо, що при площі електродів S , відстані між ними L велична
електропровідності комірки G визначаться виразом:
де ρ – опір комірки (Оm)

G = k/ρ (S/cm).

(1)

k=L/Sеф (cm/cm-2)

(2)

У кондуктометрії відношення k = L/S (см-1) називають постійною
(константою) електролітичної комірки. Постійна комірки k визначається
ефективною площею електродів Sеф і ефективною відстанню Lеф між ними.
Значення k істотно залежить від конфігурації посудини комірки та характеру
розподілу силових ліній поля в її міжелектродному просторі. У зв'язку з цим
обчислити ефективні значення L і S практично неможливо, а тому значення k,
як правило, визначають експериментально за еталонними розчинами. Для цього
комірку заповнюють розчинами (як правило, розчином KCl) з відомою
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питомою провідністю σ1, вимірюють опір комірки R а потім обчислюють
середнє
значення постійної
комірки.
В принципі,
вимірювання
електропровідності можна виконувати як на постійному так і на змінному
струмах, проте на практиці постійний струм не використовують, оскільки
результати вимірювання в такому разі значно спотворюються за рахунок
електролізу піданалізного розчину та поляризації електродів. Для зниження
впливу поляризації застосовують електроди з розвинутою поверхнею, що
виготовлені із хімічно стійкого матеріалу, наприклад, платини, а також
знижують силу струму у вимірювальній комірці та підвищують частоту струму.
Для експрес-аналізу [11], [12] концентраційного фону рухомих
компонентів забруднень був використаний кондуктометр спеціального
призначення, в конструкцію якого входили джерело струму, гальванометр,
дросель, компенсаційна система, штанга з електродами. З метою розширення
діапазону вимірювань та урахування впливу дестабілізуючих факторів і
нелінійної залежності електропровідності проводилась термокомпенсація
відібраних проб лізиметричної рідини і автоматичне тарирування аналітичних
даних. Застосування мікропроцесора дозволило надати приладу ряд додаткових
функціональних можливостей.
Дослідний варіант кондуктометра передбачав вимірювання максимальної
концентрації забруднення (відповідно електропровідності розчину NaCl) до
4000 мг/л з температурою до 45о С та відносною похибкою 3%. [3].
Розподіл ізоліній відносної електропровідності ґрунтового розчину в
тонкошаровому дослідному лотку розмірами 100 × 60 × 10 см (рис.1) свідчить не
тільки про вплив ширини та рельєфу водоохоронних зон на міграцію рухомих
сольових забруднень до крайки води (нижньої межі водоохоронної зони), але й
про можливості кондуктометричних методів експрес-аналізу [9].
0
0

0

0
0

Рис.1 Розподіл ізоліній відносної електропровідності ґрунтового
розчину в залежності від кута нахилу дослідного лотка
Лабораторна установка для промивання дисперсних матеріалів (рис.2)
включає колонкові 1 з підтримуючою решіткою 3, циркуляційний трубопровід
6 з насосом 4 і вентилем 5. Для інтенсифікації процесу використався
барботажное пристрій 7 і мішалка 8. Вимір забруднення розчину здійснювалося
за допомогою кондуктометра 9 і паралельно - методами кількісного аналізу.
Тарувальний графік представлений на рис.3.
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У першій серії лабораторних досвідів промивали керамзитовий пісок,
забруднений розчинами хлориду (NaCl) і сульфатів (Na2 SO4; FeSO4).
З метою оптимізації проводилося варіювання витрат циркулюючої
промивної рідини, при цьому загальний об'єм розчину зберігався постійним.
Така технологічна схема проведення процесу нагадує звичайне промивання на
піщаних фільтрах, однак сталість величини промивного об'єму осадів W0 та
застойних зон в грунті WS ,що ілюструється виразом W0 + WS = const, дозволяє
витримати умову, прийняту в математичній моделі, а саме:

m = ε1 + ε

(3)
Результати промивання при фільтрації розчину зверху вниз представлені
графічно (рис.4 - 5).

Рис.2 Схема експериментальної лабораторної установки

/cm
Рис.3. Залежність електропровідності розчину
від концентрації контрольованого забруднення.
Вид забруднення: 1 - сульфат натрію; 2 - хлорид натрію.
В таблицях (1, 2) показані загальні характеристики грунтів різних типів та
приблизні значення їх електропровідності.
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Таблиця 1

Типові значення густини та пористості грунтів
Тип грунту
Густина твердої Густина складання Пористість, m
фази, г/см3
грунту, г/см3
см3/ см3
Окультурені
мінеральні грунти,
2,60
0,8 – 1,4
0,69 – 0,46
пахотний горизонт:
Середньо-важка
2,60
1,4 -1,7
0,46 – 0,35
текстура
Легка текстура
2,65
1,5 – 1,8
0,43 – 0,32
Підгрунти
та
материнські породи
2,4
0,8 – 1,2
0,67 – 0,50
Грунти під лугом та
лісовим масивом,
1,4
0,10 – 0,3
0,93 – 0,79
горизонт А
Торфи
Приблизні значення електропровідності при 25 ˚ C
Чиста вода (дистиллят)
0,055 μS/sm
Деіонізована вода (теплоенергетика)
0,5-1,0 μS/sm
Дощова вода
50 μS/sm
Питна вода
100-500 μS/sm
Стічні води
1-20 mS/sm
Морська вода
50 mS/sm

Таблиця 2.

13.2. Результати експериментальних досліджень кінетики вимивання
забруднень з грунтів різних типів
В якості модельних рухомих компонентів забруднень були вибрані
розчинні солі сульфату та хлориду натрію, гранульований карбамід, аміачна
селітра. Характер розташування експериментальних точок свдчить про
зменшення інтенсивності процесу з часом.

Рис. 4. Кінетика вимивання рухомих забруднень з чорнозему.
Швидкість інфільтраційного потоку: 1 – 0,2 мм/сек; 2 – 0,5 мм/сек
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Рис.5. Кінетика вимивання забруднень з супіщаного грунту
Швидкість інфільтраційого потоку: 1 - 0,2 мм/з; 2 - 0,5 мм/з; 3 - 1,0 мм/с
Слід зауважити, що в ході експериментальних досліджень
використовувалася стандартна методика хімічного визначення забруднення в
грунтово-водній системі титруванням або ж по величині електропровідності
розчину. Тарувальні графіки (рис. 3), побудовані для слабоконцентрованих
розчинів, які є характерними для грунтово-водних систем, свідчать про
переважно лінійний характер залежності електропровідності від концентрації
лімітованого мігруючого забруднення. Тому, з достатньої для практичних
цілей точністю, розрахунок кінетичних кривих вимивання та міграції можна
робити відповідно до показань кондуктометра. З метою узагальнення
експериментальних даних, отриманих при різних гідродинамічних умовах
вимивання та початкового забруднення супіщаного грунту, кінетичні криві
наведені у вигляді логарифмічної залежності ефективності процесу від часу
(рис.6). Розрахунок ефективності вимивання проводився по формулі:
=
E

C (W0 + WS )
C
=
C p C0W0 + CSWS

(4)

де W0 – об'єм промивної води (опадів) в початковий момент промивання (100,
200, 400, 1000 мл); WS – початковий об'єм забрудненого розчину в грунтововодній суспензії в промивній колонці (100 мл).

Рис. 6. Лінеарізовані графіки кінетики вимивання забруднення
в залежності від інтенсивності опадів (швидкості інфільтраційного
потоку): 1 – 0,1; 2 – 0,2; 3 – 0,4; 4 – 0,7; 5 – 1 мм/сек.
Неважко переконатися, що чисельник функції ефективності являє собою
масу змитого забруднення, а знаменник - всю масу забруднення, яку
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теоретично можна змити за час повного вирівнювання концентрацій до
рівноважної
(5)
(W0 C0 + Ws Cs ) = (W0 + Ws )Cp
Відзначимо, що збільшення витрат циркулюючої промивної води та,
відповідно, швидкості потоку при інфільтраційному вимиванні забруднення з
чорнозему супроводжувалося підвищенням гідростатичного рівня опадів над
рівнем грунту. Як видно із графіків (5,6), ефективність вимивання із
супісчаного грунту вище, ніж при вимиванні цього ж забруднення з грунтововодної чорноземної суспензії, що перебуває в більш щільному стані. Так,
наприклад, 80% ефективність процесу вимивання при
швидкості
інфільтраційного потоку 0,2 мм/с досягалася за 72 секунди, а у супісчаному
грунті при такій же швидкості інфільтрації за 45 секунд.
Варіюванням об'єму промивної води (200, 500, 1000 мол) при постійному
коефіцієнті масовіддачі не привело до якої-небудь зміни характеру функції
ефективності вимивання забруднення, що виразилося в практично повному
збігу експериментальних даних, отриманих при фіксованих швидкостях потоку
(0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 мм/с). Інакше кажучи, швидкість наближення
концентрації забруднення в грунтово-водному розчині до рівноважного не
залежить від об'єму випавши опадів. Узагальнення результатів промивання та
їхнє зіставлення з даними інших дослідників – на рис.2.6. При цьому величина
ефективності виражена як функція безрозмірного модуля вимивання Qt/Wp.

Рис. 7. Криві ефективності промивання [3,10]
1 - по даним Кроузье й Брюнеля; 2 - по даним Комаровського А.А.;
3 - по даним Брука О.Л.; 4 - по даним Розловського А.А.;
5 - крива ефективності витиснення.
Таким чином, математична модель вимивання досить добре узгоджується
з результатами експерименту, хоча необхідно помітити, що подібний характер
зміни мають й інші функції, наприклад, гіперболічного або ступеневого виду.
При цьому слід зауважити, що визначення експериментальних параметрів, які
входять в існуючі напівемпіричні моделі вимивання та міграції забруднень
часто що не мають конкретного фізичного змісту, і у кожному випадку
становлять предмет окремих спеціальних досліджень [4,7,10].
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13.3. Порівняння гідродинамічних умов зволоження та міграції
рухомих компонентів в грунтах
На стадії розробки комплексу антиміграційних водоохоронних заходів
слід віддати перевагу запропонованим гідродинамічним моделям, які найбільш
повно враховують гідродинамічні умови несистематичного нерівномірного
зволоження під час випадання атмосферних опадів [4, 9].

Рис.8 Кінетика вимивання гранульованого карбаміду фракцій:
1 – 2 мм, 2 – 3 мм, 3 – 4 мм.

Рис.9. Кінетика безперервного та епізодичного вимивання
забруднення з грунту (карбамід).
Аналіз кінетики безперервного та епізодичного (двократного) вимивання
забруднення з грунту, розташованого в експериментальній колонці при
фіксованій інтенсивності та кількості опадів (рис.8 - 9) показав однакову
ефективність процесів, але тривалість двократного була більшою відповідно
тривалості перерви (ділянка АВ). При рівності другої стадії двократного
промивання ВС = АВ по інтенсивності та кількості опадів, ефективність
безперервного та епізодичного вимивання була приблизно однакова, про що
свідчить досягнення однакового рівня остаточної забрудненості грунту. На
графіку чорні точки відповідають першому безперервному промиванню, а
червоні – другому, двоступеневому процесу.
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Табл.3
Порвняльна таблиця ефективності вимивання розчинного забруднення з
грунту
С/Ср
0,40
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
1 – С/Ср
0,60
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
-ln (1-C/Ср)
0,51
0,69
0,8
0,92
1,0
1,2
1,4
С/Ср
1 – С/Ср
-ln (1-C/Ср)

0,80
9,20
1,6

0,85
0,15
1,9

0,90
0,10
2,3

0,95
0,05
3,0

0,97
0,03
3,5

0,98
0,02
3,9

0,99
0,01
4,6

В природніх умовах вимивання та міграція забруднень, особливо протягом
тривалого періоду спостережень, звичайно є нерівномірними, аперіодичними
процесами, з відповідним ступенем кореляції до режиму випадання опадів і
геогідродинамічних особливостей контрольних ділянок.
Таким чином, зважаючи на значну кількість впливаючих факторів, при
аналізі кінетичних характеристик міграції забруднень в природніх грунтововодних системах найбільш прийнятним об’єднуючим аргументом процесів слід
прийняти величину сумарний модуля випадання опадів pV.
Тоді, в сукупності з іншим аргументом - часом спостережень ми матимемо
базу для широкого кола екологічних, гегідродинамічних та агрохімічних
досліджень з побудовою карт фактичного та прогнозного забруднення
контрольованих ділянок або територій.
Висновки.
Проблеми міграції рухомих токсичних компонентів в грунтово-водних
системах набувають все більшої актуальності внаслідок Чорнобильської
катастрофи, розширення полігонів та неорганізованих звалищ, засолення
грунтів і широкого застосування мінеральних добрив та пестицидів.
Кінетичні параметри процесу при цьому визначаються не лише типом
грунтів, інтенсивністю та періодичністю атмосферних опадів, процесами
сорбції-десорбції, але також значною мірою рельєфом контрольної ділянки та
гранулометричними характеристиками забруднень.
Аналіз експериментальних даних та теоретичних моделі міграції показав,
що на контрольній межі (зазвичай, береговій крайці водойми) концентрація
забруднення спочатку буде експоненційно зростати до деякого максимуму Сmax
що відповідає появі найбільш концентрованих крапель промивної води з
опадів, що випали на вододілі [7,10].
В природніх умовах вимивання та міграція забруднень, особливо протягом
тривалого періоду спостережень, звичайно є нерівномірними, аперіодичними
процесами, з відповідним ступенем кореляції до режиму випадання опадів і
геогідродинамічних особливостей контрольних ділянок.
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10. Сулейманов И.И. Основы воспитания координационных способностей:
лекция. – Омск: ОГИФК, 2001, – 46 с.
11. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и
коррекционная ритмика //Под ред. Е. А. Медведевой. – М.: Издательский центр
«Академия», 2002.– 224 с.
12. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / под ред. Л.В.
Шапковой. СПб.: Детство-Пресс, 2002, – 160 с.
Глава 5.
1. Болодурина А. Знакомьтесь – вольтижировка [Эл. документ] / Код
доступа http://www.zooprice.ru/horse/beginner/znakomtes-voltizhirovka.html
2. Коневодство и конный спорт: научно-производственный, спортивнометодический журнал / учредители: Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, АНО "Редакция журнала "Коневодство и конный спорт
". - Москва: Редакция журнала, 1995-. – 25 с.
3. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки
спортсменов. - Киев: Олимпийская литература, 2000. – 251с.
4. Перов Г. Вольтижировка [Эл. документ] / Код доступа
http://www.kdvorik.ru/base.php?id=100
5. Регламент соревнований по вольтижировке, разр. и согласован Е. А.
Желановой, Е. В. Никишиной, 1-е изд.-М.:2015.- 75с.
6. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «конный
спорт», 2013 г.
7. Щелоков А.А. Искусство вольтижировки: карманный справочник
любителя лошадей, верховой езды, вольтижировки и конных соревнований. М.:Гелеос, 2004. – 233с.
Глава 6.
1. Артамонов С. В. Теоретико-методические основы организации
тренировочных и соревновательных нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах
подготовки юных дзюдоистов / С.В. Артамонов, В.Г. Никитушкин, Г.Н.
Германов // Культура физическая и здоровье. – 2012. – № 2 (38). – С. 49-52.
2. Белых-Силаев Д.В. Современное применение мультимедийных средств
в обучении технико-тактическим действиям борцов вольного и греко-римского
стилей / Д.В. Белых-Силаев, Ч.Т. Иванков // Инновационные технологии в
спорте и физическом воспитании подрастающего поколения: материалы 4-ой
науч.-практ. конф. с межд. участием ПИФКиС МГПУ, 15-16 мая 2014 г. – М.:
МГПУ, 2014. – С. 70-73.
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3. Белых-Силаев Д.В., Иванков Ч.Т. Мультимедиа технологии в
образовании ВУМО. // Инф. бюллетень УМО ВВУЗов по образованию в
области военного управления ВС РФ по гуманитарно-социальным
специальностям. № 7. М., 2013, С. 28-33
4. Белых-Силаев Д.В. Современное применение мультимедийных
технологий на юридических факультетах ВВУЗа / Д.В. Белых-Силаев, И.И.
Буторин, И.В. Мишуткин, А.П. Цырков // Военно-юридический журнал. № 9.
М., 2013, С. 2-6
5. Германов, Г. Н. Методология конструирования двигательных заданий в
спортивно-педагогическом процессе: автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 /
Германов Геннадий Николаевич. – Волгоград, 2011. – 56 с.
6. Гилев
Г.А.
Повышение
результативности
соревновательной
деятельности с использованием модельных характеристик / Г.А. Гилев, В.В.
Большаков, В.В. Владыкина, Э.В Егорычева // Научно-теоретический журнал
«Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта» № 2 (168) – 2019. – С. 8690.
7. Иванков Ч.Т. Сафошин А.В Повышение технико-тактической
подготовки юных
дзюдоистов с учетом динамических ситуаций в
соревновательной деятельности /Иванков Ч.Т., Сафошин А.В., Гасанов
Р.Г., Наука и школа. 2016. № 2. С. 207-212.
8.Таймазов, В.А. Прогнозирование успешности соревновательной
деятельности спортсменов с учетом генетических основ тренируемости / В.А.
Таймазов, С.Е. Бакулев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2005. - № 18. - С. 81-90.
Глава 7.
1. Иванова Т.Ю. Функциональная роль личностных ресурсов в
обеспечении психологического благополучия. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.01 –
общая психология, психология личности, история психологии. МГУ. Москва. –
2016. – 206 с.
2. Леонтьев Д.А. Подход через позитивные черты личности: от
психологического благополучия к добродетелям и силам характера //
Личностный потенциал: структура и диагностика / под редакцией
Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. – С. 76-92.
3. Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал /
Д.А. Леонтьев // Сибирский психологический журнал. – 2016. – № 62. – С. 18–
34.
4. Леонтьев Д.А., Аверина А.Ж. Феномен рефлексии в контексте проблемы
саморегуляции. – М., 2011. – С. 145-150.
5. Мельников В. М. Введение в экспериментальную психологию личности:
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учеб. пособие для слушателей ИПК преподавателей пед. дисциплин ун-тов и
пед. ин-тов / В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский. – М. : Просвещение, 1985. –
319 с.
6. Шамионов Р.М. Субъективное благополучие и ценностно-смысловые
образования личности в профессиональной сфере / Р.М. Шамионов // Известия
Саратовского ун-та, 2006. – Т.6. – С. 104-109.
7. Штепа О.С. Аналіз та інтерпретація емпіричної багатофакторної моделі
психологічної ресурсності особистості / О.С. Штепа // Проблеми сучасної
психології, 2015. – Вип. 28. – С. 670-682.
8. Bandura A. Self-reinforcement: The power of positive personal control. In
P.G. Zimbardo, L.Ruch (Eds.), Psychology and life (9th ed.). Glenview, I.L: Scott
Foresman. – 1977. – 187 р.
9. Kashdan T.B. Psychological flexibility as a fundamental aspect of health /
T.B. Kashdan // Clinical Psychological Review. – 2010. – Vol. 30, № 7. – P. 865-878
Глава 8.
1. Головаха Є., Горбачик А., Паніна Н. Україна та Європа: результати
міжнародного порівняльного соціологічного дослідження / Є. Головаха, А.
Горбачик, Н. Паніна. –К.: Інститут соціології НАН України, 2006.-142с.
2. Головаха Е. И., Панина Н. В. Постсоветская аномия в России и Украине:
современное состояние и пути преодоления / Е. И. Головаха, Н. В. Панина //
Общественные науки и современность. – 2008. – № 6. – С. 5-10.
3. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России / С. Г.
Кирдина // Изд. 2-е, перераб. и дополн. — Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН,
2001. – 217с.
4. Кирдина С. Г. Х и У Экономики: Институциональный анализ / С. Г.
Кирдина – М.: Наука,2004.– 256 с.
5. Кирдина С. Г. Экономические институты России: материальнотехнологические предпосылки развития / С. Г. Кирдина // Общественные науки
и современность. – 1999. – № 6. – С. 36-45.
6. Щербакова Н. В. Трансформационные процессы, происходящие в
ценностном базисе украинской молодежи под влиянием культуры:
философский аспект / Н. В. Щербакова // Культурологічний вісник : науковотеоретичний вісник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : Просвіта, 2014. –
Вип. 32. – С. 196-200.
7. Щербакова Н. В. Влияние латентной идеологии на процесс
трансформации ценностных ориентаций украинской молодежи / Н. В.
Щербакова // Культурологічний вісник : науково-теоретичний вісник Нижньої
Наддніпрянщини. – Запоріжжя : Просвіта, 2014. – Вип. 33. – С. 249-253.
8. Щербакова Н. В. Ідеологічний супровід трансформацій ціннісних
настанов молоді як детермінанта оптимізації розвитку ії моралі: філософський
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аспект [Текст] / Н. В. Щербакова // VERSUS. Науково-теоретичний часопис. –
2015. – № 1(5) 2015. – С. 89-94.
9. Щербакова Н. В. Оптимизация роли государства в процессах
функционирования института семьи как инструмента трансформирования
ценностных ориентаций молодежи / Н. В. Щербакова // Грані: науковотеоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2015. –
Вип. 6 (122). – С. 47-50.
Глава 9.
1. Баїк Л. Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на
західноукраїнських землях в період панування Австро-Угорської монархії / Л.
Баїк, Б. Мітюров. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний інститут
ім. І.Я. Франка, 1965. – 57 с.
2. Герцюк Д. Д. Учительський рух на західноукраїнських землях (друга
половина ХІХ – початок ХХ століття): дис…к. п. н.: 13.00.01 / Д. Д. Герцюк. –
Львів, 1995. – 255 с.
3. Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма
(ХІХ – начало ХХ вв.) / Валентин Семенович Дякин. – С. Пб.: ЛИСС, 1998. –
1000 с.
4. Жерноклеєв О. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні
біографії / Олег Жерноклеєв, Ігор Райківський. – К.: Основні цінності, 2004. –
283 с.
5. Зайцева З.І. Український науковий рух: інституцональні аспекти
розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / З.І. Зайцева. – К. : КНЕУ, 2006. – 368
с.
6. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2 кн.:
Підручник / За ред. проф. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.
7. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та
ін. ; Інститут історії України НАН України. − К. : Наук. думка, 2013
8. Куций І. Українська науково-історична думка Галичини (1830–1894 рр.):
рецепція національної історії / Іван Куций. – Тернопіль: Джура, 2006. – 220 с.
9. Маланюк П. М. Освітні тенденції та виховні ідеали просвітницьких
сподвижників Галичини / П. М. Маланюк. – Тернопіль, 2000. – 160 с.
10. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в
Україні: навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.
11. "Русалка Дністрова" : документи і матеріали / АН УРСР ; Інс-т сусп..
наук та ін. / [упоряд.: Стеблій Ф. І., Купчинський О. А., Грицак Я. Й., Парубій
В. І., Полянський О. А.]. – К. : Наукова думка. 1989. – 545 с.
12. Ступарик Б. М. Шкільництво Галичини (1772–1939) : монографія / Б.
М. Ступарик. – Івано-Франківськ : Акорд, 1994. – 144 с.
13. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні
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відомості / Упорядкування В. А. Просалової.- Донецьк: Східний видавничий
дім, 2012. − 516 с.
14. Яцина О.Ф. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства
“Просвіта” на Закар_патті (1920-1939 рр.): Автореф. дис…к. п. н.: 13.00.01 /
О.Ф.Яцина. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.
Глава 10.
1. Агадуллина Е.Р. Коллективные действия: Предикторы и модели.
Социальная психология и общество. 2013. № 3. С. 42—51.
2. Депант В. Teen Spirit / Пер. И. Радченко. М.: Иностранка, 2005. 191 с.
3. Калашникова О.Л. «Я» и литература: бегбедеровская редакция
autofiction. Modern directions of theoretical and applied researches ‘2019. SWorld.
February 2019. Issue №54. Т. 1. С. 76-88.
4. Психология подростка/ Под ред. А.А. Реана. СПб.: «Прайм-еврознак»,
2003. 480 с.
5. Строганова Анна. Виржини Депант, девочка-скандал. URL:
ru.rfi.fr/kultura/20100926-virzhini-depant-devochka-skandal
6. Тышкова М. Исследование устойчивости личности детей и подростков в
трудных ситуациях. Вопросы психологии . 1987. № 1. С. 24-30.
7. Усова Е.Б.. Психология девиантного поведения. Минск:Изд-во МИУ,
2010. 180 с.
8. Blanckman Bruno. Littératures au pluriel: entretien avec Dominique Viart.
Raison publique. fr. – lundi 24 janvier 2011. URL: https://www.raisonpublique.fr/article400.html
9. Bouchoucha Myriam. La représentation de la violence dans le roman français
de la dernière décennie: cas de P. Djian, V. Despentes, F. Beigbeder// Multilinguales.
2018.
№9.
Édition
électronique.
URL
:
http://journals.openedition.org/multilinguales/1036
10. Brejchová Z. Teen spirit de Virginie Despentes: traduction et analyse
stylistique et sociolinguistique. Bachelor's thesis. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
45 р.
11. Chevillot F. Les Délires solidaires de Despentes, de Baise-моi à King Kong
théorie. Solitaires, Solidaires. Conflict and Confluence in Women’s Writings in
French. Newcastle upon Tyne: Cambridge scholars publishing, 2015. p. 229-244.
12. Comment Virginie Despentes a rendu toute une génération accro à son
«Vernon
Subutex».
Franceinfo:culture.
URL:
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/comment-virginie-despentes-a-rendu-touteune-generation-accro-a-son-vernon-subutex_
13. Despentes V. Teen spirit. Paris: J´ai lu, 2004. 157p.
14. Elkin Lauren. For the Ugly Ones: The Spiky Feminist Anger of Virginie
Despentes.
Paris
review.
September
5,
2018.
URL
:
МОНОГРАФИЯ

152

ISBN 978-617-7414-80-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Книга 2 Часть 3

https://www.theparisreview.org/blog/2018/09/05/for-the-ugly-ones-the-spikyfeminist-anger-of-virginie-despentes/
15. Gontard Marc. Écrire la crise – L’Esthétique postmoderne. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, coll. "Interférences", 2013. 150 p.
16. Gontard Marc. Le roman français postmoderne. Une écriture turbulente,
2003. URL. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00003870
17. Fayard N. The Rebellious Body as Parody: Baise-moi by Virginie
Despentes. French Studies. Volume LX. Issue 1. 1 January 2006. P. 63–77/
18. Jordan Shirley. “Dans le mauvais goût pour le mauvais goût”? Pornographie,
violence et sexualité féminine dans la fiction de Virginie Despentes. Morello
Nathalie, Rodgers Catherine (dir.), Nouvelles écrivaines : nouvelles voix?
Amsterdam-New York: Rodopi, 2002. p. 121-141.
19. Heathcote Owen. Beyond Antoinette Fouque (Il y a deux sexes) and Beyond
Virginie Despentes (King Kong théorie)? Anne Garréta’s Sphinxes. Women’s
Writing in Twenty-First Century France. Life as Literature. Sous la dir. de Amaleena
Damlé & Gill Rye. Cardiff: University of Wales Press, 2013. p. 225-236.
20. Kaprièlian Nelly. Dans “Vernon Subutex”, Virginie Despentes cartographie
la
société.
Les
Inrockuptibles.
2015.02.01.
URL:
https://www.lesinrocks.com/2015/02/01/livres/livres/dans-vernon-subutex-virginiedespentes-cartographie-la-societe/
21. Labouret Denis. La littérature française du XXè siècle. Paris: Armand Colin,
2013. 288 р.
22. Lasserre Audrey. Mauvais genre(s): Une nouvelle tendance littéraire pour
une nouvelle génération de romancières (1985-2000). André Marie-Odile, Faerber
Johan. Premiers romans 1945-2003. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2005. pp. 5970.
23. Martinek Claudia. “Inventer jusqu’au délire la danse des anges”? La
sexualité dans Baise-moi de Virginie Despentes et Femme nue, femme noire de
Calixthe Beyala. L’esprit créateur, vol. XLV, nº 1, printemps 2005, Johns Hopkins
University Press. pp. 48-58.
24. Mossuz-Lavau Janine. De Simone de Beauvoir à Virginie Despentes: les
intellectuelles et la question du genre. Modern & Contemporary France. Volume 17,
2009 Issue 2. Pages 177-188 | Published online: 09 Apr 2009
25. Muñiz Mairal, Estella. Feminismo, sujeto moral y violencia: una trayectoria
por la construcción de la violencia en la obra de Virginie Despentes. TRANS-Revue
de littérature générale et comparée, 2018. n. 23. Disponible en ligne sur URL :
https://journals.openedition.org/trans/2053 (consulté le 4 avril 2019)
26. Morello Nathalie. Le pouvoir merveilleux de la psychè féminine dans les
romans de Virginie Despentes. Morello Nathalie, Rodgers Catherine (dir.). Nouvelles
écrivaines : nouvelles voix? Amsterdam-New York: Rodopi, 2002. p. 105-121.
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Apocalypse Bébé de Virginie Despentes. Journal Contemporary French and
Francophone Studies. Volume 17, 2013. Issue 5: Crossings, Frictions, Fusions II. р.
550-559 | Published online: 15 Nov 2013.
28. Sauzon Virginie. Virginie Despentes and the Narratives of Sexual Violence:
A Literary and Feminist Deconstruction of Racializing Rhetoric. Genre, sexualité &
société [En ligne], 7. Printemps 2012, mis en ligne le 01 juin 2012. URL :
http://journals.openedition.org/gss/2328
29. Schaal Michèle A. Gendered Performances: Fatherhood and Masculinity in
Virginie Despentes’s Teen Spirit. Masculinities in Twentieth- and Twenty-first
Century French and Francophone Literature. Ed.by Edith Biegler Vandervoort.
Cambridge Scholars Publishing, 2011. р. 41-64.
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